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ZOZNAM SKRATIEK 

 

ZŠ – základná škola 

FZŠ – fakultná základná škola 

ŠPU – špecifické poruchy učenia 

CNS – centrálna nervová sústava 

ADHD – syndróm poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou  

ADD – syndróm poruchy pozornosti 

IVP – individuálny vzdelávací plán 

ŠVP – školský vzdelávací program 

PPP – pedagogicko-psychologická poradňa 

RVP PV – rámcový vzdelávací program predškolského vzdelávania 

ISCED 0 – preprimárny stupeň vzdelania podľa ISCED 1997 

ISCED 1997 – Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania 

ČR – Česká republika 

ČJ – český jazyk 

AJ – anglický jazyk 

PC - počítač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚVOD 

 

Príprava žiakov do školy v domácom prostredí je nevyhnutnou súčasťou 

vzdelávania, ktorá tak s výchovno-vzdelávacím procesom v škole prispieva 

k naplňovaniu cieľov vyučovania. Táto príprava u žiakov na prvom stupni ZŠ sa častejšie 

stretáva s pomocou a angažovanosťou rodičov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní svojich 

detí. Nakoľko sa v práci zaoberáme domácou prípravou žiakov so špecifickou poruchou 

učenia je podľa nás opodstatnené predpokladať aktívnejšiu pomoc zo strany rodičov. 

Pretože je príprava žiakov s ŠPU obohatená o nápravu porúch, kde sa pri realizovaní 

určitých úloh vyžaduje spolupráca najlepšie s dospelou osobou.  

Hlavný cieľom teoretickej časti práce je definovanie pojmov dotýkajúcich sa 

špecifických porúch učenia, bližšie popísať osobnosť dieťaťa mladšieho školského veku 

a domácu prípravu. 

Diplomovú prácu tvoria štyri kapitoly, tri teoretické kapitoly na základe ktorých 

vypracovávame štvrtú praktickú časť práce. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou 

špecifických porúch učenia, kde popisujeme jednotlivé poruchy a  ich etiológiu. 

Legislatívne vymedzenie možností vzdelávania nás tak v práci navádzajú k 

individuálnym vzdelávacím plánom a uspokojovaniu špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb žiakov v školskom prostredí. Charakteristika reedukácie ako jednej 

z metód špeciálno-pedagogickej starostlivosti nás privádza k zásadám a popisu dvoch 

programov zameraných na nápravu porúch učenia. Obsahom druhej kapitoly práce je 

dieťa v mladšom školskom veku. Na základe definície školskej zrelosti tak popisujeme 

konkrétnu úroveň poznávacích procesov dieťaťa mladšieho školského veku. Bližšie sa 

zaoberáme procesom učenia. Posledná kapitola teoretickej časti práce popisuje 

nevyhnutnú spoluprácu medzi rodičmi detí s prítomnou poruchou, školou a poradenským 

zariadením. Zároveň charakterizuje domácu prípravu, jej funkcie typy úloh a konkrétne 

faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Podkapitola je venovaná špecifikám domácej prípravy 

žiakov s poruchou učenia.  



Hlavným cieľom praktickej časti práce je na základe realizácie kvalitatívneho 

výskumu popísať domácu prípravu žiakov s prítomnou poruchou učenia a zostaviť 

inventár hier a aktivít zameraný na posilňovanie deficitov v poznávacích procesoch.  

V štvrtej kapitole diplomovej práce stručne popisujeme motív k zvolenej téme 

a uvádzame čitateľa do problematiky. Zároveň tu popisujeme priebeh samotného 

výskumu, ktorého výsledky nás navádzajú k popisu domácej prípravy žiakov s prítomnou 

špecifickou poruchou učenia. V záverečnej podkapitole práce prezentujeme nami 

zhotovený inventár hier, aktivít a nápadov oslovenej časti respondentov, ktorý sme 

obohatili o naše skúsenosti. Cieľom tohto inventára je poskytnúť rodičom a učiteľom 

inšpiráciu pre prácu s vybranou skupinou detí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I  TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1 ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA  

 

„Každé dítě potřebuje speciální přístup“(Lang a Berberichová 1998 in Slavík 1999). 

 

 Rada by som teoretickú časť svojej diplomovej práce začala práve týmto citátom, 

ktorý mňa ako budúceho pedagóga neustále navádza a upozorňuje na fakt, že všetky deti 

s ktorými sa počas svojej nasledujúcej pedagogickej praxe dostanem do styku si 

vyžadujú môj špeciálny prístup. Pre mňa tento špeciálny prístup zahŕňa predovšetkým 

vnímanie každého dieťaťa, žiaka, študenta či klienta ako jedinečnej ľudskej bytosti, ktorá 

má svoje osobitné  potreby, ktoré musíme všetci rešpektovať. Tento “špeciálny“ prístup 

vnímam ako prístup individuálny, ktorý je predpokladom práce pedagóga 21.storočia. 

Nakoľko svoju prácu orientujem k deťom so špecifickými poruchami učenia, ktoré sa 

často nielen v školskom prostredí stretávajú s nepochopením, znevýhodnením často 

dokonca s ponížením a narušením sebavedomia či sebaúcty má o to vyššiu hodnotu, 

práve tento špeciálny – individuálny prístup.  

 

Prítomnosť porúch učenia môžeme v spoločnosti pozorovať už od čias kedy 

dochádza k vzdelávaniu ľudstva, čiže od nepamäti. Sú aktuálnym fenoménom 

prítomným v našej spoločnosti dodnes, nárast  ich  výskytu u detí aj dospelých nás núti 

mu venovať čoraz väčšiu pozornosť nielen v odborných kruhoch ale i kruhoch širokej 

verejnosti. Muchielli (1963 in Matějček 1995) poruchy učenia označuje ako „nemoc 

storočia“, pričom však prostredníctvom tohto výroku zdôrazňuje ich dlhú existenciu, 

ktorá je nápadnejšia v dôsledku zvyšujúcich sa nárokov na vzdelávanie.  

Na špecifické poruchy učenia je potrebné nazerať z viacerých uhlov pohľadu, 

nedotýkajú sa len pedagogiky a psychológie. Poznatky z medicíny (psychiatrie, 

neurológie, pediatrie, foniatrie) či sociológie poskytujú spoľahlivý zdroj vedomostí 

a skúsenosti, ktoré tiež ovplyvňujú terminologické vymedzenie. 



V českej, ale i slovenskej literatúre sa dodnes stretávame s nejednotnou 

terminológiou, kde sa používajú výrazy ako vývojové poruchy učenia, špecifické 

poruchy učenia alebo špecifické vývojové poruchy učenia. Rôznorodosť terminológie je 

ovplyvnená širokou symptomatikou a tiež teoretickými východiskami jednotlivých 

autorov (Pokorná, 2001).   

 

Americký psychológovia vychádzajú z definície PL (Public Law – Zákoník, 101-

476: „Poruchy učení znamenají, že jednotlivec má slabé školní dovednosti navzdory 

vyšší intelektuální schopnosti. Školní obtíže nejsou způsobeny vizuálním, sluchovým 

nebo motorickým handicapem, mentální retardací, emoční poruchou nebo vlivem 

prostředí či kultúrnim a sociálním znevýhodněním“ (Siegel 1999 in Pokorná 2010, s.18). 

 

Špecifické poruchy učenia môžeme charakterizovať ako ťažkosti pri osvojovaní si 

čítania, písania a počítania, pri učení sa cudzích jazykov, zapamätávaní si časových 

údajov, v priestorovej orientácií. Všetky tieto ťažkosti sú nepredvídateľné s ohľadom na 

vek, vzdelanie, inteligenciu dieťaťa a vzhľadom k jeho úspešným výkonom v iných 

oblastiach života (Winkler 1999 in Strnadová 2009). Pomerne často sa tieto poruchy 

vyskytujú so syndrómom poruchy pozornosti (ADD) alebo syndrómom poruchy 

pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADHD).  

 

Výrazným špecifikom porúch učenia je, že  intelektové schopnosti detí sú 

priemerné až nadpriemerné a i napriek tomu, sú zaznamenané výrazné rozdiely medzi 

výkonom a schopnosťami dieťaťa. U detí sú narušené funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre 

učenie sa písať, čítať a počítať. Ide predovšetkým o percepčné funkcie, kde dochádza 

k poruche zmyslového vnímania (zraku a sluchu). Ďalej sú to kognitívne funkcie 

(porucha koncentrácie pozornosti, pamäte, myslenia, reči a matematických predstáv). 

Potom sú to motorické funkcie (pohybové), porucha hrubej a jemnej motoriky, očných 

pohybov i hlasiviek, občas sa na vzniku poruchy podieľa i porucha motorickej 

koordinácie (súhry pohybov) a rytmickosti (Jucovičová-Žáčková, 2008).  

 

 

1.1 Klasifikácia jednotlivých porúch učenia a ich prejavy  

 



Predpona „dys“, grécka predpona, ktorá označuje rozpor, deformáciu, nedostatok, 

nesprávny vývoj zručnosti. Druhá časť názvu označuje grécky pojem konkrétnej 

zručnosti, ktorá je postihnutá (Zelinková, 2009).  

V našom školskom prostredí podľa Zelinkovej (2009) k najčastejšie sa vyskytujúcim 

poruchám učenia patria:  

 

 Dyslexia 

   

Niekedy termín dyslexia označuje celú skupinu špecifických porúch učenia. Ako 

prvý ho použil nemecký neurológ R. Berllin v roku 1887, vo svojom článku Eine 

besondere Art von Wortblindheit (Dyslexia), v preklade „Zvláštna forma slovnej 

slepoty“ (Matějček, 1995). 

Ide o špecifickú poruchu čítania, ktorá vzniká na podklade poruchy zrakovej 

percepcie, kedy v dôsledku poruchy zrakového vnímania dochádza k problémom 

s rozlišovaním stranovo opačných tvarov a detailov, figúr a pozadí, vnímaniu farieb. 

Súčasne býva narušená i porucha pravo-ľavej a priestorovej orientácie, schopnosť 

analýzy a syntézy zrakových vnemov. Na vzniku sa spolupodieľa i zraková pamäť, 

mikromotorika očných pohybov a motorika hlasiviek, súvis vzniku vidíme i v lateralite 

a spolupráci mozgových hemisfér (Jucovičová-Žáčková, 2004)  

Pri čítaní dyslektika je postihnutá rýchlosť, správnosť, technika a porozumenie 

čítanému textu. Na počiatku si žiak pletie písmena, nevie ich skladať v slabiky a následne 

v slová. Číta pomaly, písmená hľadá a vracia sa na začiatok slov. Ak prečíta text, 

nepamätá si jeho obsah. Niektorí by sa mohli nazdávať, že tréningom je možné tieto 

prejavy potlačiť, no opak je pravdou a mechanické dlhodobé čítanie neprináša zlepšenie 

dokonca u žiakov vytvára negatívny vzťah k čítaniu a škole celkovo (Zelinková, 2008).  

K špecifických chybám Žáčková a Jucovičová (2004) radia: zámenu písmen 

tvarovo podobných (b-d-p; a-o-e; m-n; l-k-h); prešmykovanie slabík (lokomotíva-

kolomotíva); vynechávanie písmen, slov, slabík či dokonca viet; pridávanie písmen; 

vynechávanie diakritických znamienok či domýšľanie koncoviek slov.  

Swierkoszová (2006 in Zelinková 2008) poukazuje tiež na výskyt notovej 

dyslexie, ktorej základným prejavom je neschopnosť prípadne znížená schopnosť čítať 

noty a podľa nich hrať. Paradoxom je, že prítomnosť notovej dyslexie pozorujeme práve 

u hudobne nadaných detí. 

 



 Dysortografia  

 

Dysortografia je porucha postihujúca osvojovanie si gramatiky. Vzniká na základe 

poruchy fonematického sluchu, poškodená je sluchová percepcia (vnímanie), ktorá sa 

prejavuje narušenou schopnosťou sluchovej diferenciácie (rozlišovaním). Prítomná je 

narušená i sluchová analýza, syntéza, sluchová orientácia a sluchová pamäť. Súčasťou 

fonematického sluchu je tiež vnímanie a schopnosť reprodukovať rytmus, čo má za 

následok znížený jazykový cit detí. Deficity u dysortografie postihujú i zrakové 

vnímanie (zraková analýza, syntéza, zraková diferenciácia a zraková pamäť) a oblasť 

intermodality (prepojenie jednotlivých zmyslových vnemov) (Jucovičová-Žáčková, 

2008). 

Za špecifické chyby vyplývajúce z dysortografie môžeme považovať: 

rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások; rozlišovanie slabík dy – di, ty – ti, ny – ni; 

spodobovanie h/ch, b/p, d/t; rozlišovanie sykaviek; pridávanie či vynechávanie písmen 

a interpunkčných znamienok; nedodržiavanie hraníc slov a dokonca celých viet 

(Jucovičová- Žáčková, 2008). 

Zelinková (2009) poukazuje u osôb s dysortografiou aj na problémy s osvojením 

a následnou aplikáciou gramatických a syntaktických pravidiel v písomnom prejave. I 

napriek tomu, že slovne gramatické pravidlo žiak ovláda. 

 

 Dysgrafia 

 

Je špecifická porucha grafického prejavu, písania. Podkladom k vzniku tejto 

poruchy  je porucha motoriky (jemnej ale i hrubej). Ďalej porucha automatizácie 

pohybov (motorickej a senzomotorickej koordinácie) a neukončený vývoj tonického 

šijového reflexu (dlhé obdobie lezenia). A zároveň vidíme súvis s nedostatkami 

v zrakovom vnímaní a priestorovej orientácií, pamäti, pozornosti. Často sa u detí s 

dysgrafiou vyskytuje skrížená lateralita, ktorá ma vplyv na percepciu, ale aj na následné 

spracovanie informácií v CNS a k samotnému výkon. V dôsledku narušenia zrakového 

a sluchového vnímania má jedinec problém s grafickou podobou spracovania vnemu. 

Drobné svalstvo ruky je nespevnené a svalové napätie je zvýšené, deti sú celé v krčí 

(Jucovičová-Žáčková, 2005). 

 Jedinec sa nemôže naučiť čitateľne písať, jeho písmená bývajú príliš veľké, 

kostrbaté nevojdú sa do riadku. Píše veľmi pomaly, na každé písmeno vynakladá veľké 



úsilie. Za prejavy dysgrafie považujeme tiež písanie príliš malých písmen a škrtanie, 

ktoré poukazuje na neistotu pri rozpamätaní sa na konkrétne písmena. Jedinec si nie je 

istý hláskovou stavbou slova. Prepisovanie zošitov nevedie k zlepšeniu, práve naopak 

tak ako úmorné čítanie vyčerpáva a vedie k budovaniu negatívneho postoja dieťaťa. 

Dysgrafia postihuje tiež matematiku, čísla žiaka sú nečitateľné a zamieňané (7-4, 3-5). 

Často mu ťažkosti robí aj rysovanie (Zelinková, 2008). 

 

 

 

 

 Dyskalkúlia 

 

Porucha osvojovania si matematické pojmy a operácie. Prejavuje sa chybovaním 

pri písaní čísel (zámena 6 a 9, 24 a 42); nedostatočné číselné predstavy, jedinec si 

zamieňa matematické operácie (odčítanie, sčítanie, násobenie a delenie). V dôsledku 

toho, že má jedinec problém pochopiť číslo dochádza tiež k ťažkostiam s časovými 

priamkami v histórii, veľmi ľahko si zamení roky, prejavy sa odrážajú tiež v ostatných 

školských predmetoch ako je fyzika, chémia či geografia (Zelinková, 2009). 

 

 Dyspraxia  

 

Niekedy nazývaná tiež neobratnosť, nešikovnosť. K jej základným prejavom patrí 

svalová strnulosť, či naopak prílišné svalové napätie, porucha koordinácie pohybov. 

Najčastejšie sa s poruchou koordinácie pohybov stretávajú učiteľky v materských 

školách, ktoré u detí pozorujú ťažkosti pri zapínaní gombíkov, stolovaní a použití príboru 

(Zelinková, 2009).  

 

 Dysmúzia  

 

Porucha hudobných schopností, má formu expresívnu (kedy dieťa nedokáže 

spievať, hrať na hudobný nástroj) a impresívnu (narušené je vnímanie hudby – nedokáže 

od seba odlíšiť hudobné štýly) (Jucovičová-Žáčková, 2008). 

 

 



1.2 Etiológia  

 

Za príčiny porúch učenia môžeme považovať množstvo faktorov, ovplyvňujúcich 

život človeka. Angermaier (1972 in Pokorná 2001) príčiny rozdelil do štyroch 

základných kategórií. Prvým je funkčný nedostatok a deficity schopností, ktoré sa 

prejavujú u konkrétneho jedinca nižšou inteligenciou, rečovými ťažkosťami, 

artikulačnými ťažkosťami, menšou schopnosťou abstrakcie, nedostatočnou schopnosťou 

logického myslenia, zníženou schopnosťou vizuálnej a zrakovej diferenciácie a zlou 

pamäťou. 

Poruchy koncentrácie a menšia odolnosť voči námahe sa prejavujú lenivosťou, 

odklonom od pozornosti, nedostatočnou koncentráciou, nervozitou, nepokojom, 

zvýšenou úzkosťou, nesamostatnosťou, stratou odvahy, nepriaznivou motiváciou 

k učeniu.  

Nedostatok vonkajších faktorov jednak zo školského prostredia, kedy sa jedinec 

dostáva do pozície outsidera medzi spolužiakmi, učiteľ od žiaka už na začiatku očakáva 

znížený výkon. K ďalší faktorom patrí častá absencia v škole či častá zmena školy. Tiež 

metodické chyby zo strany učiteľa radíme do skupiny týchto faktorov. K mimoškolským 

faktorom  patrí dysfunkčné rodinné prostredie, v dôsledku ktorého dochádza 

u konkrétneho jedinca k strate odvahy a strate prípadnej pomoci pri príprave do školy.  

