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Abstrakt 

 

     Práce se zabývá problematikou aplikace obecných individualizačních strategií při 

práci v běžné třídě základní školy, kde jsou integrováni žáci s SPU a SPUCH. Jejím 

cílem je popsat formou akčního výzkumu cestu třídního učitele při hledání optimálních 

řešení. Zabývá se postavením těchto žáků v kolektivu třídy. Jaký je jejich přístup a jak 

jsou motivováni ke školní práci. Mapuje, jak samotní žáci vnímají tento proces. 

Vnímání jejich problémovosti spolužáky a jejich rodiči. Reflektuje, jakým způsobem 

ovlivňuje výběr strategií dosaženou úroveň profesních kompetencí a vyučovací styl 

učitele. Popisuje výhody a rizika spojená s integrací dětí s SPU a SPUCH v běžné třídě. 

Mapuje možné strategie diferenciace a individualizace výuky, metody a strategie, které 

podporují žáky s SPU a  SPUCH. Zabývá se požadavky na kompetence učitele.  

 

 

 

 

 

Klíčová slova: integrace, inkluze, individualizace, metody práce, jazykové a 

komunikační kompetence, žák se specifickými poruchami učení a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This thesis deals is focused the application of general individualization strategies during 

work in the regular primary school classroom where pupils with learning diasabilities 

and specific behavior are integrated. Its aim is to describe the way the teacher tries to 

find optimal solutions using a form of action research. It deals with the status of these 

pupils in the class. What is their attitude and how they are motivated for school work. It 

traces how is the process perceived by pupils themselves, by thein schoolmates and 

thein parents. Perception of their problems by classmates and their parents. It reflects 

how the choice of the strategy affects the level of professional competence and teaching 

style of the teacher. It describes the benefits and risks associated with the integration of 

children with learning disabilities in the common classroom. It maps the possible 

strategies of differentiation and individualization of teaching methods and strategies that 

support students with learning disabilities an specific behavioral. It deals with the 

requirements for the competence of teachers. 

 

 

 

Keywords: inclusion, individualization, work methods, language and communication 

skills, a student with learning disabilities and behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anotace 

     Specifické poruchy učení a chování zahrnují široké spektrum obtíží. Diplomová 

práce je zaměřena na výchovnou a vzdělávací problematiku integrace žáků s SPU a 

SPUCH v běžné třídě.  

     V první, teoretické části, jsou vymezeny základní poznatky o specifických poruchách 

učení a chování, projevy těchto obtíží.  Dále je práce zaměřena na problematiku školní 

neúspěšnosti, kompetence, strategie přístupy učitele v procesu výuky. Teoretická část se 

dále věnuje sebepojetí, sebehodnocení, jejich sociální integraci.  

     Výzkumná část je zaměřena na kazuistiku konkrétních dětí. Mapuje zkušenosti třídní 

učitelky, možné strategie diferenciace a individualizace výuky, metody a strategie 

podpory žáků s SPU a SPUCH. 

   

 

 

 

 

 

 

Annotation 

     Specific learning and behavior disorders include a wide spectrum of difficulties. The 

thesis is focused on educational issues and educational integration of students with 

learning disabilities and preparing thesis in the regular classroom. 

     In the first, theoretical part are defined the basic knowledge about specific learning 

disabilities and behavioral manifestations of these difficulties. The work is focused on 

the problems of school failure, competence, strategy approaches of the teacher in the 

learning process. The theoretical part deals with self-image, self-esteem, their social 

integration. 

     The empirical part is focused on the case report of a specific child. It maps the class 

teacher experience, possible strategies of differentiation and individualization of 

teaching methods and strategies to support pupils with learning disabilities and 

preparing thesis. 
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Úvod 

Co je to vlastně individualizace, integrace a diferenciace ve výuce? 

      Ve výuce to znamená, že přistupujeme rovnocenně ke každému žákovi. Žáka 

chápeme jako samostatně myslící bytost, která je schopna rozvíjet se. Úkolem učitele je 

vyvářet pravidla a podmínky pro práci žáků. Snažíme se vést je v průběhu vzdělávání. 

        Důvodem k integraci jsou především tzv. specifické poruchy učení a poruchy 

chování. Děti, které jsou takto diagnostikovány, potřebují především toleranci svého 

vlastního pracovního tempa, klidné pracovní prostředí.  Důležitý je zájem o ně. 