Poslednú kategóriu predstavujú konštitučné nedostatky, ku ktorým patria poruchy 

zraku, sluchu, zdravotné ťažkosti spôsobujúce zvýšenú unaviteľnosť,  telesný a rastom 

podmienený nepokoj, spomalený telesný vývoj a postihnutie mozgu neznámeho pôvodu.  

Okrem vyššie spomenutých faktorov má na prítomnosť porúch učenia veľký vplyv 

tiež zhoršujúce sa životné prostredie. Podľa Bragdona a Garmona (2006 in Bednarčíková 

et al., 2010) je dieťa veľmi skoro vystavené škodlivým látkam, ktoré znečisťujú 

ovzdušie, pôdu či vodu.  Vysoké povedomie o špecifických poruchách učenia rodičov 

a  pedagógov má tiež za následok zvyšovanie sa počtu diagnostikovaných detí 

(Bednarčíková et al., 2010).  Etiologické hľadisko dopĺňajú výskumy Otakara Kučeru z 60.rokov 

20.storočia na Detskej psychiatrickej liečebni v Dolných Počerniciach, ktorý pridáva k vyššie 

vymenovaným príčinám tiež dedičnosť (Matějček,1995). 

 

 

1.3 Diagnostika  

 



Prvotnú prítomnosť poruchy učenia, či výskyt akéhokoľvek problému najčastejšie 

zaznamená triedny učiteľ žiaka. V rámci pedagogickej diagnostiky, ktorej sa môžu 

zúčastniť tiež ostatní vyučujúci a vychovávateľ, ktorý popisuje správanie dieťaťa mimo 

vyučovanie, sa zameriavame na: čítanie, písanie (pravopis i rukopis), počítanie, 

sústredenie sa, sluchové a zrakové vnímanie, reč, reprodukciu rytmu, orientáciu 

v priestore, pravo-ľavú orientáciu, na správanie dieťaťa, jeho postavenie v kolektíve 

rovesníkov tiež na rodinné prostredie (Zelinková, 2009). V rámci pedagogickej 

diagnostiky sa sústreďujeme jednak na učivo, ktoré žiak ovláda ale tiež na jeho 

nedostatky. Všímame si spôsoby akými získava žiak informácie, jeho štýly a stratégie 

učenia. Nevyhnutnou súčasťou diagnostiky je zmapovanie postoja žiaka, jeho prežívanie 

(Jucovičová et al. 2009). „Čím skôr je porucha učenia diagnostikovaná, tým má žiak väčšiu 

šancu jej odstránenia, a tým aj predpoklad na väčšiu školskú úspešnosť“ (Bednarčíková et al. 

2010, s. 5).  

Nezvládnutie konkrétnej zručnosti, či prítomnosť akejkoľvek inej nápadnosti 

u žiaka je často príčinou k následnej návšteve školského poradenského zariadenia 

(pedagogicko-psychologická poradňa alebo špeciálne pedagogické centrum), kde sa na 

základe špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia posudzujú kognitívne 

schopnosti dieťaťa a jeho osobnostné charakteristiky vo vzťahu k školskej úspešnosti. 

Súčasťou špeciálnopedagogického vyšetrenia je i posúdenie aktuálnej úrovne čítania, 

počítania a písania. Komplexná správa je tak východiskovým dokumentom pri 

nasledujúcej starostlivosti o konkrétneho žiaka. Táto správa je predaná zákonnému 

zástupcovi, ktorý ju predá škole. Obsahuje nielen konkrétny typ poruchy ale aj stupeň 

jej závažnosti, stav percepčno-motorických funkcií a jednotlivé prejavy poruchy u žiaka. 

Súčasťou tejto správy je i štruktúra a stav intelektových schopností. Správa, obsahuje 

taktiež odporúčania pre samotnú reedukáciu či terapiu. Popisuje vhodné metódy práce 

s jedincom a tiež spôsoby hodnotenia dieťaťa v školskom prostredí. Stupeň prítomného 

postihnutia následne určuje spôsob vzdelávania konkrétneho dieťaťa (Jucovičová et al. 

2009).  

 

 

1.4 Vzdelávanie  

 

Deti, žiaci a študenti s vývojovou poruchou učenia podľa § 16 školského zákona 

č. č.561/2004 Zb. z. o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom 



vzdelávaní  patria k jedincom so zdravotným postihnutím. Na základe prítomnosti 

tohto postihnutia majú právo na uspokojenie svojich špeciálnych vzdelávacích potrieb 

v rámci systému školstva v rozmedzí svojich schopnosti a možností.  

Na základe zákona teda existujú možnosti dve, kedy sa dieťa zaradí do bežného 

vzdelávacieho prúdu, prostredníctvom integrácie alebo bude navštevovať špeciálnu 

školu. Tá sa volí väčšinou ak prítomná porucha dosahuje závažnejší charakter. Na 

základe odporúčaní zo školského poradenského zariadenia, žiadosti zákonného zástupcu 

neplnoletého žiaka a rozhodnutiu riaditeľa príslušnej školy je možné žiaka integrovať 

a vypracovať mu individuálny vzdelávací plán (Jucovičová et al. 2009). 

Podľa Požára (2007) je integrácia spoločné vzdelávania postihnutých a intaktných 

žiakov. V našom školstve sa preferuje od konca 60. rokov a pokúša sa tak predísť 

segregácií postihnutých jedincov. Jej hlavným cieľom je vzájomné rešpektovanie sa. 

Podľa vyhlášky č.73/2005 o vzdelávaní detí, žiakov a študentov so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami a detí, žiakov a študentov mimoriadne nadaných rozlišujeme 

individuálnu integráciu, skupinovú integráciu, prípadne kombináciu predchádzajúcich 

foriem a zriaďovanie špeciálnych škôl. „U žáka se zdravotním postižením se 

upřednostňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole (pokud to 

odpovídá jeho možnostem a potřebám, ale také podmínkám a možnostem dané školy) – 

ve třídě běžné základní školy je možné individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se 

zdravotním postižením“ (Jucovičová et al. 2009, s. 10).  

Získaním všetkých vyššie spomenutých dokumentov, dochádza v škole k tvorbe 

individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP), ktorý vychádza z aktuálnych potrieb 

a možností konkrétneho žiaka. Súčasťou podkladov pre tvorbu IVP sú tiež lekárske 

správy od odborníkov, s ktorými konkrétne dieťa prišlo do styku ako je neurológ, 

psychiater, logopéd, oftalmológ a foniater. IVP vychádza zo školského vzdelávacieho 

plánu (ŠVP) adresnej školy. Na jeho vypracovaní sa predpokladá spolupráca pedagógov 

(predovšetkým triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 

riaditeľa školy) a rodičov, konkrétneho žiaka a príslušného školského poradenského 

zariadenia. Úlohou školského poradenského zariadenia je dvakrát ročne vyhodnocovať 

dodržiavanie postupov v IVP. IVP nemá za úlohu redukovať obsah  učiva (pokiaľ si to 

nevyžaduje stupeň postihnutia) ale poopraviť obsah, formy, metódy práce s konkrétnym 

žiakom. Súčasťou plánu je úspešná sociálna integrácia. (Jucovičová et al. 2009).  



V závere považujeme za nevyhnutné pripomenúť a zdôrazniť, že stanovenie 

diagnózy neslúži k úľavám a miernejšiemu hodnoteniu žiakov ako si poniektorí prvotne 

myslia. Základným pilierom úspešného individuálneho prístupu je spolupráca rodiny 

(rodičov, žiaka) a školy (aj školského poradenského zariadenia) a dodržiavanie opatrení, 

ku ktorým odborní pracovníci došli. Len na základe toho je možné zaznamenať zlepšenie 

výkonnosti a školskej úspešnosti žiaka. Pre lepšie porozumenie a predstavu obsahu 

individuálneho vzdelávacieho plánu sme do prílohy č.1 našej práce pripojili individuálny 

vzdelávací plán žiaka ZŠ.   

 

 

1.5 Reedukácia 

 

Pedagogický slovník (2003) k základným metódam špeciálnopedagogickej 

disciplíny priradzuje reedukácia, rehabilitácia a kompenzácia.  

Defektologický slovník (2000) reedukáciu  (z lat. „re“ – znovu, opäť, späť a z lat. 

„educatio“ výchova) označuje ako prevýchovu, obnovenú výchovu. Rehabilitáciu (z lat. 

habilitas - schopnosť) ako znovuuchopenie. Obsahuje súbor činností, ktoré sa 

v pedagogickej oblasti zameriavajú na úpravu vzťahov postihnutého k výchove 

a vzdelávaniu.  

V rámci kompenzácie (z lat. compensatio – vyváženie, vyrovnanie) je poskytnutá 

náhrada, prípadne dochádza k vzájomnému vyrovnaniu sa. V špeciálnopedagogickom 

zmysle teda pri kompenzácií dochádza k tvorbe takých postupov, ktoré sú zamerané na 

rozvíjanie výkonnosti neporušených funkcií.  

Pri starostlivosti o deti s ŠPU je nevyhnutné venovať čas dôslednej reedukácií - 

náprave. V našej práci pod pojmom reedukácia, rozumieme predovšetkým nápravu 

špecifických porúch učenia. 

Hlavným cieľom reedukácie je utváranie, respektíve výchova psychických 

funkcií a zručností, ktoré sú potrebné k zvládnutiu zložitejších zručností. Dochádza tak 

k utváraniu nových návykov a čiastočných zručností. V zahraničí sa používa pre 

označenie tohto procesu intervencia, pedagogická intervencia (Průcha et al. 2003). 

V rámci špeciálnopedagogického prístupu k deťom s ŠPU najčastejšie využívame 

práve túto metódu. Aby sme v rámci činnosti vynaloženej k práci s konkrétnym dieťaťom 

vylúčili doučovanie či cvičenie, ktoré nevedie k zlepšeniu ale naopak k strate motivácie 



a následnému zníženiu sebadôvery a sebavedomia, musíme podľa Pokornej (2001) 

dodržiavať nasledujúce zásady:  

1. Terapiu zameriavame na konkrétny prípad uplatňujeme individuálny prístup ku 

dieťaťu. Vychádzame z vonkajších (prestíž vzdelania v rodine) aj vnútorných 

(intelekt dieťaťa, jeho koncentrácia, motivácia, schopnosť jeho koncentrácie) 

podmienok nápravy. 

2. Nutné je analyzovať psychologicky celú situáciu dieťaťa, dbáme na vzťah 

dieťaťa k učeniu a škole. Do úvahy musíme vziať jeho doterajšiu školskú 

neúspešnosť, vzťah medzi rodičmi a dieťaťom, medzi dieťaťom a rovesníkmi. 

Nami navrhnutú nápravu preto zameriavame nielen na samotné dieťa ale tiež na 

jeho psychosociálny kontext, v ktorom sa dieťa pohybuje. 

3. Dbáme na presnú diagnostiku ťažkostí dieťaťa aby následná terapia bola 

zamierená presne na ťažkosť a zbytočne tak nedochádzalo k nacvičovaniu niečoho 

čo dieťa už zvláda, dochádza tak k zbytočnej strate času a môžeme tak narušiť jav, 

ktorý je pre dieťa už pochopený. 

4. Pozornosť venujeme i stanoveniu obťažnosti jednotlivých úloh aby cvičenia, 

neboli pre dieťa ani príliš jednoduché ani náročné, následne tak dochádza k strate 

motivácie k práci. 

5. Prvá návšteva, náprava musí priniesť dieťaťu možnosť zažiť úspech, 

predovšetkým v oblasti v ktorej doposiaľ zlyhávalo. Vhodné je aby u prvotného 

úspechu bol prítomný rodič, ktorého to spolu s dieťaťom motivuje do následnej 

práce. Pri deťoch uplatňujeme tiež systém odmien vo forme maličkostí. 

6. Pri náprave postupujeme po malých krokoch, dodržiavame kontinuitu 

jednotlivých cvičení pričom nezabúdame na individualitu konkrétneho dieťaťa 

a jeho záujem o prácu. 

7. Pracujeme pravidelne, pokiaľ je to možné denne. Nacvičeniu určitej schopnosti 

či zručnosti predchádza systematická práca. 

8. Predchádzame pasívnemu a neefektívnemu cvičeniu, ktoré je neúčinné. Je 

nevyhnutné aby dieťa samo rozumelo cvičeniam, ktoré vykonáva. Odporúča sa 

krátky a intenzívny nácvik, samozrejme do úvahy sa berú tiež osobnostné 

predpoklady dieťaťa. 

9. Pri cvičení sa predpokladá absolútna sústredenosť dieťaťa k činnosti, ktorú 

vykonáva. Je vhodné aby sa k činnosti vyčlenilo vhodné miesto a čas. Odporúča 



sa cvičeniu venovať patričný rešpekt predovšetkým zo strany dospelého, ktorého 

postoj si dieťa osvojuje. 

10. Je vhodné rodičov aj deti oboznámiť, že náprava špecifických porúch učenia je 

dlhodobý proces, vyžadujúci si obrovskú dávku trpezlivosti. Nakoľko sa výsledky 

dosahujú pomaly predchádzame tak zbytočnému sklamaniu a strate motivácie. 

11. Nedostatočne rozvinutú funkciu posilňujeme a rozvíjame dovtedy pokiaľ nie je 

zautomatizovaná. 

12. Pri cvičení využívame čo najprirodzenejší metódy a techniky vhodné pre 

konkrétne dieťa, ktoré je nevyhnutné overiť. Nezabúdame na to, že cieľom 

nápravy nie je prekonávať nedostatky ale naučiť dieťa aby samo seba korigovalo 

a bolo úspešné v školskom prostredí. 

13. Rešpektujeme štruktúru toho čo sa má dieťa naučiť. Do vedomostí, ktoré si má 

dieťa osvojiť je potrebné vniesť poriadok a systematickosť aj v obsahovej stránke. 

Reedukáciu podľa Zelinkovej (2009) zameriavame do troch oblastí, ktoré sa navzájom 

prelínajú pri samotnej práci: 

1. Reedukácia funkcií, ktoré spoločne podmieňujú poruchu. V rámci cvičenia sa 

zameriavame na funkcie, ktoré je potrebné, vychádzame z úrovne dieťaťa. Pri 

voľbe konkrétnej metódy do úvahy berieme vek a motiváciu dieťaťa, pričom 

pozornosť venujeme tiež obmene cvičení. Na trhu sa nachádza viacero vhodných 

cvičení alebo počítačových programov, ktoré sú pre jednotlivé vekové úrovne 

prispôsobené. Jednou z metód zameraných na komplexnú reedukáciu je Metóda 

dobrého štartu. 

2. Vytváranie zručností správne čítať, písať a počítať. V rámci reedukácie sa 

vraciame k predchádzajúcim etapám, postupujem tempom odpovedajúcim 

možnostiam  jednotlivca. Keď sa konkrétny krok zautomatizuje a dieťa ho zvláda 

bez ťažkostí, postupujeme k náročnejšiemu. 

3. Pôsobenie zamerané na psychiku jedinca s cieľom naučiť ho žiť s poruchou. 

Je nevyhnutné sa zamerať na budovanie zdravého psychického vývoja, 

sebavedomia a sebahodnotenia. Ak nedochádza v reedukácií k zlepšeniu venujeme 

zvýšenú pozornosť na kompenzáciu nedostatkov. 

 

 

1.6  Techniky reedukácie, nápravy 



  

Úspech reedukačných, nápravných aktivít si vyžaduje rešpektovanie zásad, ktoré 

sme vyššie vymenovali. Len tak sa môžeme vyvarovať zbytočným chybám, ako je 

napríklad nerešpektovanie špecifických prejavov, úmorne čítanie prepisovanie či 

vyčítanie a s tým súvisiace narušenie sebavedomia. Každý reedukačný program sa 

v úvode venuje psychickej stránke osobnosti, kde sa primeraným spôsobom vysvetlí 

dieťaťu čo to porucha učenia je a k čomu sú aktivity jednotlivých stretnutí zamerané. 

Reedukácia je zameraná na celú osobnosť. V rámci nápravy sa zameriavame na 

deficity percepčných, kognitívnych a motorických funkcií, ktoré sú potrebné pri 

osvojení si základných školských zručností – čítanie,  počítanie, písanie (Jucovičová-

Žáčková, 2008): 

 V rámci rozvoja a posilnenie deficitov v sluchovom vnímaní sa zameriavame na 

sluchovú analýzu a syntézu, diferenciáciu, rozlišovanie mäkkých a tvrdých 

slabík, sluchovú pamäť a orientáciu, reprodukciu rytmu, určenie zdroja zvuku. 

 Pri zrakovom vnímaní posilňujeme schopnosť orientácie v priestore, pravo-ľavej 

orientácie v priestore, zrakovej diferenciácie, zrakovej analýzy a syntézy a tiež 

zrakovej pamäte. 

 Rozvojom reči sa zameriavame na obohatenie slovnej zásoby a artikulačnú 

obratnosť, pohotovosť. 

 Posilňovanie pamäte a myslenia zameriavame na logické myslenie, abstrakciu 

a proces zapamätávania, uchovávania a následného vybavenia. 

 Pri motorických deficitoch sa zameriavame na: hrubú motoriku (pohyby, trupu, 

končatín a hlavy), jemnú motoriku (pohyby ruky a prstov, patrí sem aj oromotorika), 

správne sedenie a držanie tela (poloha dolných končatín, vzdialenosť hlavy od papiera), 

správne držanie písacieho náčinia (uvoľnená ruka), uvoľňovacie cviky (Bednarčíková et 

al., 2010).       

 

1.6.1 Program MAXÍK 

 

Je stimulačný program určený pre predškolákov, deti s odkladom školskej 

dochádzky a tiež pre žiakov s prítomnými poruchami učenia v 1. a 2. ročníku základnej 

či špeciálnej školy. Autorkami tohto programu sú Mgr. Pavla Bubenčíková a PaedDr. 



Zděnka Janhubová pedagogičky s dlhoročnou praxou zameranou na starostlivosť o deti 

s poruchami učenia.  

Hlavným cieľom podľa autoriek programu je stimulácia oslabených čiastočných 

deficitov v kognitívnych procesoch čo následne umožní dieťaťu podávať lepšie výkony. 

Do samotnej realizácie programu sú okrem detí a žiakov zaradení učitelia, tréneri 

a predovšetkým rodičia v rámci domácej prípravy. Rodičia s dieťaťom cvičia približne 

10 minút denne, podľa návodu, ktorý im sprostredkoval absolvent tohto kurzu – učiteľ, 

tréner. Získať oprávnenie realizácie kurzu je určené pre pedagógov materských, 

základných a špeciálnych škôl, alebo pre pracovníkov školských poradenských zariadení 

(logopéd, špeciálny pedagóg či psychológ) a umožňujú ho samotné autorky, ktoré sú 

následne supervízormi.  

Okrem cvičenia doma sa rodičia s dieťaťom pravidelne stretávajú s trénerom, 

pedagógom na konzultáciách kde sa zadávajú nové úlohy a zároveň sa overí miera 

plnených úloh. Základným predpokladom úspechu je dodržiavanie pravidelného režimu, 

uvedomelé sedenie. Zrozumiteľné zadávanie pokynov zo strany dospelého – spätná 

väzba – porozumenie pokynu dieťaťom a následné dodržiavanie pravidiel, potrebná je 

dôsledná kontrola plnenia úloh. V rámci cvičení, tréningov sa uplatňuje láskavý prístup 

jednak zo strany učiteľa ale aj samotných rodičov. V rámci programu sa odmieta 

negatívne hodnotenie či napomínanie, ktoré vedie k frustrujúcim a stresujúcim situáciám 

u detí. 

 Program tvorí 15 lekcií, ktoré sú svojim obsahom zamerané na rozvoj všetkých 

potrebných oblastí, ktoré sú predpokladom úspešného osvojenia si čítania a písania. 

Napomáha pred-matematickým predstavám a logickému mysleniu, pomáha nácviku 

správneho držania písacieho náčinia, podporuje uvoľnenie ruky pre zvládnutie písania. 

Pozitívne pôsobí na rozvoj slovnej zásoby a rozvíja tiež celkovú koordináciu pohybov 

dieťaťa  (Šauerová et al., 2013). Obsah jednotlivých lekcií uvádzame v prílohe č.2. 

 

1.6.2 Metóda Brigitte Sindelarovej 

 

B. Sindelarová (2007) sa prostredníctvom cvičení, ktoré sa realizujú vo forme hier 

zameriava vo svojom programe na posilnenie čiastočných deficitov v poznávacích 

a percepčných procesoch. Myslenie a učenie prirovnáva stromu, v ktorom korene a kmeň 

predstavujú základne schopnosti. Pričom predpokladom všetkého myslenia a učenia je 

koncentrácia a pripravenosť prijímať informácie. Následne kmeňom tak prechádzajú 



všetky schopnosti a zručnosti, ktoré vyrastajú do malých a veľkých vetiev, ktoré 

v autorkinom prirovnaní predstavujú skúsenosti, ktoré sme získali ako deti. Z nich sa 

následne vyvíjajú základné schopnosti – uchopenie, spracovanie, zoskupenie 

a zapamätanie toho čo prijímame videním, počutím cítením a motorikou. Na kmeň 

nadväzuje koruna, ktorá už obsahuje skutočné komplexné schopnosti ako je reč, na ktorú 

nadväzujú čítanie, písanie a počítanie. V rámci ontologického vývoja sa tak koruna 

rozvetvuje, koruna je bohatšia a pristupujú k nej vyššie schopnosti – cudzí jazyk, 

filozofia atď. Zovňajšok stromu (harmonické vzpriamené rozkonárenie, či jeho 

nepravidelnosť a nahnutie je ovplyvnené základnými koreňmi a kmeňom. „Zda člověk 

může plně rozvíjet své schopnosti a své myšlení a učení, závisí na tom, jaké předpoklady 

k rozvoji měl v prvních letech života“ (Sindelarová, 2007, s. 5). 

Program (v prílohe č.3) tvoria úlohy a hry, ktoré sú zamerané na posilňovanie 

jednotlivých schopností. Všetky sú rozdelené do troch stupňov (od jednoduchších 

k najťažším), plnenie jednotlivých stupňov si vyžaduje čas, ktorý je vysoko 

individuálnou záležitosťou. Zároveň sa v programe odporúča byť povzbudivý, trpezlivý 

a pravidelný. 

K ďalším technikám zameraným k náprave patria (Pokorná, 2010) : Metóda 

dobrého štartu, Metóda G.Fernaldovej, rozvoj kognitívnych funkcií R.Feuersteina, 

Deshlerov program, Senzorická integrácia J.Ayersovej, Tréningové programy G.Spiela, 

Diagnostická a nápravná metóda W.Simona a mnohé ďalšie.  

2 DIEŤA MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

 

 

Za obdobie mladšieho školského veku z hľadiska vývinovej psychológie 

označujeme obdobie od 6-7 do 11-12 rokov dieťaťa (Langmeier – Krejčířová, 2006; 

Jakabčic 2002). 

Mladší školský vek Drlíková et al. (1992, s. 128) všeobecne charakterizuje nasledovne: 

„Mladší školský vek zahrňuje obdobie od vstupu do školy až do nástupu druhej 

štrukturálnej zmeny, t.j. približne do 10. – 11. roku. Osobnosť žiaka mladšieho školského 

veku sa vplyvom vyučovania a kolektívu podstatne mení. Škola mení doterajší spôsob 

života, mení požiadavky na jeho denný režim, zvyšuje požiadavky na uvedomelú 

disciplínu, pravidelné plnenie povinností.“ 



Vágnerová (2005) mladší školský vek delí do troch období, ktorých členenie 

vychádza z tohto významného životného medzníka, vstupu do školy : 

 ranný školský vek, ktorý  sa začína obdobím nástupu do školy t.j. od 6-7 do 8-9 

rokov, najvýznamnejšou charakteristikou tohto obdobia je práve zmena sociálneho 

postavenia dieťaťa sprevádzaná vývojovými zmenami 

 stredný školský vek (od 8-9 do 11-12 rokov), obdobie prechodu na druhý stupeň 

základnej školy, kedy dochádza k viacerým zmenám osobnosti, príprava na 

dospievanie 

 starší školský vek, obdobie pubescencie, označené obdobím ukončenia povinnej 

školskej dochádzky, zhruba do 15 roku života dieťaťa. 

Na základe definícií, ktoré sme uviedli a s ktorými sme sa pri študovaní odbornej 

literatúry stretli môžeme skonštatovať, že významným medzníkom poznamenávajúcim 

obdobie dieťaťa v mladšom školskom veku je jeho nástup do školy a s ním spojený 

školský svet.  

Vzdelávací systém Českej republiky stanovil v školskom zákone č. 561/2004 v § 

36 za hranicu začiatku povinnej školskej dochádzky vek šesť rokov. Už Ján Amos 

Komenský v Informatóriu školy materskej túto vekovú hranicu považuje za 

najvhodnejšiu pre vstup do školy, pričom upozorňuje na individuálne hranice a na 

predčasné zaradenie dieťaťa do školy, ktoré by mohlo mať negatívny dopad nielen na 

jeho školskú úspešnosť ale aj celkový osobnostný vývoj (Langmeier – Krejčířová, 2006). 

Okrem dosiahnutia vekovej hranice je pre vstup dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho 

procesu nevyhnutné dosiahnutie školskej zrelosti, ktorú Langmeier – Krejčířová (2006, 

s. 106 – 107) považujú za stav somato-psycho-sociálneho vývoja dieťaťa, ktorý:  

„1. je výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a 

předškolního dětství; 

 2. je vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný 

výkon ve škole a je doprovázen pocitem štěstí dítěte;  

3. který je současně dobrým předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu 

a sociálního zařazení.“ 

 

K adekvátnemu dosiahnutiu školskej zrelosti smeruje v našom vzdelávacom 

systéme predškolská výchova a vzdelávanie (ISCED 0), ktoré sa podieľa na citovom, 



rozumovom a telesnom rozvoji dieťaťa a na osvojovaní si základných pravidiel 

správania, životných hodnôt a medziľudských vzťahov. Konkrétne výstupy 

predškolského vzdelávania v jednotlivých oblastiach podľa Rámcového vzdelávacieho 

programu predškolského vzdelania – RVP PV  uvádzame v prílohe č.4.  

Výstupy popisujú úroveň dieťaťa na konci predškolského veku, čo je 

predpokladom úspešnej školskej zrelosti. Vo vzdelávacej oblasti dieťa a jeho psychika, 

ktorá je zameraná na rozvoj poznávacích procesov, to podľa Jucovičovej-Žáčkovej 

(2008) znamená, že dieťa je pred vstupom do 1.ročníka schopné jednoduchej analýzy 

a syntézy slov (určiť prvú hlásku v slove), odlíšiť od seba slová zvukovo podobné, 

napodobniť jednoduchý rytmus a iné. Ak však nespĺňa na základe pedagogicko-

psychologickej diagnostiky, ktorá určuje školskú zrelosť, všetky vyššie uvedené 

požiadavky odporúča sa odklad školskej dochádzky o jeden rok, vo výnimočných 

prípadoch o dva roky. Avšak je možné za ten rok prostredníctvom cvičení a hier 

zameraných práve na rozvoj oslabených oblastí zaznamenať pokroky a následne tak 

predchádzať vzniku špecifických porúch učenia.  

Odklad povinnej školskej dochádzky má dnes takmer štvrtina detí nastupujúca do 

1.ročníka, postoj rodičov sa razantne v spoločnosti pozmenil, dnes ho už 

nezaznamenávame tak silne stigmatizujúco ako v minulosti (Beníšková, 2007). 

 

Podľa Vágnerovej (2005) v rámci socializácie, dochádza k rozširovaniu vzťahov 

dieťaťa i mimo rodinné prostredie. Orientuje sa do školy (učitelia, spolužiaci) 

a rovesníckych skupín. Každá z týchto oblastí v živote zohráva významnú pozíciu, ktorá 

tak umožňuje uspokojovanie základných potrieb, čo je predpokladom rastu vyrovnanej 

osobnosti. Nové vzťahy, ktoré školák nadväzuje mimo svoju primárnu rodinu a uvoľňuje 

tak silnú rodičovskú väzbu môžeme označiť ako vysoko labilné (Hájek – Pávková, 

2007). 

Mení sa nielen sociálna rola a status, ale aj celkový uplynulý život, ktorý so sebou 

prináša množstvo zmien dotýkajúcich sa dieťaťa, jeho blízkej rodiny ale i činností, 

ktorým sa venuje. Hra, práca a učenie sú činnosti, ktoré sprevádzajú životy ľudí v určitej 

obmene po celý život. Doteraz najobľúbenejšiu činnosť dieťaťa hru postupne nahradzuje 

práca a učenie. Nástup dieťaťa do školy je významným medzníkom prinášajúcim zmenu 

i pre rodičov a najbližšiu rodinu.  



Na základe svojich dlhoročných skúseností z poradenskej praxe preto profesor 

Matějček (1996) vypracoval zásady pre rodičov, ktorých dodržiavanie od počiatku 

školskej dochádzky pomáha predchádzať neprimeranej záťaži školy pre dieťa i ostatnú 

rodinu:  

„Zájem o školní práci dítěte mají projevovat všichni, ale pracovat s ním, tj. dělat 

úkoly, kontrolovat přípravu atd., by měl ten, kdo má na to nejlepší nervy! 

V klidu a pohodě.  

Zájem vede pozornost. 

Ne dlouho – a úkoly pokud možno střídat! 

U školních začátečníku se osvědčuje, nemusí-li při práci zachovávat jednu polohu. 

Vyloučit rušivé podněty. Předjímat možné chyby dítěte a nedovolit mu, aby nějakou 

chybu udělalo! Povzbudit a pochválit!  

Nezajímat se jen o školu, ale také o všechny jiné činnosti dítěte“. 

 

 

2.1 Poznávacie procesy u dieťaťa mladšieho školského veku 

 

Vývoj jednotlivých schopností a zručností dieťaťa je do určitej miery závislý na 

telesnom raste, ktorý je v danom období rovnomerne plynulý na rozdiel od 

predchádzajúceho obdobia. V dôsledku zrenia centrálnej nervovej sústavy sa zlepšuje 

jemná i hrubá motorika a celková koordinácia pohybov celého tela. Ovplyvňuje nielen 

fyzické výkony a obratnosť, ale samozrejme je vstupným predpokladom dobrého 

výkonu pri osvojovaní si písania, čítania a kreslenia. Na vývoji schopností a zručností sa 

vo veľkej miere podieľajú tiež vonkajšie činitele, medzi ktoré patrí 

predovšetkým stimulácia zo strany rodičov, vychovávateľov či učiteľov. K nie menej 

dôležitým činiteľom podnecujúcim rozvoj osobnosti dieťaťa patria vnútorné činitele 

medzi ktoré patrí predovšetkým motivácia, povzbudzovanie a vzbudenie záujmu 

(Langmeier – Krejčířová, 2006). 

V dôsledku vývoja sluchového a zrakového vnímania sledujeme u školáka 

posilňovanie jeho vytrvalosti a sústredenosti. Pri vnímaní sa dostáva od celku k detailom, 

stáva sa z neho cieľavedomý pozorovateľ detailov.  (Langmeier – Krejčířová, 2006).  



“Mezi 5.-7. rokem dochádzí v této oblasti k vývojovým změnám, které jsou považovány 

za jednu ze složek školní zralosti. V této době dosahuje zraková a sluchová percepce 

takové úrovně, jaká je potřebná pro zvádnutí výuky v 1.tříde“ (Vágnerová, 2005, s.238). 

Pozornosť sa zlepšuje po kvalitatívnej stránke, zlepšuje sa koncentrácia a stálosť 

pozornosti. Postupne vzrastá aj  jej rozsah. Dieťa sa naučí pozorovať naraz viac prvkov 

daného predmetu či javu napr. farbu, veľkosť, tvar, čas, umiestnenie a iné. Dokáže aj 

prenášať pozornosť, to znamená, že súčasne číta na tabuli a píše do zošita a pritom dáva 

pozor na správne držanie tela a pera (Drlíková et al. 1992). 

V rámci vývoja zrakového vnímania sa školáci najprv naučia diferencovať 

vertikálnu polohu (hore – dole), následne si osvojujú horizontálnu diferenciáciu (pravo-

ľavá orientácia), za ktorú zodpovedá funkčne vyzretá pravá hemisféra mozgu (Matějček 

1987; Seifert a Hoffnung 1994 in Vágnerová 2005). 

Rozvoj fonematického sluchu je podporovaný každodennou skúsenosťou dieťaťa 

s hovorenou rečou. Predpokladom pre správne osvojenie si jazyka je rozvíjanie 

fonematického vedomia – pochopenia, že slová sa skladajú z hlások, ktoré sa dajú 

rozčleniť na menšie jednotky (Siegler 1998 in Vágnerová, 2005). V rámci fonologickej 

diferenciácie, dokážu školáci rozlišovať samohlásky. Aj keď sa im ešte na začiatku 

školskej dochádzky znelé a neznelé hlásky pletú (Vágnerová, 2005) 

Zároveň sa svet malého školáka začína rozširovať v priestore i čase čo ma za 

následok prisudzovanie mu konkrétneho významu a porozumeniu časových súvislosti. 

Tiež v reči školáka môžeme spozorovať obrovské pokroky. Ovplyvnené hlavne 

formálnym učením v škole, dochádza k rozvoju slovnej zásoby (aktívnej i pasívnej 

zložky) (Langmeier – Krejčířová, 2006). Logopedické výskumy poukazujú na zvyšujúci 

sa nárast výskytu narušených komunikačných schopností u detí v mladšom školskom 

veku. K čomu prispievajú aj inkluzívne trendy súčasného školstva. Viac ako 40 % 

prvákov prichádza do školy s prítomnou narušenou komunikačnou schopnosťou 

najčastejšie poruchy hlasu, koktavosť a dyslália.  Pozitívom je, že s nárastom veku 

výskyt dyslálie u detí klesá (Lechta et al. 2010). „Termínem dyslalie označujeme 

neschopnost používat jednotlivé hlásky nebo skupiny hlásek v komunikačním procesu 

podle příslušných jazykových norem“ (Lechta 1990, in Lechta et al. 2010 s. 297).   



S rozvojom reči úzko súvisí rozvoj pamäte kde na rozdiel od predchádzajúceho 

obdobia krátkodobá aj dlhodobá pamäť je stabilnejšia (Langmeier – Krejčířová, 2006). 

Pamäť podľa Drlíkovej et al. (1992) sa mení kvalitatívne aj kvantitatívne. Intenzívnejšie 

sa rozvíja úmyselná pamäť, vzrastá rozsah pamäte, prevažuje konkrétno – logická 

pamäť, zintenzívňuje sa aj slovne – logická pamäť. V tomto období rýchlo vzrastá jej 

rýchlosť a trvácnosť. 