Nezájem často vyvolá apatii. Za poruchy učení dítě nemůže a současný trend 

společnosti je začlenit tyto děti co nejvíce do běžné populace. Tedy integrovat je do 

běžných tříd. V praxi, kde se počet žáků v běžné třídě pohybuje kolem 30, to může být 

někdy problém. Výjimku tvoří venkovské školy, kde často tyto děti končí po 

negativních zkušenostech z velkých městských škol. Zde je počet dětí nižší a je větší 

možnost se těmto dětem individuálně věnovat.     Některé názory tvrdí, že věnovat 

dětem individuálně je velmi obtížné, pokud máte ve třídě 30 i více dětí různého složení. 

Otázkou je, zda je v takovém počtu dostatečný prostor a čas na děti, které potřebují 

zvýšenou péči.  Mají pak takové děti ve velkém kolektivu naději na osobní posun?  

      Současná společnost se od dob minulých změnila i v přístupech k poruchám učení. 

V minulosti bylo takové dítě označováno za „divné“. Diagnostika často znamenala i 

přeřazení do speciální třídy. V dnešní době je to běžné. Rodiče si už zvykli, že pokud 

má dítě problémy ve výuce, je lepší nechat ho vyšetřit v pedagogické – psychologické 

poradně. Snaží se svým dětem pomoci v rámci svých možností, spolupracují s učitelem 

a psychologem. Existují ale i rodiče, kteří se tímto způsobem snaží vydobýt si pro své 

dítě úlevy.  Jsou přesvědčeni, že pokud má dítě „papír“ od psychologa, může ho 

ochránit před špatnými známkami.     Je zde také otázka, zda by takovým dětem nebylo 

lépe ve speciálních školách, kde se jim mohou věnovat speciální pedagogové. Mají zde 

speciální pomůcky, při nižším počtu mohou častěji střídat aktivity. 

      Ale i ŠVP nám ukládá přistupovat k žákům individuálně. Snad každý pedagog se 

během své praxe setkal s dítětem, které mělo problémy v oblasti učení nebo chování. 

Každé dítě je jiné a je třeba rozpoznat, které dítě je talentované, a které má nějaký 

problém. Zvláště s těmito dětmi je třeba pracovat mnohem více, správně je motivovat. 
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A to by nám mělo pomoci poznat a pochopit individualitu žáka. Nicméně domnívám se, 

že nízký počet dětí ve třídě je výhodou. V malém počtu lze lépe a rychleji rozpoznat 

nadaného, nebo problémového žáka a pak následně naplánovat činnosti.  Je na ně také 

větší prostor a čas.  

    V této práci bych se chtěla zaměřit na děti se specifickými poruchami učení a 

chování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírá o 

zkušenosti řady autorů, zejména z oboru psychologie a speciální pedagogiky. V této 

části jsem se pokusila objasnit některé pojmy, nejčastější projevy, které mohou být 

vnímány jako příčiny problémovosti. V praktické části se zaměřila na své strategie 

výuky a metody práce v konkrétní třídě. Způsoby, jak maximálně aktivizovat jejich 

účast ve výuce.  Snažila jsem se zmapovat jejich postavení ve třídě, zjistit příčiny jejich 

problémů.  Pokusila jsem se prozkoumat, jak svou pozici ve třídě vnímají děti se 

specifickými poruchami učení a chování, ale i to, jak jsou tyto děti vnímány svými 

spolužáky. Jsou zde zkoumány názory učitele na integraci těchto dětí, přístupy k nim 

z pohledu učitelů, spolužáků.  

    Ve své praxi s těmito dětmi pracuji denně. Domnívám se, že rozšířením svých 

poznatků mohu přispět k lepšímu poznání těchto žáků. Zhodnotit svoje metody práce, 

snad je i zlepšit. Každé dítě je individualita. A zvláště u těchto dětí je důležitý 

systematický, cílený přístup. Tyto děti mají většinou nízké sebevědomí, které se může 

ještě více prohlubovat případným neúspěchem ve škole. V mé práci je velmi důležité 

podat takovému dítěti pomocnou ruku.  
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Teoretická část 

1. Individualizace, diferenciace, inkluze a integrace 

„Zavádění individualizace do praxe školy je jedním z nejpalčivějších problémů. 