Na základe Piagetovej periodizácie kognitívneho vývinu vieme povedať, že dieťa 

v tomto vekovom období prechádza od názorného myslenia do štádia konkrétnych 

(logických) operácií. Je schopné vytvárať úsudky bez predchádzajúcej závislosti na 

videnom. Avšak ešte stále sa logický úsudok týka predovšetkým konkrétnych vecí 

a javov, ktoré si dieťa vie predstaviť. Podstata nového vývinu myslenia spočíva v tom, 

že dieťa je v myšlienkach schopné uskutočniť rôzne transformácie súčasne – môže 

chápať identitu, zvratnosť (reverzibilitu) a vzájomné spojenie rôznych myšlienkových 

procesov do jednej sekvencie. Do určitej miery je tu ešte pozorovateľná prepojenosť na 

názorný vzťah. Mladší školák koncom obdobia je už schopný modifikovať 

a kombinovať pravidlá podľa požiadaviek aktuálnej situácie, je schopný pochopiť 

zhrnutie jednotlivých prvkov do tried, rozlišuje prvok a triedu (syntéza a analýza). Na 

podstatne vyššej úrovni rozumie príčinným vzťahom, nezamieňa si už následnosť za 

príčinnosť (Jakabčic, 2002).  

Školák je v rámci svojho vnímania, poznania, myslenia či konania plne zameraný 

na to, čo je a ako to je – chce porozumieť svetu okolo seba skutočne, realisticky. Jeho 

realistický prístup k životu sa odráža vo všetkých činnostiach, ktoré realizuje (kresba, 

hra, písomný i ústny prejav). Túži preskúmavať svet reálnou skúsenosťou, pokusom, 

experimentom, dotykom, ilustráciou teda všetkými možnými cestami (Langmeier – 

Krejčířová, 2006). 

Takýto realistický prístup k poznávaniu a  životu je potrebné rešpektovať aj u detí 

s ŠPU kde sa na základe multisenzoriálneho prístup k poznatkom, prispieva k posilneniu 

deficitov a následne tak k eliminácií prejavov poruchy.  

Slovný výklad, ktorému sa deťom žiaľ často dostáva jednak od rodičov a tiež v škole 

inhibuje túžbu po poznaní a učení sa novému (Langmeier – Krejčířová, 2006). 

2.1.1 Učenie  

 



Langmeier a Krejčírová (2006) tvrdia, že už plod v prenatálnom období je schopný 

vytvárať relatívne stabilné vzorce správania, t.j. učiť sa. U jedinca je samotné učenie do 

školského veku charakterizované ako náhodné, ovplyvnené práve vnímanou 

skutočnosťou. Učenie u dieťaťa v mladšom školskom veku môžeme popísať ako 

plánovitý proces omnoho viac sa opierajúce o reč a plánovanie. Dieťa dokáže svoju 

pozornosť venovať súčasne na viacero podnetov učebnej látky. 

Zjednodušene môžeme proces učenia popísať nasledujúcimi  troma etapami: 

 V prvej etape organizmus prijíma informácie na základe subjektívneho významu, 

prostredníctvom odpovedajúcej modality, čiže optimálnej cesty vnímania. Za 

optimálny však považujeme multisenzoriálny spôsob učenia, kedy nové 

informácie a poznatky prichádzajú súčasne vizuálne, auditívne, kinesteticky aj  

taktilne (hmatovo). 

 Druhou etapu v procese učenia je poznávanie kedy jedinec chápe zmysel prijatých 

informácií a poznatkov. Výsledkom je jednak ich uloženie do pamäte ale 

i nasledujúca motivácia k ďalším aktivitám. 

 Posledná etapa, teda výstup je ukazovateľom úrovne pochopenia a osvojenia si 

konkrétnych poznatkov. Jedinec k samotnému výstupu využíva rôzne formy: 

obrázok, diagram, nákres, ústny či písomný prejav. 

V súvislosti s učením viacero autorov a pedagógov odporúča u žiakov s ŠPU 

využívať poznatky z oblasti štýlov učenia, ktoré Mareš (1998 in Strnadová 2009) 

charakterizuje ako postupy, ktoré používa človek v určitej časti svojho života v učebných 

situáciách. „Styl učení je způsob, jakým si jedinec osvojuje nové poznatky. Je individuální 

a jeho nerespektování může být jednou z príčin neúspěchu, přestože dítě věnuje domácí 

přípravě dostatek času“ (Zelinková, 2009 s. 185). Tieto postupy, spôsoby sú ovplyvnené 

radou faktorov ako je kultúra, školská klíma, štýl výuky. Ich poznanie umožní 

pedagógovi sa k žiakovi dostať bližšie a zabezpečiť mu tak adekvátny individuálny 

prístup. 

Podľa štandardov celoživotného vzdelávania v ČR (2007) je kvalitné základné 

a všeobecné vzdelanie základným predpokladom osvojenia si princípu celoživotného 

učenia. Práve vďaka kvalitnému formálnemu vzdelaniu,  ktorému sa dieťaťu dostáva 

od vstupu do školy sa zaisťuje jeho následné praktizovanie a vybudovanie si pozitívneho 

postoja k učeniu. Človek sa naučí, učiť sa. 



 

 

2.2 Poznávacie procesy u detí s ŠPU 

 

Viacerí autori (Zelinková 2008, Pokorná 2010, Jucovičová-Žáčková 2008),  sa 

v rámci svojej činnosti zamerali na oblasť poznávacích procesov u detí s prítomnou 

poruchou učenia, zaznamenali deficity hlavne v oblasti:  

(keďže sme v prvej kapitole u konkrétnych porúch deficity popísali, len ich tu 

pripomíname) 

 fonologický deficit 

 vizuálny deficit 

 deficity v oblasti reči a jazyka 

 deficity v procese automatizácie 

 deficity v oblasti pamäte 

 deficity v časovom usporiadaní ovplyvňujúcom rýchlosť kognitívnych procesov 

 kombináciou deficitov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DOMÁCA PRÍPRAVA ŽIAKOV 



 

 

Základným predmetom pedagogiky ako vedy je výchovno-vzdelávací proces, 

ktorý sa označuje pojmom edukácia.  

Rovnocenné postavenie týchto dvoch procesov zaznamenala pedagogická verejnosť len 

nedávno. Dlhé obdobie prevládal názor, že škola zodpovedá za vzdelávanie – rozvíja 

hlavne kognitívnu zložku osobnosti dieťaťa a rodina do tohto procesu nemá zasahovať. 

Na druhej strane rodičia niesli zodpovednosť za výchovu detí a do tohto procesu nemala 

zasa čo hovoriť škola (Průcha, 2006).  

Našťastie sa od tohto trendu nezávislého pôsobenia výchovy a vzdelávania na 

dieťa upustilo a v súčasnom školskom systéme máme možnosť sledovať partnerstvo 

medzi rodičmi a školou a prepojenosť medzi výchovou a vzdelávaním. Tento vzťah 

posilňuje i legislatívne schválenie školského zákona, ktorý v § 167 a 168 nariaďuje 

zriadiť školskú radu, ktorej tretinu tvoria práve zákonní zástupcovia deti príslušnej školy, 

rodičia. Jej hlavným cieľom je zintenzívniť vzťahy medzi školou, rodičmi a verejnosťou 

(Průcha, 2006). 

Spolupráca medzi rodičmi a školou je základným pilierom práce pri realizácií 

domácej prípravy žiakov. Na základe vedomostí, ktoré máme z školského prostredia si 

dovolíme tvrdiť, že vďaka spolupráci a komunikácií pedagógov a rodičov je možné 

odstrániť množstvo ťažkostí dotýkajúcich sa nielen školskej úspešnosti, ale i v správaní 

žiakov.  

 

 

3.1 Domáca príprava 

 

Z didaktického hľadiska môžeme za jednu z organizačných foriem vyučovania 

považovať tiež domácu prípravu žiakov (domáce úlohy), ktorá svojim cieľom 

nadväzuje na školské vyučovanie a napomáha tak k dosiahnutiu cieľov výuky. 

„Domácí úkoly a příprava do školy představují povinnosti předepisované učiteli 

a realizované žáky v době mimo vyučování“ (Cooper, 1989; Cooper 2001 in Lescarret – 



Mottay, 2011). Autor k pracovnému prostrediu vypracovávania domácich úloh radí tiež 

knižnice, študovne a pod. 

Pedagogický slovník (2003) ich charakterizuje ako učebné a praktické činnosti, 

ktoré žiaci vykonávajú mimo vyučovania, zväčša doma. Majú priamy vzťah 

k vyučovaniu, podporujú osvojenie učiva, rozširujú ho alebo prehlbujú. Povaha (počet 

a rozsah) domácich úloh nie je na našich školách predpísaná.  

Aby úlohy mimo vyučovania, čiže domáce úlohy plnili svoju didaktickú funkciu 

k vyučovaciemu procesu vyžaduje sa ich premyslenie z pozície pedagóga. Asi 70 % 

učiteľov vidí hlavný cieľ domácich úloh, domácej práce v upevňovaní učiva preberaného 

na vyučovaní a 25% učiteľov považuje domáce úlohy za prehlbovanie vedomostí 

a osvojovanie zručností (Skalková, 2007). 

 

Maňák (1992) k funkciám domácich úloh pripisuje rozvoj záujmov, schopností 

intelektuálnych i praktických zručností, ktoré tak prispievajú k emocionálnemu zaujatiu 

ba dokonca podnecujú k vlastnej tvorbe. Pri ich plnení si žiaci obohacujú svoje osobné 

skúsenosti. Samotná aktivizácia vedie k budovaniu samostatnosti, zodpovednosti, 

vzťahu k práci, vytrvalosti či presnosti. Všetky tieto atribúty tak pôsobia pozitívne pri 

vytváraní svetového názoru a formovaniu vzťahu k svetu.   

 

Termín domáca učebná činnosť predstavuje širší rozsah ako domáce úlohy, či 

domáca príprava. Predovšetkým preto, že sa nemusí výlučne vzťahovať na aktivity 

k škole a napĺňaniu cieľov vyučovania. Obsahovo je tiež zameraná na vzdelávanie, no 

môže zahŕňať i záujmové a dobrovoľné činnosti, ktoré prispievajú k sebavzdelávaniu 

a ďalšiemu rozvoju osobnosti (Maňák, 1992). 

 

Existujú štyri základné typy domácich úloh (Martin et al. 1997): 

 cvičné domáce úlohy – prispievajú k rozvoju základných zručností (pravopis, 

matematické úkony  a základné pojmy) vyžadujú si dril a učenie naspamäť 

 prípravné domáce úlohy – prostredníctvom, ktorých sa žiaci majú 

„naštudovaním“ pripraviť na  nové učivo  

 rozširujúce domáce úlohy – zamerané na rozšírenie znalostí a porozumenie 

učebnej látky  



 tvorivé domáce úlohy – náročné zadanie, vyžadujúce si integráciu, rozširovanie 

a aplikáciu toho čo sa predtým žiaci naučili  

Posledné dva typy domácich úloh sa zvyknú zadávať až žiakom na konci 1.stupňa 

ZŠ, avšak v pedagogickej praxi sa stretávame s pedagógmi, ktorí nachádzajú možnosti 

zahrnúť prvky týchto typov aj do práce mladších žiakov.  

 

3.1.1 Pozitíva a negatíva domácej prípravy  

 

Siahodlhé diskusie vedené medzi rodičmi, pedagógmi a samotnými žiakmi 

dotýkajúce sa domácich úloh, ich zadávania a následného plnenia v domácom prostredí 

má mnoho nadšencov i odporcov.  

K pozitívnym znakom domácich úloh sa radí rozvoj žiaducich schopností, učiť sa 

zodpovednosti a sebaovládaniu. Dosahovať všetky tieto pozitívne účinky domácich úloh 

na osobnosti môžeme len za predpokladu, že všetky zúčastnené strany vedia čo majú 

robiť, rozumejú zadaniu (Martin et al. 1997). 

Množstvo argumentov proti sa opiera hlavne o oberanie voľného času, prenášanie 

povinnosti školy na rodinu. Zaujímavú poznámku vyjadruje Dr. Ján Voda (2012) ktorý, 

poukazuje na paradox, ku ktorému dospeli v škole Magic Hill keď prestali deťom 

pedagógovia zadávať domáce úlohy na žiadosť rodičov. Rodičia, ktorí zastávali predtým 

negatívny názor k domácim úlohám strácali prehľad o vzdelávaní svojich detí a následne 

nadobúdali pocit, že sa ako rodičia málo angažujú takže si domáce úlohy pre deti žiadali 

späť. „Rodiče si v tomto experimentu uvědomili, že vlastně nechtějí přenést na školu 

absolutní odpovědnost a že si potřebují  určitý prostor ve vzdělávání dětí ponechat – 

a ten se realizuje právě domácí přípravou “ (Voda, 2012, s. 9).  

Pedagogické časopisy ako napr. Informatorium, Rodina a škola, Moderní 

vyučování či Učitelské noviny popisujú pedagogickou praxou overené metódy 

k zadávaniu a následnému plneniu domácich úloh. Všetci pedagógovia sa takmer 

jednohlasne zhodujú, že domáca úloha musí byť jasná a motivujúca pre samotného žiaka 

pri jej realizácií a spätnom hodnotení sa medze nekladú.  

„...podle zjištění psychologů nemá trestání dítěte za nevypracovaný domácí úkol zdaleka 

takový pozitívní účinek, jaký má odměna za úkol vypracovaný“ (Martin et al, 1997, s. 

44). 



Zaujímavý systém si vybudoval učiteľ ZŠ z Plaňan, ktorý k plneniu domácich úloh 

svojich žiakov pristupuje na princípe dobrovoľnosti a odmien. „...domáci práci zadávam 

žákům s tím, že odměním ty, kteří ji zpracují. Odměnou je kartička s obrázkem či textem 

(různe ročníky – různý vzhled), která dále slouží jako platidlo. Kartičky jsou zároveň 

chráněny proti předávání a kopírování. Žáci si pak za kartičky mohou „kupovat“ opravy 

písemných prací; v některých případech si mohou kartičky vyměnit za odmítnutí známky; 

více kartiček potřebují na to, aby si mohli vybrat volnou hodinu (čas v hodine trávit po 

svém) (Istenčin, 2005, s. 16). S podobným systémom odmien, ktoré následne môžu žiaci 

využívať vo svoj prospech pracuje Dr. Balhárová (ZŠ Táborská), ktorá žiakom na hodine 

ako pozitívnu spätnú väzbu dáva hviezdičky. Ich následné sčítanie tak žiakov motivuje 

k získavaniu erbov vďaka ktorým si  môžu „odkúpiť“ zabudnutú úlohu či príležitosť 

opraviť si zlú známku.  

 

 

3.2 Vhodné podmienky k domácej príprave  

 

K plneniu úloh potrebujú žiaci podľa Beníškovej (2007) vhodné podmienky – 

pracovný priestor v ktorom sú sami aktérmi svojho diania. Počiatky osvojovania si 

domácej prípravy si vyžadujú pomoc od rodičov. Postupne sa predpokladá 

osamostatnenie a vybudovanie zodpovednosti a samostatnosti. Ide však o dlhotrvajúci 

proces, ktorý je vysoko individuálny. Martin et al. (1997) k faktorom, ktoré ovplyvňujú  

domácu prípravu radí vek, ročník, ktorý dieťa navštevuje, príslušnosť ku rovesníckej 

skupine a porozumenie si s učiteľom. Významný faktor prospievajúci k úspechu je  aj 

materiálna vybavenosť pomôckami. 

Vieme, že jedným zo základným spôsobov budovania si postojov je nápodoba preto 

je vhodné aby rodičia, či iní dospelí domácu prípravu, domáce úlohy detí neznevažovali 

a prejavovali im adekvátny pozitívny postoj, ktorý ovplyvňuje postoj a vzťah žiaka 

k úlohám a škole samotnej. V súvislosti s preberaním postojov detí od rodičov zaujímavý 

výskum realizovala Pospíšilová (2011), ktorá vo svojom výskumnom šetrení realizovala 

pozorovania rodičov s rozdielnou úrovňou dosiahnutého vzdelania k domácej príprave 

ich detí. V závere, dochádza k zisteniu, že rodičia so stredoškolským aj vysokoškolským 

vzdelaním venujú domácej príprave svojich detí patričný čas, kde výlučne v minútovom 

prepočte práve stredoškolsky vzdelaní rodičia boli o niečo aktívnejší.  



Rodičia by nemali podľa Beníškovej (2007, s. 50) zabúdať, že : „školní výsledky 

jsou sice důležité, ale spokojené veselé dítě, které má čas na své zájmy, je ještě 

důležitější.“ 

 

Časová náročnosť domácej prípravy je rôzna u každého žiaka, avšak 

psychológovia odporúčajú (Martin et al. 1997) aby denne doba domácej prípravy 

nepresahovala hodnoty uvedené v tabuľke. Tak dochádzka ku kontraproduktívnosti : 

 

Trieda Doba venovaná denne úlohám Počet úloh za týždeň 

1-3 10-45 min. 1-3 

4-6 45-90 min. 2-4 

7-9 1-2 hod. 3-5 

stredná škola 1,5-2,5 hod. 4-5 

 

Tabuľka č.1: Časová náročnosť domácej prípravy 

 

Beníšková (2007) prvákom odporúča venovať sa max. 20 – 30 minút domácej 

príprave, k tomu však treba pripočítať čas pre pravidelné čítanie. 