Vycházíme z přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a 

učí se  svým specifickým způsobem. Když učitel dokáže na tyto individuální potřeby 

reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch, dosahovat osobního 

maxima“.(Krejčová, Kargerová, 2003. str 27). 

      V pedagogické praxi se o individualizaci mluví především v souvislosti s 

integrací dětí se specifickými poruchami učení. Pedagog se každý den potýká 

s problémy, jakým způsobem přizpůsobit učení ve třídě tak, aby vyhovovalo všem 

dětem. Každé dítě je jiné, každé má jiné potřeby. Některé učební látku zvládá 

rychleji, jiné na to potřebuje více času. Důležité je také sociální prostředí, ve kterém 

se dítě pohybuje. To vše má vliv na celkový rozvoj. Individualizací chceme rozvíjet 

dítě do jeho osobního maxima. 

      Dle Kargerové a Krejčové (2003) je individualizace způsob diferenciace výuky, 

při níž se zachovávají heterogenní třídy a provádí diferenciace uvnitř třídy. Během 

vyučovacího procesu nabízíme dítěti přiměřené vývojové činnosti, které chápeme ve 

dvou úrovních. Jsou to činnosti přiměřené jeho věku a činnosti s ohledem na jeho 

vrozené dispozice a možnosti.  

     To vše je spojeno s pojmem inkluzivní vzdělávání. Tedy vzdělávání všech dětí 

společně, bez rozdílů. Učitel podporuje osobní růst každého dítěte vzhledem k jeho 

potřebám. Svým přístupem podporuje každé dítě bez rozdílu. Zajišťuje, aby se 

všechny děti ve třídě mohly podílet na společné výuce, společných projektech. Při 

vstupu dítěte do školy jeho vědomosti nejsou na stejné úrovni jako vědomosti 

ostatních dětí. Učitel musí vhodně volit metody tak, aby vyhovovaly všem dětem.  

„Dítě znevýhodněné kvůli svým horším předpokladům často ve škole selže, byť se 

třeba i snaží. Zklamaní jsou rodiče, učitel, dítě. Zklamání demotivuje, žák ztrácí 

chuť do učení, začíná se mu vyhýbat a cyklus se uzavírá – následuje další 

neúspěch“.(Kalhous Obst a kol. 2002. str.77) 
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     Do tříd vstupují různé děti na různých úrovních, sociálních rozdílech.  Jsou zde 

děti sociálně znevýhodněné, handicapované. Rozdíly se projevují v úrovni myšlení, 

chápání, řeči, postojích k učení, v osobních zkušenostech, v domácím prostředí. 

Učitel musí respektovat jejich odlišnosti a přizpůsobit tomu výuku. V některých 

případech je třeba pomoc odborníka, speciálního psychologa. Pak je třeba vytvořit 

individuální vzdělávací plány (IVP), které jsou vypracovány třídními učiteli na 

základě zpráv z pedagogicko- psychologické poradny.   

 

2. Problémový žák 

     Když se vyskytnou problémy ve třídě, často se týkají kázně. Učitelé si stěžují na 

problémy s některými dětmi. Nevědí, jak efektivně jednat s problémovými dětmi 

nebo i jejich rodiči. Dítě velmi často zkouší, co si může dovolit. Učitelé to často řeší 

udělením třídní nebo ředitelské důtky. Nicméně už to je selhání. Dítě to bere jako 

prohru učitele, který danou situaci neumí řešit a zlobí ještě víc.  Pokud se situace 

nelepší, je dítě posláno do pedagogicko- psychologické poradny.   

 

2.1. Vymezení pojmu problémový žák – definice a pojetí. 

     Kdo je to vlastně problémový žák? Když tuto otázku položíte pedagogům, 

dostanete různé odpovědí. Dle některých je to žák, který neustále vykřikuje, nedává 

pozor, chviličku neposedí. Dle jiných je to ten, který odmítá v hodinách pracovat, 

zadané úkoly řeší po svém nebo vůbec ne. Patří sem také žáci, kteří se během 

přestávek projevují agresivně, sami vyvolávají konflikty, provokují, odmítají 

poslušnost. Žáci, kteří chtějí vaši pozornost.  