Medzi realizovaním jednotlivých úloh, však musíme dieťaťu umožniť vykonať malé 

prestávky, ktoré by mali zaberať nanajvýš pätinu času, prestávku je vhodné urobiť keď 

už vidíme že pozornosť začína upadať. U nepokojných či nesústredených detí by učebné 

dávky mali byť krátke, maximálne 10-15 min. (Medlínová, 2003, s.5) 

V súvislosti s časom je dôležité si stanoviť a odpozorovať tiež najvhodnejší čas, 

pre domácu prípravu. Znova vysoko individuálna záležitosť, každého dieťaťa. Niektorí 

žiaci uprednostňujú medzi príchodom zo školy a prípravou odpočinok, iným vyhovuje 

si úlohy splniť hneď. Nie je dobré písať úlohy večer !  Beníšková (2007) odporúča po 

odpozorovaní pracovnú dobu dodržiavať čo následne tak pomáha k pravidelnosti 

a zbytočným vyhováraniam sa.  



Osobný pracovný priestor tvorí stôl a stolička (ergonomicky tvarovateľná) so 

správnym osvetlením a patričným pokojom. Pri sedení pri stole by mali lakte a kolená 

zvierať pravý uhol. Neodporúča sa písať úlohy súčasne so súrodencom na jednom 

spoločnom stole. Neporiadok a veci naviac odvádzajú pozornosť a podporujú chybovosť 

(Beníšková, 2007). 

Ako už bolo viackrát spomenuté v našej práci plnenie domácich úloh a domáca 

príprava majú pozitívny vplyv na formovanie osobnosti, osvojovanie si schopností, 

a budovanie samostatnosti a zodpovednosti, na ktoré nesmieme nielen ako rodičia, ale 

i pedagógovia zabúdať. Preto je potrebné venovať jej dostatok času a priestoru, avšak 

nesmieme zabúdať na efektívne trávenie voľného času a kvôli príprave na vyučovanie 

tak deti uberať o návštevu krúžkov, k tomuto názoru sa pridáva i Mertin (2013), ktorý 

zároveň upozorňuje, že dieťa  si veľkú časť zručností a skúseností osvojí v škole, no 

veľký význam prikladá i krúžkom a voľnému času detí.  

 

 

3.3 Špecifiká domácej prípravy žiakov s ŠPU 

 

Predpokladom úspešnej domácej prípravy u žiakov s ŠPU je dôsledné 

zaznamenanie si do zošita či slovníčka. Dr. Balharová (2009) poukazuje na dôležitosť 

spolupráce s rodičmi pri dosahovaní úspechov vo vyučovaní. Jej overenou pomôckou, 

na ktorú si zvykli žiaci i rodičia je zápis do zošita, ktorý obsahuje názov hodiny, dátum 

a domácu úlohu. Súčasťou takéhoto zápisu je i ústna domáca úloha, ktorú sa majú žiaci 

naučiť. Tak si žiaci privykli, že úlohou na doma nie je len príprava, ale aj samotné učenie 

sa.  

Formy práce a metódy plnenia úloh vychádzajú z konkrétnej poruchy učenia. 

Všetky špecifiká sú uvedené v IVP. Práve preto tento dokument považujeme za 

smerodajný pri práci so žiakom s poruchou, ktorý zaväzuje tak k dodržiavaniu práv 

a povinností nielen učiteľov, ale i rodičov. 

 „V IVP je stanoveno, o jaký typ poruchy se u dítěte jedná, jaká opatření pro 

odstřánení nebo kompenzaci poruchy budou učiněna ze strany školy a jaká ze strany 

rodiny. Svým způsobem jde o dohodu školy a rodiny o opatřeních, která budou směřovat 

ke zlepšení situace dítěte ve škole a ke zmírnění jeho obtíži. Své povinnosti zde specifikuje 

škola (zajištení adekvátních metod práce, objektivních způsobů hodnocení, využívaní 



pracovních a kompenzačních pomůcek a případně i realizace reedukačního nácviku 

v rámci školy), ale také rodina (zajištení odpovídající přípravy díťete na vyučování, 

zajištení pravidelné návštevy reedukačního nácviku dítětem, spolupráce při reedukaci 

poruchy, podpora snahy dítěte a jeho vedení ke kompenzaci projevů poruchy, u starších 

dětí k přejímání odpovědnosti za úspěšnost kompenzace jejich obtíži). Je důležité aby 

dítě v průběhu naplňování IVP získavalo pravidelnou zpětnou vazbu, aby prožívalo 

alespoň drobné úspěchy“ (Jucovičová-Žáčková, 2008, s. 170). 

V rámci pomoci a spolupráce žiakom s poruchou učenia majú rodičia možnosť 

využiť ponuku viacerých zariadení, ktoré sa svojou činnosťou zameriavajú na 

rešpektovanie špecifických potrieb žiakov. Okrem služieb zameraných na poradenstvo, 

vzdelávanie poskytujú tiež služby zamerané na intervenciu. K najznámejším z oblasti 

neziskového sektora patrí Dyscentrum a Dys (umenie a veda na podporu dyslektických 

detí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

  

Motív k práci 

 

Pred niekoľkým rokmi som sa náhodou v rámci svojho štúdia dostala do ZŠ na 

Táborskej ulici v Prahe 4 k pani PhDr. Kamile Balharovej, ktorá ma svojou prácou, 

prístupom, zanietenosťou o osobnosťou natoľko očarila, že som sa s poruchami učenia 

už nerozlúčila. Bol to môj prvotný kontakt s poruchami učenia.  

Osobnosť tejto ženy ma natoľko oslovila, že som si v nasledujúcom školskom roku 

podala prihlášku na Špeciálnu pedagogiku Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej 

a úspešne dnes študujem 2.ročník. 

Pozorovať prácu, ktorú pani Dr. so svojimi žiakmi v rámci vyučovacích hodín 

realizovala bolo príjemným pohladením nielen pre moje oko ale predovšetkým pre 

uvedomenie si a pripomenutie významu pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Zdôrazňujem ešte raz výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa v literatúre kladie za 

rovnocenný. Aj napriek tomu, že som sa počas svojej predchádzajúcej praxe stretla 

s výbornými pedagógmi, musím znova zdôrazniť osobnosť vyššie menovanej 

pedagogičky, ktorá pri svojej práci skutočne realizuje obidva procesy súčasne.   

 

 

Úvod do problematiky 

 



Ako som sa už v úvode práce zmienila, považujem tému svojej diplomovej práce 

za aktuálnu a prínosnú nielen pre pedagogickú verejnosť ale i ľudí, ktorých sa téma 

špecifických porúch učenia dotýka, myslím tým predovšetkým rodičov. Tí mnohokrát 

nevedia čo je prejavom samotnej poruchy učenia, nevedia ako sa prejavuje a ako 

následne s ňou majú pracovať. 

Domáca príprava, týchto žiakov doposiaľ nebola popísaná a nepodarilo sa mi ani 

v literatúre dostať k nejakej samostatnej publikácii. Občas sa v pedagogických 

časopisoch vyskytne článok, ktorý je zameraný na špecifické poruchy učenia, kde sa 

autor málo zmieni o domácej príprave. Naopak články o domácej príprave neobsahujú 

dôraz na špecifikum žiakov s ŠPU. Konkrétne domáca príprava žiakov s poruchami 

učenia je popísaná len so zreteľom na žiakov na strednej škole psychologičkou Markétou 

Paralovou z PPP v Liberci. V tomto príspevku autorka zdôrazňuje jej intenzitu 

a spoluprácu s rodičmi.  

 V rámci oboznamovania sa s diagnostikou a možnosťami spolupráce rodičov 

s poradenským zariadením som navštívila PPP pre Prahu 1,2 a 4 kde po rozhovore s pani 

PaedDr. Drahomírou Jucovičovou môžem len avizovať vydanie monografie k téme 

domácej prípravy žiakov s poruchami učenia v nasledujúcom roku. Počas tejto návštevy 

som mala možnosť pozorovať prácu špeciálnej pedagogičky PaedDr. Daniely 

Švancarovej pri konzultácií s rodičmi detí u ktorých bola diagnostikovaná špecifická 

porucha učenia.  

Aj tento môj skromný zážitok ma utvrdil v aktuálnosti mojej témy a jej potreby, 

nakoľko počet klientov v PPP sa neúnosne zvyšuje a možnosti následnej intervencie sú 

tak z pozície špeciálnych pedagógov obmedzené. Práve preto sa tak následne vyžaduje 

aktívna spolupráca zo strany rodičov a škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLÓGIA VÝSKUMU 

 

 

 K samotnej realizácii svojej práce som si zvolila kvalitatívny výskum, 

prostredníctvom ktorého tak môžem lepšie preniknúť do problematiky domácej prípravy 

žiakov so špecifickými poruchami učenia.  

 Metodológ Creswell (1998 in Hendl 2008) tento typ výskumu charakterizuje ako 

proces hľadania porozumenia, založený na rôznych metodologických tradíciách 

skúmania daného sociálneho či ľudského problému. Výskumník tak vytvára komplexný, 

holistický obraz, analyzuje rôzne typy textov, informuje o názoroch účastníkov výskumu 

a realizuje skúmanie v prirodzených podmienkach.  

 

 

4.1 Výskumný problém  

 

 Nakoľko na základe skúsenosti a vedomostí, ktoré z oblasti špecifických porúch 

učenia mám, považujem domácu prípravu a spoluprácu rodičov žiakov s ŠPU za 

nevyhnutnú pri dosahovaní pozitívnych výsledkov vo vyučovacom procese žiakov. Ako 

sme v teoretickej časti objasnili náprava je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o dieťa 

s prítomnou poruchou. 



  Ja som sa v práci zamerala na jej realizáciu v domácom prostredí. O špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrebách žiakov sa často opierajú rodičia samotných detí, škola 

má pracovať na ich uspokojovaní. Ale čo robia so špeciálnymi potrebami samotní rodičia 

? Predsa len prekročením školských brán sa ich uspokojovanie nekončí. Ako sme už 

viackrát avizovali výchovno-vzdelávací proces je súčasťou školy a rodiny.  

 

4.1.1 Cieľ výskumu 

 

Cieľom výskumného šetrenia je popísať domácu prípravu žiakov so špecifickými 

poruchami učenia.  

V rámci práce som si stanovila dve výskumné otázky: 

 

Výskumná otázka č.1: 

Ako prebieha domáca príprava žiakov s ŠPU ? 

Výskumná otázka č.2:   

Aké hry, nápady, postrehy a skúsenosti majú rodičia a špeciálni pedagógovia 

overené ?  

Na výskumné otázky, ktoré som si stanovila nadväzovali otázky špecifické a následne 

konkrétne opytovacie otázky. Kvôli prehľadnosti som otázky zhromaždila do 

nasledujúcej tabuľky: 

Výskumná otázka č.1: 

 

Ako prebieha domáca príprava žiakov 

s ŠPU?  

 

Výskumná otázka č.2: 

 

Aké hry, nápady, postrehy a skúsenosti 

majú rodičia a špeciálni pedagógovia 

overené ? 

Špecifické otázky: Špecifické otázky: 



 

1. Čo všetko je obsahom domácej 

prípravy ? 

2. Aký management má domáca príprava 

? 

3. Využívajú rodičia možnosti spolupráce 

? 

4. Čo patrí k nápravám porúch učenia ? 

 

 

1. Aké sú Vami overené hry, 

pomôcky? 

2. Aké sú Vaše skúsenosti, rady, 

odporučenia dotýkajúce sa domácej 

prípravy ? 

 

1. Čo všetko je obsahom domácej 

prípravy? 

 

Opytovacie otázky: 

Čo konkrétne podľa Vás obsahuje domáca 

príprava žiaka ZŠ ?  

Popíšte na základe Vami realizovanej 

prípravy do školy. 

Akú konkrétnu metódu čítania realizujete 

? 

1. Aké sú Vami overené hry a 

pomôcky? – rodičia 

 

Opytovacie otázky: 

Čo by ste odporučili rodičovi, ktorého 

dieťa je momentálne diagnostikované 

na ŠPU ? 

Popíšte konkrétnu aktivitu hru, 

metódu, ktorá sa Vám pri práci 

s Vaším dieťaťom overila. 

 

2. Aký management má domáca 

príprava ? 

 

 

 

Opytovacie otázky: 

Kedy realizujete prípravu do školy?  

2. Aké sú Vaše skúsenosti, rady, 

odporučenia dotýkajúce sa 

domácej prípravy ? – 

pedagógovia  

 

Opytovacie otázky: 

Vaše skúsenosti, rady, odporúčania 

dotýkajúce sa domácej prípravy ? 



Kde ju realizujete?  

Ako dlho trvá Vaša príprava do školy ? 

Dodržiavate nejaký režim ? 

Pomáha Vášmu dieťaťu i niekto iný ? 

 

Čím sa líši domáca príprava žiaka s 

ŠPU ? 

Popíšte konkrétnu aktivitu, hru, 

metódu Vašej práce. 

3. Využívajú rodičia možnosti 

spolupráce ? 

 

Opytovacie otázky: 

Aké pomôcky využívate pri domácej 

príprave ? 

Využívate možnosť požičať si nejaké hry 

domov ?   

Alebo využívate možnosť spolupracovať 

s inými odborníkmi, organizáciami ? 

Akými ? 

Čo realizujete vo voľnom čase ?  

 

4.Čo patrí k nápravám porúch učenia ? 

 

Opytovacie otázky: 

Realizujete nápravu porúch učenia ? Čo 

podľa Vás patrí k nápravám ?  

Čo robíte v rámci náprav ŠPU ? 

 

 

Tabuľka č. 2: Výskumné otázky 



 

 

 

4.2 Výskumné metódy 

 

K získavaniu potrebných informácií dotýkajúcich sa stanovených výskumných 

otázok som si zvolila metódu rozhovoru, presnejšie pološtruktúrovaného rozhovoru. 

Rozhovor spolu s pozorovaním a analýzou dokumentov patria k najčastejšie sa 

vyskytujúcim metódam využívaným v oblasti kvalitatívneho šetrenia (Hendl, 2008).  

Pri pološtruktúrovanom rozhovore je definovaný účel a určitá osnova. Vyznačuje 

sa veľkou pružnosťou celého procesu získavania informácií. Opakom je štruktúrovaný 

rozhovor, počas ktorého respondenta ovplyvňuje výskumník svojou predstavou 

o pojednávanom probléme (Hendl, 2008). 

K získavaniu potrebných dát k zodpovedaniu druhej výskumnej otázky som sa  

rozhodla rozhovor doplniť ešte krátkym dotazníkom s otvorenými otázkami, ktorý 

sme prostredníctvom e-mailu rozoslali vytypovaným špeciálnym pedagógom zo ZŠ. 

Produktom tohto typu pýtania sa sú respondentove odpovede. 

V rámci výskumného šetrenia som vykonala radu neformálnych rozhovorov 

s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi a rodičmi, ktoré nie sú síce zaznamenané 

v prílohách mojej práce. Ale časť informácií, ktoré som získala si dovolím v práci 

odinterpretovať, pretože ich považujem za prínosné. 

Pre lepšiu predstavu obsahu náprav a ich realizácie v školskom prostredí som pred 

realizáciou rozhovorov vykonala viacero pozorovaní v hodinách AJ a ČJ na 1.stupni ZŠ 

v predvedení PhDr. Kamily Balharovej. V pozorovaní som sa zameriavala hlavne na 

zápis a oznámenie zrozumiteľnosti domácej úlohy žiakom s ŠPU. 

 

 

4.3 Výskumná vzorka 

 



Prvotným zdrojom informácií k téme a naplňovaniu cieľa mojej práce je PhDr. 

Kamila Balharová, ktorá v súčasnosti pôsobí na FZŠ Táborskej v Prahe 4 ako špeciálny 

pedagóg a učiteľ českého a anglického jazyka.  

Výber školy, rodičov a následná spolupráca pri realizovaní môjho výskumu bol 

ovplyvnený faktom, že v tejto FZŠ je v aktuálnom školskom roku 2013/2014, prítomných 

16% žiakov so špecifickou poruchou učenia. FZŠ Táborská v súčasnosti preferuje 

kombináciu individuálnej a skupinovej integrácie, ktorá vyzerá nasledovne: žiaci, ktorí 

sú na základe diagnostiky zaradení k žiakom s ŠPU sa individuálne integrujú do tried 

k intaktným žiakom počas celého vyučovania, avšak v rámci hodín českého a anglického 

jazyka sa integrujú do skupín detí rovnakej triedy v špeciálnej triede, kde sa spoločne 

vzdelávajú so špeciálnou pedagogičkou a učiteľkou aprobačných predmetov anglického 

a českého jazyka. V rámci skupinovej integrácie okrem osvojovania si vedomostí 

z jazykov dochádza tiež k nápravám, posilňovaniu oslabených funkcií. Medzi ktoré 

môžeme zaradiť napr. rozvoj percepčného vnímania, pravo-ľavej orientácie, časového 

vnímania, nácvik krátkodobej pamäte, rozvoj motoriky či samotnej reči.  

Vstup do výskumného terénu bol pre mňa jednoduchší na základe dôvery, ktorú 

prechovávajú rodičia k PhDr. Balharovej. Nepociťovala som neochotu ani nedôveru zo 

strany rodičov.  

V rámci rozšírenia si obzorov a pre lepšiu predstavu realizácie 

špeciálnopedagogickej starostlivosti o žiakov s ŠPU som navštívila tiež FZŠ na 

Slovenskej ulici v Prahe 2, kde som mala možnosť sledovať prácu špeciálnej 

pedagogičky PhDr. Sylvie Ondříčkovej, ktorú som potom následne oslovila tiež pri 

vyplňovaní môjho krátkeho dotazníka. 

Pred samotnou realizáciou rozhovorov s rodičmi z prisľúbenej FZŠ na Táborskej 

ulici som sa vďaka ochote svojich známych mala možnosť stretnúť s matkou detí, ktorej 

špecifická porucha učenia sa vyskytuje u dvoch z jej štyroch detí. Názory a postrehy 

tejto ženy ma oslovili a zaujali, pretože jej skúsenosti o nadviazanie spolupráce so 

samotnou školou boli veľmi negatívne a možnosti akými disponuje škola na Táborskej 

ju veľmi prekvapili a oslovili. Rozhovor s touto matkou (pseudonym matka Q.) som 

realizovala s cieľom získať, pohľad rodiča, ktorého dieťa nenavštevuje ani jednu z mnou 

navštívených škôl a zároveň si pilotne overiť zrozumiteľnosť navrhnutých otázok do 

pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý som tak následne realizovala s rodičmi zo ZŠ na 



Táborskej ulici. Jedného z rozhovorov sa zúčastnil i žiak C., ktorého sa rozhovor 

dotýkal preto som ho viackrát samého vyzvala k odpovedi, ktorú následne doplnil otec.  

Vzorka rodičov bola vyberaná zámerne – aktívne spolupracujúci rodičia. Nakoľko som 

síce pôvodne plánovala osloviť a získať dáta aj od rodičov, ktorí nespolupracujú. Avšak 

po prvotnom overení môjho výskumného terénu, som zistila, že reálne stretnutie alebo 

oslovenie podobnej skupiny rodičov je nemožné. Ani samotná pedagogička nemala chuť 

sa púšťať do takéhoto „naháňania“ rodičov, ktorí doposiaľ nevyhľadali jej pomoc. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzam rodičov, konkrétnych detí pri ktorých je zároveň 

uvedený záver z diagnostického posudku z PPP: 

Rodič Dieťa, trieda Diagnóza žiaka   

Otec C. C. - 3.ročník -kombinovaná vývojová porucha celkovo závažného 

charakteru: 

-dysortografia stredná 

-ADHD, mierna 

Otec P. P. - 5.ročník -vývojová porucha celkovo závažnejšieho charakteru: 

-dysortografia, stredná 

-dyslexia, stredná 

-dysgrafia, mierna 

Matka A. A. - 3.ročník -výrazná dysortografia 

-dyslexia mierna 

-ADHD, stredná 

-nerovnomerný vývoj psychických funkcií, v popredí 

s výrazne nedozretým zrakovým rozlišovaním 

Matka D. D. - 2.ročník -dyslexia, výrazná 

-výrazná dysortografia 



 

Tabuľka č.3: Respondenti – rodičia 

 

Ďalšiu časť respondentov, ktorí sú zahrnutí v mojej práci predstavujú špeciálny 

pedagógovia, ktorí pracujú so žiakmi s poruchami učenia v ZŠ. V tabuľke uvádzam 

prehľad pedagógov na základe počtu odučených rokov: 

 

Pedagóg A B C D E 

-dysgrafia, stredná 

-ADHD, mierna 

Matka H. H. - 2.ročník -dysgrafia, výrazná 

-dysortografia stredná 

Matka J. J. - 5.ročník 

 

-kombinovaná vývojová porucha celkovo ťažšieho 

charakteru: 

-stredná dysgrafia 

-dysortografia mierna 

-nedozreté zrakové rozlišovanie 

-znížená koncentrácia pozornosti 

Matka B. B. - 3.ročník -výrazná dysortografia, dysgrafia 

-dyslexia stredná 

-stredná ADHD 

-výrazne nerovnomerný vývoj psychických funkcií 

v popredí nedozreté zrakové rozlišovanie a nervový 

vývoj rozumových schopností 



Počet rokov 

pedagogickej 

praxe 

3 25 31 35 7 

 

Tabuľka č.4 : Respondenti – špeciálni pedagógovia 

 

 

4.4 Vstup do terénu a analýza dát 

 

 Kvôli prehľadnosti som sa rozhodla interpretovať jednotlivé časti môjho vstupu 

do terénu podľa metódy získavania informácií. Všetky informácie, ktoré som vo svojom 

šetrení nadobudla interpretujem s ohľadom na rešpektovanie etických zásad ako je 

dôveryhodnosť, rešpekt a ochrana osobných údajov jednotlivých účastníkov. 

Nevyhnutnou etickou zásadou je rešpektovanie psychického a fyzického zdravia 

respondentov. Súhlas k spracovaniu údajov jednotlivcov mám zaznamenaný na audio-

nahrávke, ostatní respondenti mi poskytli ústny súhlas k spracovaniu. 

 

4.4.1 Pološtrukturovaný rozhovor 

 

 K analyzovaniu rozhovorov som zvolila otvorené kódovanie, metódou „ceruza-

papier“. Detailný prepis rozhovorov (príloha č.5) do textovej podoby, tak jeho následné 

viacnásobné prečítanie má priviedlo k rozdeleniu textu do viacerých jednotiek, 

tvorených predovšetkým útržkami viet a samostatnými slovami, ktoré som 

kategorizovala na konkrétne kódy. Pričom som do úvahy neustále brala výskumné 

otázky, ktoré som si stanovila. Konkrétne, špecifické výskumné otázky mi vytvorili 

určité „nad-kódy“ ktoré združovali kódy sa k nej vzťahujúce. 

Na základe výskumného šetrenia, ktoré som v rámci svojej práce zrealizovala som sa 

stretla s príjemnými rodičmi, ktorí boli ochotní zúčastniť sa rozhovoru k mojej 

diplomovej práci. Ani jeden z oslovených rodičov neodmietol účasť v tomto výskume. 

Oslovila som sedem rodičov, pričom kvôli zlyhaniu techniky sa mi z jedného rozhovoru 

zaznamenalo len 0:32 sekundy - (matka J.). Napriek tomu, som si časť informácií 

doplnila do poznámkového archu a rozhodla som sa ich čiastočne využiť predovšetkým 



pri zodpovedaní si na druhú výskumnú otázku, kde oslovená respondentka popisovala 

overené metódy práce so svojou dcérou. Jedna z respondentiek bola na stretnutí 

u školského špeciálneho pedagóga prvýkrát, preto sa medzi pedagógom a rodičom ešte 

nestihol vybudovať vzťah, ktorý by prípadne mne umožnil rozhovor s matkou B. 

vykonať. Práve preto, sme sa s PhDr. Balharovou dohodli, že otázky matke položí ona 

v rámci rozhovoru, ktorý realizovala s dcérou i matkou na prvom stretnutí, kde im 

vysvetľovala princíp práce, ktorý tak spoločne budú realizovať. Z rozhovoru s matkou 

A. bolo zrejmé, že s ŠPU má dlhoročné skúsenosti, pretože má dve deti syna V. a dcéru 

A., pričom obaja majú poruchy učenia prítomné. Aj napriek tomu, že V. je už na druhom 

stupni ZŠ, ktorému ja pozornosť primárne vo svojej práci nevenujem. Rozhodla som sa 

informácie získané z výpovedí matky A. zúročiť v praktickej časti práce, pretože jej 

dlhoročné osobné skúsenosti sú prínosné.  

Prostredníctvom ostatných neformálnych rozhovorov, ktoré som vykonala s ohľadom na 

cieľ svojej práce som sa tiež stretla s príjemnými, ochotnými o otvorenými ľuďmi. Na 

základe spätnej väzby, ktorú mi poskytli môžem len zhodnotiť, že rodičia mi ďakovali 

za možnosť sa o poruchách rozprávať a získavať tak iné pohľady a možnosti pomoci.  

 

4.4.2 Pozorovanie 

 

Pozorovanie na hodinách ČJ a AJ, dokumentujem detailne rozpracovaným 

pozorovacím protokolom v prílohe č.6.  

 

 

 

4.4.3  Rozhovor a dotazník 

 

 Pri interpretácií dát z dotazníka, ktorý som e-mailom zaslala 20 špeciálnym 

pedagógom, sa mi spätne vrátilo iba päť dotazníkov vyplnených. K spracovaniu údajov 

a následnému zhromaždeniu som využila stránku www.survio.com, kde mi v závere bola 

vygenerovaná správa so získanými údajmi. 

 Spolupráca so špeciálnymi pedagógmi nebola tak aktívna ako som očakávala, 

ako som už zmienila vrátilo sa mi len päť vyplnených dotazníkov. Pričom podľa 

záznamu ďalších sedem respondentov sa do vyplnenia dotazníka pustilo, žiaľ ho však 

http://www.survio.com/


neodoslalo alebo nedokončilo. Príčin nedokončenia môže byť viacero, jedna špeciálna 

pedagogička sa mi e-mailom spätne ospravedlnila, že v súčasnosti nemá čas. Pričom ak 

do úvahy berieme, že vyplnenie dotazníka v priemere zabralo trom z piatich 

zúčastnených respondentov 5-10 min. príde mi tento argument ako neopodstatnený. 

Prvou otázkou v dotazníku je dĺžka pedagogickej praxe, tento údaj vnímam vo svojom 

šetrení iba ako informačný pre lepšie rozlíšenie jednotlivých pedagógov ako som uviedla 

v tabuľke č.4. 

 

 

4.5 Interpretácia dát 

 

4.5.1 Priebeh domácej prípravy žiakov s ŠPU 

 

Zápis domácej úlohy 

S rešpektom k teoretickým východiskám tejto práce a na základe 

poznaní zásadných podmienok plnenia domácich úloh u žiakov ZŠ som sa rozhodla 

prostredníctvom pozorovaní na hodinách zistiť, či učiteľ venuje na hodine priestor 

k zaznamenávaniu domácej úlohy. Na podklade pozorovaní môžem zhodnotiť, že 

učiteľka v rámci hodín jazykov v úvode každej hodiny poctivo zaznačí dátum, tému 

hodiny a domácu úlohu v nasledujúcom znení :  

      „April 23rd  

      What do you do, on ..... 

                  H.: zopakovať dni v týždni“.   

Aj napriek tomu, že učiteľka bola oboznámená s cieľom nášho výskumu na základe 

predchádzajúcich skúseností z pozorovania jej práce môžem skonštatovať, že tento zápis 

pravidelne realizuje na svojich hodinách.  

 Na podklade takého detailného zápisu do zošitov zabezpečuje učiteľka tak spätnú 

väzbu z hodiny a zároveň tak rodiča informuje o náplni domácej úlohy. Nakoľko je 

v zápise vždy zaznačená aj ústna aj písomná úloha je možné sa v prípade akejkoľvek 

nejasnosti na tento zápis v zošite odvolať. Dôslednosť zo strany pedagóga pozitívne 

ocenila i mnou oslovená matka Q., ktorej deti nenavštevujú školu na Táborskej ulici. Ako 

sama uviedla, musela v škole dlho prosiť učiteľov svojich detí aby na hodinách dohliadali 



na podobné zápisy úloh. Pretože po príchode domov, deti nevedeli čo je ich domáca úloha, 

matka tak musela zisťovať ich zadanie u spolužiakov či samotnej učiteľky. Neochotu zo 

strany pedagógov sa následne podarilo vyriešiť prostredníctvom riaditeľa a dnes po 

dlhomesačnom „boji“ si matka pre svoje deti vybudovala komunikačný slovníček, ktorý 

obsahuje zadania úloh a prípadné oznamy, ktoré si jej deti v dôsledku pomalšieho 

pracovného tempa a prítomnej poruchy učenia neboli schopné v dostatočnej kvalite 

zaznačiť. 

 Na základe pozorovaní môžem skonštatovať, že na hodinách dochádza 

k rešpektovaniu možností (vysvetlenie úlohy) jednotlivých žiakov, kde sa činnosti 

striedajú a prispievajú tak k udržiavaniu pozornosti. Metódy práce sú prispôsobené jednak 

veku žiakov ale aj ich špecifickým potrebám a predovšetkým ich aktuálnemu stavu. 

Viackrát sa stalo, že aj napriek príprave, ktorú si učiteľka pripravila sa jej nepodarilo 

naplniť všetky ciele hodiny, keďže žiaci prišli z hodiny, kde boli na vychádzke alebo na 

plávaní a ich sústredenosť tak bola narušená. Vtedy sa učiteľka rýchlo prispôsobila 

podmienkam a našla alternatívny plán hodiny, kedy napr. zapojila využitie PC – 

programov vo vyučovaní. Prípadne začala kontrolovať plnenie čitateľského denníka, 

pretože počas celého školského roka majú žiaci čítať detskú literatúru a zaznamenávať si 

jej obsah do zošitov na to určených. V hodinách som zaznamenávala priebežné pozitívne 

hodnotenie práce jednotlivcov – hviezdičkami, podaním pomocnej ruky či fyzickým 

pohladením. Počas hodín sa učiteľka zameriavala aj na nápravy porúch učenia, kde pri 

striedaní činností zapojila do hodín nácvik dýchania, vytlieskanie slov, posilňovanie 

laterality či rozvoj vnímania. Celkovo pracovnú klímu na  hodinách hodnotím ako 

pozitívne ladenú, kde žiaci poznajú pravidlá a pedagóg dbá na ich dodržiavanie. Ich 

rešpektovanie tak u žiakov s ŠPU, ktorí potrebujú dodržiavať určitý režim prispieva k 

rozvoju ich samostatnosti, zodpovednosti a zároveň im poskytuje pocit bezpečia a istoty. 

Nácvik sociálnych zručností je tiež súčasťou hodín. 

Obsah domácej prípravy 

 Teoretické východiská práce v kapitole č.3 o domácej príprave popisujú funkcie 

a obsah domácej prípravy. Otázky smerované k rodičom dotýkajúce sa jej obsahu ma 

navádzajú k podobným záverom ako je kontrola zapísaných úloh, ich následné 

vypracovanie pokiaľ ide o úlohu v písomnej podobe. Žiaci sami vyhľadávajú pomoc 

rodičov, „... musíte si prostě k němu sednout a jemu se to i líbí, protože von třeba i přijde, 



sedneme si k tomu... a stačí mu kontrola, jenom ťuknout... ...a už jede, už jede...“  

V prípade, že majú žiaci za úlohu sa naučiť niečo ústne tiež mnohokrát vyhľadávajú 

rodičov aby ich vyskúšali, prípadne im niečo vysvetlili a poskytli spätnú väzbu, ktorá 

uspokojuje ich potrebu istoty a bezpečia „....tak ho vždycky ještě něčím doplním, to přijde 

sám, no….“ Spätnú väzbu a pomoc potrebujú dostávať všetci žiaci, aj keď si už 

mnohokrát rodičia myslia, že sú ich deti samostatné. Potrebujú mať istotu, že v prípade 

núdze im má kto poskytnúť pomoc a prispieť tak k saturovaniu jednej zo základných 

psychických potrieb istoty a bezpečia, ktorá zabezpečuje rast zdravej a vyrovnanej 

osobnosti. U jednej zo žiačok, ktorá je zaradená do môjho výskumu sa matka B., kvôli 

práci na zmeny nemôže venovať domácej príprave dcéry. Pomocnú ruku a následne istotu 

B. poskytuje stará mama, ktorá síce podľa označení vnučky nevie alebo nerozumie učivu 

no napriek tomu, jej prítomnosť B. motivuje učiť sa samostatne. 

Na podklade výpovede matky A. poukazujem na základné pravidlá prípravy žiaka 

s ŠPU pri pracovnom stole “ ...uklidit ze stolu úplně všechno co by ho rušilo, musí mít 

před sebou jenom to, čím se bude v ten okamžik zabývat. Takže tužku, papír, učebnice… 

Je potřeba zkontrolovat, on si přečte zadání a je potřeba zkontrolovat jestli tomu vůbec 

rozumí ...... no a pak vlastně ho nechat samostatně pracovat, případně ho nějak 

korigovat.“ Aj táto výpoveď hovorí o tom, že aj žiak na druhom stupni ZŠ ešte potrebuje 

v rámci svojej práce pomoc. 

 K obsahovej náplni domácej prípravy podľa respondentov patrí predovšetkým 

písomné vypracovanie zadaní, príprava pomôcok, opakovanie a čítanie, ktoré má byť 

podľa názoru špeciálnej pedagogičky Dr. Ondříčkovej dennou súčasťou domácej prípravy 

žiakov. Skutočnosť sa však s týmto návrhom nezhoduje ako uvádza matka D. „ …sem-

tam čteme, sem- tam nečteme, neděláme to úplně každý den, že by jsme četli, ale když 

zrovna nemá domácí úkol, tak to tím doplníme, no…“ Ako uviedli aj iní rodičia čítanie 

patrí do obsahu domácej prípravy ich detí, no nevenujú mu takú dôležitosť. 