„Z pohledu učitele by se dalo říci, že je to takový žák, který vyrušuje při hodinách 

(je neklidný, konfliktní, agresivní, provokuje), nebo žák, který odmítá pracovat.“ 

(Auger, Boucharlat, 2005, s. 14). Toto chování může být pouze důsledkem mnoha 

příčin. Může se jednat o žáky, kteří již splnili zadaný úkol a nudí se. Nebo jsou to 

žáci, kteří látce nerozumí, mají pocit, že když úkol vypracují, stejně to bude špatně. 

Další příčiny takového chování mohou být v samotné třídě. Některé děti mají 

potřebu zapadnout, upozornit na sebe. Ne zřídka jsou to i problémy v rodině. Další 
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příčinou může být i sám učitel, který je nedůsledný, má problémy s disciplínou a 

nedokáže ve třídě nastolit pracovní atmosféru.  

     Vágnerová (1997) tvrdí, že role problémového žáka nezávisí na viditelných 

nežádoucích projevech, ale na interpretaci jejich příčiny.  

     Dle Vágnerové (1997) je role problémového dítěte ve škole definována ze dvou 

hledisek. Jedná se o obecnou charakteristiku projevů, které se odlišují od běžné 

normy a jsou v rozporu se školními požadavky. Důvodem může být školní neúspěch 

vhledem k vynaloženému úsilí nebo také přístup pedagoga, který danému žákovi 

nevyhovuje.  Dále je to hledisko vymezení obsahu role problémového žáka 

v souvislosti s jeho projevy a jejich interpretací. Důležitá je příčina zavinění 

problému. Někdy se může stát, že pedagog není dostatečně obeznámen se skupinou 

dětí, které vyučuje. Problémy mohou vyplývat z přítomnosti dětí s SPU ve skupině. 

Učitel si pak jejich projev vykládá jako schválnosti nebo nezájem o učivo.  

     „Přisouzení role problémového dítěte může fungovat jako sociální stigmatizace, 

která mnohdy nepříznivě ovlivňuje další úspěšnost tohoto jedince v roli školáka. 

Jeho vztah ke škole, akceptaci učiteli. Učitel od takového dítěte očekává většinou 

potíže, jeho anticipace bývá negativně zabarvena“.(Vágnerová, 1997. str. 6) 

     Pokud se stane, že při školní práci neuspěje dítě, které je většinou úspěšné, bývá 

to chápáno jako odchylka. Náhodou se mu něco nepovedlo. Když uspěje neúspěšné 

dítě, není oceňována jeho snaha, zřejmě to bylo opsáno, nebo měl štěstí. Problém je 

v tom, že učitelé si hned na začátku dítě „zařadí“ a neradi mění svá rozhodnutí. Dítě 

pak nemá důvod snažit se, nebývá oceněno. To, že učitel přisoudí žákovi roli hned 

na počátku vzdělávání, se stává velmi často. Důsledky však mohou být katastrofální. 

Dítě nemá motivaci k výkonu, nepracuje. Ví, že jeho snaha je zbytečná.  Dítě hledá 

možnost úniku, škola se pro něj stává nepřátelským prostředím. Začíná být nemocné 

vždy, když musí do školy. Mohou se objevit i poruchy příjmu potravy, nespavost, 

noční děsy, pomočování. Když dítě hledá pomoc u rodičů a ti se snaží situaci řešit, 

mohou narazit na nepochopení učitele, nechuť cokoli řešit. Rodiče jsou bezradní, 

vyhledávají pomoc psychologa, řeší situaci přemístěním do jiné třídy, školy. 

Následky si často dítě přenáší až do dospělosti.  

„Učitel, který byl sám velmi pravděpodobně dobrý žák, se identifikuje nejčastěji 

s úspěšnými žáky. Pokud je mezi žákem, kterého vyučuje, a jeho vlastními 



 

16 

 

zkušenostmi z doby, kdy chodil do školy, příliš velký rozdíl, hrozí, že mezi oběma 

dojde k nedorozumění, případně k odmítavým reakcím“. (Auger, Boucharlat, 2005, 

str.41) 

     Zkušenosti učitele se prolínají do jeho každodenní práce s dětmi. Učitel, který 

během své vlastní školní docházky téměř nepoznal neúspěch, často tyto děti pokládá 

za líné, neschopné. Tyto děti se pak stahují do sebe, odmítají pracovat. Vědí, že je to 

zbytečné. Učitel, který má naopak zkušenosti s neúspěchem, má pochopení, dokáže 

se s takovým dítětem lépe identifikovat, pochopit jejich problémy.  