 Podľa Zelinkovej (2009) majú rodičia a učitelia k dispozícií viacero metód 

čítania, ktorých praktizovanie robí čítanie pre deti s prítomnou poruchou lákavejšie 

a zaujímavejšie. Strohé opakované čítanie textu je pre žiaka malo účinné alebo vedie 

k naučeniu textu naspamäť. Eventuálne môže vybudovať u žiaka negatívny postoj 

k čítaniu. Pre mňa príjemným zistením je, že ani jedno z detí nevykazuje takýto postoj 

k čítaniu, práve naopak. Veľmi ma prekvapilo, že počas pozorovaní, ktoré som v škole 

vykonávala som videla, že si počas prestávok žiaci vytiahli z tašiek knihy, ktoré boli 

volené o ohľadom k ich záujmom. Aj podľa výpovedí rodičov môžem skonštatovať, že 



detí čítajú „...no, on hodně četl i dřív on četl, on mně četl taky dřív,  ...on čte, čte knížky, 

no tak takový ty moderní, co jsou …“ Tiež výpoveď matky A. tento môj výrok potvrdzuje: 

„... A. si ráda čte sama a nahlas...že mi třeba, při tom něco děláme a ona mi předčítá... 

ale čte si samozřejmě i jako sama, potichu“. Samotný C. sa k čítaniu vyjadril nasledovne: 

„spíš si čtu sám, .... no mně se to taky stává, že... když někdo mluví, tak se na to nemůžu 

soustředit.“ 

Jednou z vhodných metód u žiakov s ŠPU je metóda dvojitého čítania, kde rodič spolu 

s dieťaťom čítajú nahlas rovnaký text. Pričom rodič náhodne vysloví chybu, na ktorú by 

mal žiak upozorniť. Ani jeden z opýtaných respondentov túto metódu nevyužíval 

a nepoznal. Ďalšou z vyhovujúcich metód je striedavé čítanie, kedy sa rodič spolu 

s dieťaťom striedajú vo vetách, odsekoch alebo stranách. Túto metódu čítania realizovali 

piati mnou oslovení respondenti, predovšetkým v počiatkoch osvojovania si čitateľskej 

gramotnosti. Matka A., ktorej syn trpí závažnou formou dyslexie, poukazuje na problémy 

s čítaním, ktoré riešia využitím techniky nasledovne: „...tak čte jenom část a zbytek má 

naposlouchány, že vlastně mají… většina ty povinný literatury je dneska v nějakých 

„empétrojkách“ a tam to děláme tak, když mu to, když je nějaký delší text, tak jednu 

stránku čtu já a čte na čtečce. Tam si může zvětšit ty písmenka. Takže jednu stránku já, 

jednu on, třeba.“  Koncom prvého stupňa si už žiaci čítajú sami a potichu, toto tvrdenie 

potvrdila aj matka J., ktorej dcéra je momentálne v 5.ročníku ZŠ.  Všetci žiaci spočiatku 

čítali nahlas, ako potvrdzuje výpoveď matky D. „...o on by zase nepobral co tam je, kdyby 

četl potichu, si myslím. “  

 Príprava pomôcok na nasledujúci deň je súčasťou prípravy. U všetkých žiakov sa 

ju rodičia snažia viesť k samostatnosti, ale aj u najstaršej žiačky J. si ešte vyžaduje 

organizačnú pomoc a kontrolu zo strany rodičov. Otec P. sa snažil ponechať domácu 

prípravu v rukách syna, avšak výsledok na seba nenechal dlho čakať  „... tak jsme to 

chvilku povolili a bác. Najednou začal mít čtyřky, trojky, jo? Z češtiny, povídám jak je to 

možný? No tak jsme zjistili, že on se v podstatě jako lajdá, jo jako opravdu dělá jenom to, 

co musí… no a ono se mu to vymstilo za chvilku. No teď už jsme zase trošku zabrali za to 

a už se to vyrovnalo“ ako uvádza vo svojom tvrdení otec P. syn si aj vo štvrtom ročníku 

vyžaduje riadenie a kontrolu činností, ktoré vykonáva a súvisia so školou, postupne si 

vďaka pravidelnosti osvojuje pravidlá a počiatky nezávislosti.  

Organizácia prípravy  



 Tak ako pri obsahu, tiež organizácia domácej prípravy sa zhoduje s odbornou 

literatúrou, ktorú sme uvádzali v teoretickej časti práce. Väčšina rodičov po príchode 

domov poskytuje deťom priestor na odpočinok a následne tak pristupujú k plneniu 

domácich úloh. Avšak otcovi C. sa takáto organizácia neoverila, takže domácu prípravu 

realizujú hneď po návrate zo školy …oni se začnou už věnovat nějaký ty hře třeba od 

který se jde mnohem hůř… Takže vlastně se snažíme jako, že to je první věc, když přijdou 

domů, aby pak měly volno...  Táto skúsenosť rodiča ma znova navádza k tomu, že je 

potrebné rešpektovať individualitu svojho dieťaťa, ono samo nám ukáže cestu a spôsob, 

ktorý mu najviac vyhovuje. Na základe výpovedi rodičov jednoznačne konštatujem, že 

všetky deti úlohy realizujú pri písacom alebo kuchynskom stole. Je pozitívne, že si 

neosvojujú nesprávne návyky práce na „kolene“. Všetky deti majú v domácom prostredí 

k štúdiu vyčlenený pracovný priestor, ktorý je predpokladom úspešnej práce „..on má 

svůj pokojík… On má svůj tam, tam prostor. Von si tam uklízí, von si musí vyluxovat, 

uklidit… ten svůj čurbes co tam má...“  Vďaka tomu, že rodičia zverujú zodpovednosť za 

pracovný stôl na samotné deti, prispievajú tak k budovaniu zodpovednosti 

a samostatnosti. Podľa literatúry sa neodporúča deliť sa o pracovný priestor so 

súrodencom, čo vedie k zníženiu sústredenosti a následne k výkonu. Na základe výpovedí 

rodičov poukazujem na to, že sa deti spoločne učia pri jednom stole alebo v jednej izbe. 

Pokiaľ sa však navzájom nerušia, nevidia v tom rodičia, ani ja problém.  

 Domáca príprava sa pohybuje v časovom rozpätí od „...čtvrt hodiny... Co 

nejrychleji se snažíme to udělat, ne dlouho... Třicet, pětatřicet minut? Maximálně.“  

Matka J. a otec P. priznali, že domácej príprave svojich detí venovali viac ako tri hodiny 

denne, dnes vedia, že niekoľkohodinový dril, nevedie k úspechom a práve vďaka pomoci 

a rešpektovaniu rád odborníka sa naučili učiť sa efektívne a príprava na vyučovanie im 

v 4. a 5.ročníku trvá nanajvýš hodinu aj s nápravou. Príprave a pomoci žiakom sa venujú 

okrem opýtaných rodičov, tiež partneri prípadne u B. to je stará mama, vo výnimočných 

prípadoch starší súrodenec. Ani jeden z opýtaných rodičov k príprave detí nevyužíval 

možnosti doučovateľov.  Žiak C. popísal svoju prípravu nasledovne: „No! Občas mně 

třeba rodiče řeknou, že si mám připravit tašku, řeknou mi, jak to mám udělat postupně, 

já jim řeknu jestli… …když jdeme ze školy tak jim řeknu, jestli mám domácí úkol, nebo 

něco takovýto a doma mi řeknou, jak to mám udělat, třeba jestli si mám zahrát na piano, 

že si mám připravit, potom udělat úkoly, potom pro paní Balharovou a potom si zahrát 



na piano“ z jeho výpovede je zrejmé, že organizácia zo strany rodičov je súčasťou 

prípravy.  

Spolupráca 

 V dôsledku školskej neúspešnosti boli rodičia nútení vyhľadať triedneho učiteľa 

svojich detí, ktorých museli navštíviť mimo rodičovských schôdzok. Tento impulz ich 

následne navádza k bližšej spolupráci so školou, učiteľmi a odborníkmi z PPP. Mnou 

oslovená časť rodičov využíva k spolupráci predovšetkým školského špeciálneho 

pedagóga, ktorého spoluprácu si všetci jednohlasne veľmi pochvaľujú, „...to je pro mě 

tak obrovská pomoc, to si nedovedete představit, opravdu.“ Dvaja z oslovených rodičov 

s deťmi navštevujú tiež logopéda : „....chodíme tam tak jednou za čtrnáct dní“. 

Spoluprácu a odovzdávanie informácií medzi kolegyňami (špeciálny pedagóg – logopéd) 

si pochvaľuje i otec P., „...to oni zase ví, to nemůžete tam nic podfouknout, to oni si hned 

zatelefonujou…“ Iná pomoc z odborných kruhov (v zmysle psychológ, psychiater a pod.) 

nebola vo výpovediach zaznamenaná.  

 Otec C. informácie o poruchách učenia získava od kolegu manželky, ktorý je 

psychológ zväčša neformálnou cestou. Otec P. pani Balharovú tiež označil ako prvotný 

zdroj informácií: „...v podstatě jsem v tomhle tom analfabet, se přiznám jo …a nemám o 

tom šajnu, že jo, až mně to teda paní doktorka vysvětlila, co se vlastně v tom dítěti děje, 

tak si myslím, že největší pomoc je v támhletom, v podstatě, aby to dělal ten odborník. 

...Protože ten odborník tomu dítěti.. protože jinak to zkazíte… Já od něj něco chci a 

v podstatě nechápu, že jo, že on to ani nemůže udělat… To jsem pochopil až tady, ona mi 

to vysvětlila, já jsem na něm něco chtěl co on neuměl a pak jsme na to šli úplně tou její 

cestou a ono to jde…“ Myslím si, že predchádzajúca výpoveď zdôrazňuje a presne 

poukazuje na význam pedagóga a špeciálneho pedagóga v školstve. Nakoľko mnohí 

rodičia majú na základe skúseností z absolvovania svojej školskej dochádzky pocit, že 

práca učiteľa nie je nič zložité a všetci jej rozumejú. Preto tento uvedomelý názor rodiča 

zdôrazňujem.  

 Rodičia spoluprácu s PPP nespomínajú vo svojich výpovediach, navštívili ju len 

kvôli diagnostike a následnému obnoveniu posudku. Kurzy, požičanie si pomôcok či iné 

služby, ktoré PPP 1,2 a 4 ponúka pre žiakov s ŠPU nevyužíva ani jedna z rodín. Matka 

Q., ktorá navštevuje inú PPP ako ostatní respondenti ponuku požičania si pomôcok tiež 

nevyužíva nakoľko je vraj vysoko finančne náročná. Aj keď som sama bola svedkom 

toho, ako špeciálna pedagogička v PPP odkazovala matku na Dyscentrum, ktoré je svojou 



ponukou zamerané na možnosti spolupráce a predaja rôznych výukových pomôcok, 

myslím si, že mnohí rodičia sa tejto ponuky, práve kvôli finančnej nákladnosti vyhýbajú. 

 V rámci školy na Táborskej ulici majú možnosť si rodičia zapožičať viaceré 

pomôcky ako je bzučiak, podložka s y/i, čítacie tabuľky či Logicu Picollo. Táto možnosť 

je bezplatná a často využívaná. Na jednotlivých konzultáciách, zameraných vždy na 

konkrétne dieťa pedagóg ponúka rodičom možnosť si zakúpiť pracovné zošity k domácej 

príprave (príloha č. 7).   

Aj napriek svojmu negatívnemu postoju voči počítačovej technike sa otec C. po zvážení 

rozhodol deťom zaobstarať tablet, „... a vlastně mi došlo, že na tu informatiku nějak 

budou odkázaný.... Dostali tablet a jako s tím, že se naučil ho používat na práci… …a 

teprve potom si tam můžou jako každý stáhnout nějaký dvě, tři hry. Takže to jsme začali 

používat.“ Využívanie počítačových programov a aplikácií považujem za jednu 

z vhodných pomôcok, ktoré je v rámci domácej prípravy možné využívať. Atraktívnosť 

práce s technológiami podobného druhu sú pre žiakov lákavé a už samotné použitie ich 

motivuje k práci. Toto svoje tvrdenie opieram tiež o skúsenosti z oblasti 

špeciálnopedagogickej starostlivosti o ľudí s mentálnym či telesným postihnutím. 

 Odborné rady smerujú od špeciálneho pedagóga v ZŠ nielen k deťom, ale 

i rodičom „... ona nám, i mně dávala úkoly. Jak se s nim mám učit,“ všetci opýtaní 

označili pani Dr. Balharovu za primárny zdroj informácií a s voľbou samotnej školy sú 

spokojní: „ jsem jako úpřimě vděčnej za ten způsob jak se to tady řeší“ (otec C.).  Aj ako 

uvádza matka D. „....ze školy, že ta pomoc byla. Si myslím, že nebylo zas tak potřeba, 

jakoby vyhledávat to někde dál.“  Nakoľko je potreba rodičov o informovanosti 

uspokojená nadmieru nemajú potrebu vyhľadávať iných odborníkov k spolupráci. Práve 

úroveň špeciálnej starostlivosti bola u matky J. rozhodujúcim elementom pre zmenu ZŠ 

dcéry J., kde sa na predchádzajúcej škole pozornosť deťom s ŠPU venovala minimálne 

a nikto nevenoval pozornosť individuálnemu prístupu, ktorý si tieto deti vyžadujú 

U matky J. ako jedinej som spozorovala, že voľbu krúžkov a trávenie voľného času dcéry 

mierila cielene do oblasti umenia a športu, nakoľko kvôli nedostatočnej vedomosti o ŠPU 

neočakávala, že by sa jej dcéra mohla následne pracovne uplatniť inak ako manuálne 

pracujúci človek. Tento skreslený názor sa často vyskytuje u rodičov, v začiatkoch 

zistenia poruchy. Ich nedostatočné povedomie tak vedie k podceňovaniu a nevyužívaniu 

možností svojich detí, mnohokrát si rodičia i okolie myslí, že dieťa má v dôsledku 

poruchy znížený intelekt. 



Voľný čas detí a následná návšteva krúžkov nie je u ostatných volená s ohľadom na 

prítomnú poruchu, tento výrok dosvedčila aj matka H.: „Co se mu líbilo to si vybral.“ 

Potešujúcim zistením, pre mňa je, že sa v oblasti trávenia voľného času deti venujú športu, 

umeniu a ďalšiemu vzdelávaniu. Aj podľa vyjadrení otca C., ktorý je hudobník si zaslúžia 

títo žiaci obrovský obdiv: „prostě když jsem zjistil, jako on to vidí, tak jsem, tak od ty 

chvíle vlastně jako mám hlubokej obdiv, že vůbec jako uhraje z těch not. A i ta jeho 

učitelka vlastně tím pádem změnila ty nároky. A paradoxně to jde mnohem líp, protože ten 

tlak je na něj menší.“ Táto výpoveď poukazuje na to, že žiaci s ŠPU potrebujú len iný 

prístup, ale dokážu všetko čo si zaumienia. Z oblasti športu navštevovali deti plávanie, 

lezenie a florbal. Matka A. „...na angličtinu využíváme Jazyky bez bariér, to je pro 

dyslektický děti na výuku angličtiny“. Túto spoluprácu matka hodnotí veľmi pozitívne, 

pretože pokrýva obsah učiva žiaka ZŠ, ktorý je obohatený o slovíčka, ktoré tam žiak vloží. 

Nakoľko je každé slovíčko znázornené tiež graficky, je pre žiaka ľahšie zapamätateľné. 

Tak, ako sám uvádza otec C. krúžky, ktoré C. navštevuje mu s poruchou pomáhajú 

bojovať. Pretože lezením, ktoré syn realizuje tak odstráni energiu a zároveň si tak posiluje 

motoriku a pozoronosť. 

 O tom, že aj napriek tejto ponuke sa na škole nájde množstvo rodičov, ktorí 

o spoluprácu nejavia záujem sa zmienila aj špeciálna pedagogička. Práve, preto sme sa 

v rámci šetrenia nemali možnosť dostať k tejto skupine neaktívnych rodičov. Otec P. to 

rozhorčene vyjadril nasledujúcimi slovami: „...rodiče o to zájem nemají a přitom tady 

ona je… rozumíš, to mě štve… Že ta ženská tady je a oni to nevyužijí, mají to zadarmo… 

tu půl hodinu si přece může najít, vždyť ona se i přizpůsobí… A ono se s ní dobře pracuje, 

fakt se s ní dobře pracuje, jo? Ona vynadala i mě teda… …ale to je správný, ne 

vynadala… Ale usměrní Vás… To ano, to prostě nebudeme takhle dělat a já jí 

poslouchám, musím poslouchat, že jo? Ta spolupráce je taková dobrá…“ Ako sa vyjadrila 

i PhDr. Balharová, pomoc ponúka: „...jen těm, kteří chtějí.“ 

Nápravy porúch učenia v domácej príprave 

 Pre rodičov je pojem náprava ŠPU známy pojem, ktorý nevedia jasne vysvetliť. 

Všetci sa s ním stretli, ale presný obsah je pre nich nejasný, .... „tak to nevím, teda .“ 

Akurát matka A. sa rozpamätala nasledovne : “Nápravy? No to ano, jenom přemýšlím, 

co konkrétně k tomu patří () Možná… Klidně svými slovy, na základě zkušenost, 

konkrétních příkladech. My vlastně jsme používali ten Kaminet a pak třeba Maxíka, to 

asi znáte, ty takový tyhle programy…“  



 Všetci rodičia nápady na cvičenia (samotnú nápravú), ktoré im poskytuje 

špeciálna pedagogička považujú za dôležité a sami vidia pokroky: „to se zlepšilo, jako 

hodně, no…,“ práve preto im v rámci domácej prípravy prikladajú veľkú váhu. „Hlavně 

to chce asi… jako pravidelnost. …že jsme měli nastaven nějaký režim a vím že V. byl 

hrozně protivný, nechtěl to plnit, ale ta důslednost je tam nutná,“ výpoveď matky A. 

poukazuje na základný element nápravy poruchy, ktorej je pravidelnosť. Porušenie 

pravidelnosti komplikujú prázdniny ako uvádza C. „...No, akorát o prázdninách ne, že to 

mám klid… no, jenom občas… tak jednou týdně, dvakrát,“ ale otec C. jeho výpoveď 

dôrazne poopravil, „…ale musí se.“ Tiež otec P. hovorí, že tieto cvičenia na pani 

Balharovú realizujú pravidelne okrem piatku, kedy má syn od učenia voľno. Matka H. 

tiež poukazuje na pravidelnosť cvičení: „No, no, no večer vždycky. Nebo když o víkendu, 

tak během dne, ..... není to jako úplně striktně daný nějaký čas, ale jako aby se to každý 

večer drželo.“ Tieto výpovede dokazujú, že náprave sa s malými prestávkami venujú 

poctivo aj keď ponechávajú deťom nejaký deň voľnejší. 