     Důležité je také hodnocení. Negativní hodnocení může to mít také dopad na jeho 

postavení ve třídě. Dítě se stává nepřijatelným mezi ostatními dětmi.  

     Školní neúspěšnost má vždy svou příčinu. Jedna z hlavních rolí učitele je 

spolupracovat, pokud možno efektivně, s rodiči. Pokud se vyskytují problémy, 

přesto že se dítě doma svědomitě připravuje, je třeba hledat důvody.  Může se stát, 

že samo dítě není viníkem, po diagnostickém vyšetření se může jednat např. o 

mozkové dysfunkce. Pokud je možné definovat, že příčinou problému není samotné 

dítě, je to pro něj přijatelnější a ulehčí mu to život. Pak následně záleží na přístupu 

učitele a také rodičů.  

     Vágnerová (1997) tvrdí, že projevy dítěte, které se mohou stát základem 

problému lze rozdělit do tří základních kategorií: 

- V oblasti výkonu, školního prospěchu. Dítě dobře neprospívá a jeho 

výsledky jsou horší, než bychom mohli očekávat. Jde o to, zda učitel 

považuje schopnosti dítěte za dostatečné pro dosažení výsledků. Příčina není 

zjevná, viníkem je tedy dítě.  

- Problémy v oblasti chování. Dítě se chová odlišně, narušuje školské normy. 

Školní dítě je považováno za dostatečně zralé. Nezralost sebeovládání nebo 

selhání v důsledku nějaké zátěže, agrese, je posuzováno jako projev 

špatného charakteru. 

- Problémy v oblasti citového prožívání. Projevy úzkostlivého nebo 

bázlivého dítěte, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, může vyvolat změnu 

v chování dítěte. 
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     Hodnocení problémového dítěte se může promítat i do hodnocení celé rodiny. 

Rodina s problémovým dítětem je mnohdy vnímána jako problematická. Rodiče mohou 

mít pocit zklamání a brát neúspěch dítěte jako osobní prohru. Velmi záleží na ochotě 

rodičů spolupracovat se školou. Zda projevují zájem o práci svého dítěte.  Pokud rodina 

nespolupracuje, problémy přibývají, učitel se často cítí bezmocný.  

     „Hodnocení a klasifikace znevýhodněných žáků mohou velmi významně ovlivnit 

jejich další vývoj. Každé hodnocení zasahuje motivaci žáka k učení, působí na jeho 

sebeúctu a sebehodnocení, nemálo ovlivňuje vztahy sociálního okolí k žákovi a může 

silně poznamenat jeho budoucí nebo pracovní kariéru.“(Slavík, 1999. str.140) 

     Je zřejmé, že děti se specifickými poruchami učení potřebují citlivý přístup 

v hodnocení.  Je třeba dítě dobře znát. Rozpoznat jeho hranice. Hodnotit kladně každý 

jeho osobní posun a tím ho motivovat k další činnosti. Při hodnocení uvádět, co dítě 

zvládlo, ale i v čem se může zlepšit, na čem může zapracovat. Důležité je také průběžné 

slovní hodnocení během výuky, úsměv, gesta.  

2.2. Problematika školní neúspěšnosti 

    „Potřeba uspět, dosáhnout dobrého výkonu a získat za něj dobrou známku, je 

přirozenou motivační tendencí školáků. Stimuluje jejich aktivitu a úsilí. Děti potřebují 

být oceněny, dobře hodnoceny, aby získaly dostatečné sebevědomí. Školní úspěšnost 

potvrzuje pozitivní hodnotu školáka zejména mezi dospělými, vrstevníci berou v úvahu i 

různá jiná kriteria“ (Vágnerová, 1997. str. 17) 

     Školu ale také navštěvují děti, které nejsou úspěšné, nemají k tomu potřebné 

předpoklady, schopnosti, nejsou dostatečně motivované. Důsledek jejich školní 

neúspěšnosti se může projevovat různě. Dítěti neúspěch vadí, přestává si samo sebe 

vážit, snižuje se jeho sebehodnocení. Když je mu neúspěch lhostejný, má většinou jiné 

priority, ve kterých se realizuje a nachází. Škola pro něj nemá význam, neplní své 

povinnosti, není nijak motivováno. Pokud dítě nemá potřebné předpoklady k výkonu, 

nebývá učitelem vnímáno jako viník. Pokud ale samo nespolupracuje a mohlo by, je 

zcela jasně viníkem samo dítě.  