 U niektorých nasleduje náprava hneď po splnení domácich úloh, matka H. so synom 

nápravy resp. cvičenia na pani Balharovú realizujú „Každý večer, každý večer. ...čtvrt 

hodiny... Co nejrychleji se snažíme to udělat, ne dlouho, protože to už je jako. Se to dělá 

už večer a už není jako smysl, aby to bylo nějak únavný nebo tak...“ Rodičia v rámci 

domácej prípravy realizujú rôzne hry, ktoré sú zamerané na posilnenie čiastočných 

deficitov poznávacích funkcií. Takto vlastne nápravu realizujú aj necielene sami a ani tom 

nevedia.   

 

4.5.2 Zásady domácej prípravy žiakov s ŠPU 

 

Prostredníctvom otázok, ktoré som smerovala v krátkom dotazníku ku pedagógom 

som tak vypracovala nasledujúce zásady domácej prípravy žiakov s ŠPU: 

 trpezlivosť, optimizmus, pravidelnosť 

 viera v úspech , motivácia 

 striedanie činností (práca-hra-odpočinok) 

 opakovanie už osvojeného  

 zrozumiteľnosť a porozumenie úlohy dieťaťom  



 nevyhnutné je aby rodičia mali možnosť skontrolovať či preveriť zadanie 

domácej úlohy (využitie slovníčkov, internetu) 

 krátke úlohy avšak pravidelne 

 stanovenie krátkodobých cieľov 

 spätná väzba (pečiatky, hviezdičky) 

 pochvala, pochvala malého úspechu 

 individuálne domáce úlohy 

 spolupráca s rodičom, či inou dospelou osobou 

 venovať čas náprave 

 využiť možnosť spolupráce zvonku – doučovateľ, súvisí s trpezlivosťou 

rodičov a detí  

 kvalita musí prevyšovať kvantitu (zbytočne nedávame opisovať 

a prepisovať úlohy)  

 súčasťou domácej prípravy je čítanie, ideálne denne (krátke úseky, väčšie 

písmo) 

 písanie – krátke texty, zošit s pomocnými čiarami, žiak si pri písaní hovorí 

nahlas jednotlivé hlásky, interpunkčné znamienka píše hneď s písmenom, 

gramatické javy určuje za pomoci vizualizácie (tabuľky) 

 matematika – využívanie pomôcok (tabuľky, farebné hranoly) 

 

Na základe dodržiavania týchto zásad práce, ktoré som z odpovedí respondentov  

zosumarizovala, považujem za dôležité ešte raz zdôrazniť pravidelnosť, trpezlivosť 

a pozitívne hodnotenie aj najmenších pokrokov. Len tak môžeme predchádzať narušeniu 

sebavedomia u dieťaťa, ktoré je u tejto skupiny detí tak časté. Toto tvrdenie vo svojej 

výpovedi zdôraznil aj otec C., ktorý hovorí: „… nejdůležitější mi přišlo jakoby cokoliv, 

za co se dá právě chválit, protože jsme měli problémy s takovou sebekritičností 

velkou....“ 

 

4.5.3 Inventár hier 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzam inventár hier a počítačových programov, ktoré 

mnou oslovení respondenti majú na základe svojich skúseností overené (nerozlišujem 



skúsenosti rodičov a pedagógov, pretože sa viaceré opakovali u obidvoch skupín 

respondentov) časť slovných hier je mnou modifikovaných na základe hier a skúseností 

z detstva a praxe: 

 

Tabuľka č.5: Inventár hier, programov 

tik-tak-bum (bomba) Vymenovávaš slová s konkrétnou 

skupinou hlások a popritom posielaš 

tikajúcu bombu, komu vybuchne berie 

ceduľku s písmenami a vyberá z kopu 

novú skupinu hlások. 

Scrabble Na poslednú hlásku alebo slabiku 

vymyslíš nové slovo – reťazová hra. 

Doblle 

Barvínek – určené mladším deťom 

Na každej karte je osem odlišných a 

rôzne veľkých obrázkov, pričom každé 

dve karty majú práve 1 obrázok rovnaký. 

Úlohou je čo najrýchlejšie tento obrázok 

nájsť – posilňovanie pozornosti. 

Mikádo  41 tyčiniek sa rozmiestni do priestoru, 

úlohou hráča je vybrať jednu tyčinku bez 

toho aby sa ostatné pohli – rozvoj 

pozornosti, jemná motorika. 

Zem, mesto, zviera ...... Na konkrétne písmeno hráči vymýšľajú 

názvy miest, zemí, zvierat, mien...  

Obmena: možno určiť akúkoľvek 

kategóriu (ovocie, zelenina, farby, 

stromy, 

Pi-pi dlhá pančucha – hľadaj ponožky Hra dostupná na nemeckom trhu, 

zameraná na pozornosť. Kde hráč hodí 

súčasne 3 kocky, ktoré mu znázornia 

farby, ktoré sa musia súčasne vyskytnúť 



v rôznom tvare na ponožke Pi-pi. Rozvoj 

pozornosti, pamäte. 

Aqua Bella, Tučniaci na ľade, Safari, 

Piráti a pod. 

Úlohou hráča je podľa zadania umiestniť 

ryby či tučniakov tak aby neboli 

ohrození. Vyžaduje si sústredenie, 

predstavivosť, logické myslenie. 

Balone Hráč svojimi guľôčkami jednej farby 

(čierna, biela) sa snaží manévrovať tak 

aby vytlačiť guľôčky protihráča. 

Rozvoj logického myslenia, pozornosti. 

Pexeso, Pexetrio Pamäťové hry. Klasické pexeso, 

v ktorom hráč hľadá rovnaké páry je 

u pexetria obohatené o radenie kariet – 

vytváranie línií. 

Obmena: u pexesa otoč všetky obrázky 

smerom nahor a čím skôr hľadaj dvojice 

alebo vyber si kartu, ktorú opíšeš 

slovami a druhá osoba musí hádať. 

Logico Picollo  Karty s obrázkami zasunie hráč do 

tabuľky a následne pridáva, podľa 

významu farebné koliesko. Práca 

s chybou – riešenie je na druhej strane.  

Ubongo  Riešenie hlavolamov, zostavenie 

skladačiek v časovom limite, piškvorky. 

Slovné hry Asociácie – vymenuj všetky veci, ktoré 

sú v kuchyni, škole, na stavbe .... 



Tvor: opozitá, antonyma, zdrobneniny, 

slová opačného rodu, slová v množnom 

či jednotnom čísle, prídavné mená a pod. 

Menuj čo najviac slov s rovnakým 

základom:  „prac“ – pracovný, 

pracovník, odpracovať, pracovať ..... 

S predponou „vy“ – vysávať, vysmievať 

sa... 

Tvor rým k slovám: koleno – poleno; 

pes  – les; teta –päta... 

Hádaj na čo myslím – dieťa kladie 

otázky, na ktoré rodič alebo ten čo si 

myslí môže odpovedať áno/nie. 

Vystrihni článok z novín – rozstrihaj 

vety a dieťa ich radí podľa významu. 

Z klobúka dieťa vytiahne tri rôzne slová 

alebo písmená na ktoré následne vymyslí 

zmysluplnú vetu.  

V akomkoľvek texte (vhodné voliť 

primerane dieťaťu – podľa záujmu, 

veku) dieťa farebne vyznačí nami zadané 

písmeno, či interpunkčné znamienko. 

Následne prerozpráva obsah (sám) alebo 

na základe otázok. 

Slovný futbal - na poslednú hlásku alebo 

slabiku vymyslíš nové slovo – reťazová 

hra. 

Obmena: píšeš na papier jednotlivé 

slová, prípadne sa dohodneme na 



začiatku hry, že slová sú len z kategórie 

ovocie. 

Predčítaš text, v ktorom sa opakujú 

určité slová (napr. rozprávka 

o prasiatkach) a dieťa ma pri slove 

„prasiatko, prasa“ tlesknúť. 

Počítačové programy:  

Kaminet 

Dys2.0 

Terasoft 

Dyscom SK 

Jazyky bez bariér 

Matematika hrou 

ABC do školy 

 

I-pad (aplikácie) www.i-sen.cz 

Na tejto stránke po bezplatnej registrácií 

majú všetci možnosť získať prehľad 

o aplikáciách (neustále aktualizované 

a dopĺňané) zameraných na: 

všeobecný rozvoj; rečový rozvoj; pred- 

matematické  a matematické predstavy; 

pre podporu čítania a písania a mnohé 

iné. 

 

 

Tento mnou vyhotovený inventár obohacujem bibliografickými odkazmi na 

pracovné zošity (príloha č. 7) zamerané na posilňovanie zrakového a sluchového 

http://www.i-sen.cz/


vnímania, pozornosť, pamäť, pravo-ľavú orientáciu, postupnosť, čítanie. Všetky 

pracovné zošity sú svojim obsahom prispôsobené deťom v predškolskom či mladšom 

školskom veku s rešpektom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Väčšinu 

týchto pracovných listov som mala možnosť vidieť v PPP 1,2 a 4 či u pani Dr. Balharovej. 

Všetky pracovné listy má Národná pedagogická knižnica v Prahe k dispozícií pre svojich 

čitateľov. 

V súvislosti so skúsenosťami jednotlivých rodičov môžem zdôrazniť, že deti 

potrebujú multisenzoriálny prístup, ku ktorému sa rodičia mnohokrát intuitívne na 

základe rešpektovania potrieb a naslúchania svojim deťom sami dopracovali. Matka J. sa 

pravidelne štyri roky denne pripravovala do školy so svojou dcérou, dnes sa jej podarilo 

vybudovať si systém kde len dohliada a kontroluje plnenie úloh. Dlhoročná príprava ju 

tak mnohokrát naviedla k vytváraniu si pomôcok, ktoré by uľahčili učenie J. Jednou z nich 

je vytvorenie tabule s anglickými slovami, ktoré dcére robili problém. Na tabuli sa tak 

vyskytovalo slovo napísané a tiež graficky znázornené (obrázok  mačky – cat – mačka) 

Pri tvorení pomôcok sa im overilo využívanie farieb, ktoré pozitívne pôsobili na 

zapamätávanie si pojmov. Väčšinu učiva, ktorú si potrebovala J. osvojiť sa matka spolu 

s dcérou pokúša zjednodušiť si do prehľadného grafického usporiadania, ktorý využíva 

postupnosť a nadväznosť. Napr. si s dcérou spoločne vytvorili ponožku s papierovými 

kartičkami, ktoré sú zamerané na tvorenie slov na základe predpôn a prípon. Tiež otec P. 

so svojim synom P. si v rámci svojej prípravy vyrábali pomôcky, kde prepájali zmyslové 

vnímanie a ku konkrétnym zvieratám pripájali písmená. Otec C. tiež pri využívaní 

pomôcok zdôrazňuje, že pre syna bolo  učivo - skladanie slov príťažlivejšie, keď 

využívali haptické pomôcky. 

Na základe rozhovoru s Dr. Jucovičovou do skupiny pomôcok zameraných na 

podporu učenia v domácom prostredí považujem za dôležité zmieniť mnemotechnické 

pomôcky, vďaka ktorým si žiaci nájdu spôsoby osvojiť si konkrétne učivo im vhodnou 

cestou. Za prínosné pre žiakov s ŠPU považujem využitie reliéfneho znázornenia slov na 

plaste, ktoré má vo svojej ponuke vydavateľstvo D+H, vlastná aktivita a prepojenie 

zmyslov tak vedie k lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu si učiva.  

 

 

4.6 Diskusia k výsledku a záver šetrenia 

 



 Následne predkladám návrhy, ktoré by bolo vyhovujúce zrealizovať k téme 

domáca príprava žiakov so špecifickými poruchami učenia.  

Jedným z nich je venovať priestor a čas k vytvoreniu komunitného centra, ktoré by 

združovalo blízkych ľudí, ktorých sa „dys“ dotýka nepriamo, myslím tým hlavne 

rodičov. Pretože, práve oni mnohokrát ako som zistila nevedia kam presne sa porucha 

premieta a čo so sebou následne prináša. Spočiatku rodičia nevedia kde majú informácie 

hľadať.  

Ako vo výpovedi mnohí uviedli, na základe skúseností so svojimi deťmi tak získavajú 

vedomosti a zručnosti, ktoré by mohli poskytovať rodičom, ktorí sa nachádzajú na 

počiatku tejto strastiplnej cesty. Čiastočne som sa tieto skúsenosti pokúsila 

zosumarizovať v mnou zostavenom inventári, ktorý prináša radu nápadov.  

 Prítomnosť špeciálneho pedagóga v škole nie vždy zaručuje takúto úroveň 

starostlivosti ako ponúka škola na Táborskej ulici. Aj napriek tomu, že špecifické 

poruchy učenia sú dnes tak známe, dovolím si tvrdiť, že ľudia, ktorí sa s nimi nedostali 

do priameho kontaktu nemajú predstavu čo všetko obnáša ich prítomnosť v živote 

človeka i mimo školu. Ako mnohokrát uvádzali rodičia, až po nadviazaní spolupráce 

s miestnou školou sa dozvedeli prečo nimi vynaložené úsilie v domácej príprave je 

neúčinné.  

V rámci mojich skúseností by som rada podotkla, že prítomnosť špeciálneho pedagóga 

na ZŠ je nevyhnutnou súčasťou fungujúceho vzdelávacieho procesu. Na základe svojich 

aj negatívnych skúsenosti z praxe, však poukazujem na skutočnosť, že mnohokrát 

prítomnosť pedagóga nezabezpečuje fungujúcu starostlivosť a jeho fundovanosť.  

 Nezáujem o pedagogické povolanie a voľba z núdze tohto študijného odboru tak 

mnohokrát v praxi prináša do škôl ľudí, ktorí nejavia záujem o aktuálne problémy a ich 

prístup k žiakom s prítomnými poruchami učenia. Ich prístp je neprofesionálny. Preto by 

som odporučila všetkým svojím pedagogickým kolegom, či už v rámci štúdia na vysokej 

škole alebo neskôr v kurzoch celoživotného vzdelávania venovať svoju pozornosť 

špecifickým poruchám učenia. Určite sa s nimi počas svojej pedagogickej praxe 

stretneme. 

 

 Mnou uskutočnené výskumné šetrenie si kládlo za cieľ popísať domácu prípravu 

žiaka základnej školy a zostaviť inventár, ktorý by bol použiteľný v rámci domácej 

prípravy. Na základe využitých výskumných metód, ktoré som v priebehu výskumu 



doplnila o distribúciu dotazníka špeciálnym pedagógom sa mi tento cieľ práce podarilo 

naplniť.  

Na základe rozhovorov, ktoré som vykonala sa mi pootvorila cesta k položeniu 

a následnému spracovaniu ďalších otázok týkajúcich sa žiakov so špecifickou poruchou 

učenia. Zaujímavým podnetom k inej práci je komparácia domácej prípravy žiakov, resp. 

spolužiakov s prítomnou a neprítomnou poruchou. Na základe šetrenia a samozrejme na 

základe teoretických východísk práce môžem súhrne skonštatovať, že rodičia majú 

veľký vplyv na priebeh a následný vývoj poruchy učenia. Ich angažovanosť 

a spolupráca, ktorú vynakladajú, tak pomáha samotnému dieťaťu a poskytuje mu istotu 

nielen pri dosahovaní školskej úspešnosti.  

Za najdôležitejšie odporúčanie pre rodičov, ktoré som na základe výpovedí 

jednotlivcov zosumarizovala považujem, nevenovať pozornosť známkam detí, ale čas 

vynaložený na karhanie venovať práci, náprave a motivácii“ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZÁVER  

 

Špecifické poruchy učenia sú fenoménom sprevádzajúcim vzdelávací systém od 

nepamäti. Jeho nárast v poslednom období spôsobuje viacero zmienených faktorov ako 

je aj veľká informovanosť širokej verejnosti o ich existencii.  

Mnohokrát sa preto stáva, že pedagogicko-psychologickú poradňu navštevujú rodičia 

detí, ktoré majú zlé známky. Túto školskú neúspešnosť rodičia často chcú označiť 

nálepkou poruchy učenia, ktorá by známky ich detí pred rodinou, školou a okolím 

ospravedlnila. Pritom by mnohokrát len stačilo venovať trocha viac pozornosti domácej 

príprave a dieťaťu samotnému. 

Na druhej strane bariéry sa nachádzajú deti a rodičia, ktorých na návštevu podobného 

zariadenia odkážu učitelia, ktorí pozorujú prejavy prítomnej poruchy, či inej ťažkosti. 

Títo rodičia venujú práci s dieťaťom čas a pozornosť, ktorý prináša malé pokroky.   

Hľadať optimálny čas a priestor, ktorý je potrebné venovať dieťaťu s SPU je 

nekonečný proces, ktorý nás navádza k citátu v úvode teoretickej časti práce. „Každé 

dítě potřebuje speciální přístup.“  Na základe preštudovania odbornej literatúry 

dotýkajúcej sa témy našej práce sme mnohokrát narazili na tvrdenia zdôrazňujúce 

špeciálny – individuálny prístup k dieťaťu a človeku. Tiež rozhovory, ktoré sme 

realizovali s rodičmi detí s poruchou učenia nás mnohokrát naviedli k tomu, že rodičia 

vo výchove empaticky načúvajú potrebám svojich detí.  

Hlavným cieľom našej práce bolo popísať domácu prípravu žiakov so špecifickou 

poruchou učenia a zostaviť inventár doporučení, hier a aktivít.  



Na základe preštudovania odbornej literatúry, ktorej je k téme domácej prípravy 

veľmi málo, sa nám podarilo pomocou výpovedí a názorov rodičov, konkrétnych detí 

popísať domácu prípravu. Následne sa nám tak podarilo zostaviť zásady domácej 

prípravy žiakov s ŠPU. Inventár hier a nápadov je podľa nás dostatočne bohatý zdroj 

informácií pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí by chceli zbierku hier svojej 

školskej družiny obohatiť o didaktické hry. 
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