     Základním předpokladem školního úspěchu je dobrá úroveň rozumových schopností. 

Výsledky školní ovlivňuje ale ještě mnoho dalších faktorů.  Nadání, inteligence, školní 
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a rodinné prostředí, vývojové poruchy učení, změny v období puberty, změny postojů a 

další okolnosti mohou mít vliv na školní práci dítěte.  

 

2.2.1. Snížená úroveň inteligence 

„Inteligenci lze definovat jako komplexní vlastnost, která zahrnuje schopnost myslet, 

schopnost se učit a z toho vyplývá schopnost přizpůsobení požadavkům svého okolí. 

Děti, jejichž úroveň inteligence je snížená, budou ve všech uvedených složkách méně 

úspěšné než jejich vrstevníci s lepšími předpoklady“ “.(Vágnerová, 1997. str. 19) 

     Dítě se sníženou inteligenci má i omezený rozvoj myšlenkových operací. Jeho 

schopnosti se jsou více vázané na konkrétnost, má problémy se zobecňováním, 

propojováním informací. Je schopno naučit se pravidla, poučky, ale není schopno je 

aplikovat. Na naučení a zažití nové látky potřebuje více času. Zapomíná a hůře si 

vybavuje starší učivo. Jeho samostatná práce je zdlouhavá plná chyb, je nejisté, 

roztěkané, hledá pomoc učitele. Náročnější činnost jej zatěžuje, vyhýbá se jí. Jeho 

slovní projev je obsahově chudší, jednoduchý. Učitel mu musí věnovat více času. Často 

látku opakovat, dávkovat po kratších úsecích, v případě problémů podat pomocnou 

ruku. 

     Příčiny mohou být různé. Dle Vágnerové (1997) lze děti s podprůměrnou inteligencí 

diferencovat na dvě základní skupiny: 

- Děti, u nichž snížení rozumových schopností souvisí s organickým 

poškozením CNS. Trpí poruchami pozornosti, jsou hyperaktivní, plné 

neklidu, reagují impulsivně, bývají emociálně nevyrovnané. Mají velké 

adaptační potíže.  

- Děti s kombinací nižšího nadání a výchovné nepodnětnosti či přímo 

zanedbanosti. Rodiče těchto dětí jsou většinou na nižší úrovni, podprůměrně 

inteligentní, nevzdělaní. Charakter prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, se 

podílí na úrovni jeho inteligence. Děti nemají model chování, vyjadřování. 

Jejich rozsah znalostí je malý, ale mají dobrou praktickou inteligenci 
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2.2.2. Nerovnoměrné nadání 

„Důležitou podmínkou přijatelného školního prospěchu není jen sama aktuálně 

naměřená inteligence, ale i schopnost dítěte ji využívat. To už není jen otázka 

rozumových schopností, ale i dalších kompetencí konkrétního dítěte“.(Vágnerová, 1997. 

str. 27) 

     Každé dítě má jiné osobní schopnosti a předpoklady. S těmi vstupuje do školního 

prostředí. Prospěch v jednotlivých předmětech je závislý na vývojové úrovni dílčích 

složek (diferenciace vnímání, slovní pohotovosti,…). Z tohoto hlediska jsou schopnosti 

každého jedince jiné. Může dojít k postižení v některé dílčí oblasti. Dítě je dostatečně 

inteligentní, ale jeho dílčí schopnosti se nerozvíjejí. To se může stát základem pro vznik 

specifických poruch učení. Dalšími důvody mohou být například drobné poškození 

mozku, vzniklé v prenatálním věku, dědičné dispozice (v těchto rodinách se obyčejně 

vyskytuje větší počet těchto jedinců). Mezi neprospívajícími dětmi jsou ale také děti, 

které mají nadání normální, ale z nějakých příčin jej neuplatní.  

 

2.3.  Strategie ve výuce 

     Strategie ve třídě znamená zabývat se otázkou, jak řešit spolupráci a zapojení žáků 

ve výuce. Úkolem učitele je zapojit všechny žáky ve třídě, přimět je ke spolupráci. 

K aktivitě na učebních činnostech. Každé dítě je motivováno něčím jiným.  

     James S Gangelosi (2008) se zabývá ve své knize otázkou spolupráce a zapojení 

žáků do výuky. Vzbudit zájem o učení u skupiny různých žáků může být problém. Ve 

své praxi se učitelé setkávají se širokým rozsahem postojů. Od chronického vyhýbání se 

školním činnostem až po odhodlání dosahovat dobrých výsledků. Výzvou pro učitele by 

mělo být nalezení způsobu motivace pro žáky, kteří postrádají přirozený zájem o učení, 

ale také udržovat a podporovat zájem těch, kteří se učí rádi. Dále tvrdí, že spolupracující 

chování žáků, je méně přirozené než chování nespolupracující. A proto učitel může 

očekávat, že žáci budou spolupracovat pouze v případě, když je to naučíme. Otázkou 

zůstává, jakým způsobem. 

     V praxi to znamená zařazovat do výuky různé činnosti, které vyhovují dětem, baví 

je, motivují. Střídat činnosti skupinové, práce ve dvojicích. Vhodná je projektová 

výuka, ve které se můžeme věnovat tématům, která děti zajímají. Dramatizace textu, 
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hra, spojení textu s praktickou ukázkou a mnoho jiných. To vše můžeme využít ve 

výuce. Existuje řada způsobů, jak učitel může zpestřit a motivovat vyučovací jednotku.  

Jeho úkolem by mělo být zprostředkování zajímavé učební látky, navodit příjemnou 

pracovní atmosféru a zkvalitnit výsledný projev žáků.  

„Učitelé, kteří úspěšně pracují s problémovými žáky, vnímají tyto žáky jako zranitelné 

osobnosti a přistupují k nim pozitivně a s optimismem. Přijímají tyto žáky a respektují 

je, navazují s nimi osobní kontakt. Stanovují řád a pravidla ve třídě. Umožňují těmto 

žákům, aby se mohli individuálně vyjádřit mimo třídu a ve třídě se stali součástí 

skupiny. Pracují týmově se svými kolegy a dalšími odborníky mimo školu.“ (Auger, 

Boucharlat, 2005, str.61) 

     Osobní vztah učitele k problémovým žákům se formuluje z dlouhodobého hlediska. 

Učitel ho musí přijímat takového, jaký je, respektovat ho. S jeho klady i nedostatky, dát 

mu prostor k vyjádření. Na začátku školního roku stanovit pravidla, hranice, limity. 

Přínosem je, když se na vytváření pravidel podílí celá třída. Vyžadování dodržování 

pravidel pak nebývá problém. Když je učitel nedůsledný, ztrácí autoritu.  Třída se mu 

může postupně začít rozpadat, zhoršuje se kázeň, práce v hodinách. Učitel, který 

vybuduje žákům pevný řád, stanoví pevné hranice. Děti vědí, že překročení hranic není 

beztrestné.  

     Velmi důležitá je motivace, vzbuzení zájmu o učení. U problémových žáků je třeba 

vydávat mnohem více energie na změnu jejich chování a vzbuzení zájmu. Dle Augera a 

Boucharlata (2005) to nelze, aniž by učitel věřil, že je možné tyto žáky vzdělávat a 

vychovávat. Strategie, které pomáhají žákům motivovat se, jsou velmi důležité.  

     Kalhous, Obst a kol.(2002) tvrdí, že motivace je výsledkem integrace mezi osobností 

žáka, učitelem aj. Základem motivačních postojů dítěte ke školnímu učení je rodina. 

Pokud rodiče odpovídají na zvídavé otázky dítěte, podporují jejich zájem a vytváří u 

nich pozitivní vztah k učení. Motivace se také mění s věkem, výrazně ji ovlivňuje i 

klima třídy. Pokud učitel svými postoji dává najevo, že dobré výkony jsou pro ně 

výhodné, žáci se snaží. Důležité je, aby se ve třídě necítili ohroženi. Třída, která na 

úspěšného žáka reaguje negativně, např. výsměchem, jej velmi brzy označí za „šprta“. 

Pokud takový žák nemá podporu svých vrstevníků, mnohdy dá přednost zařazení do 

třídy. Učitel by měl znát třídu, ve které působí. Na základě rozhovorů s žáky, dotazníků, 
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by měl poměrně snadno zhodnotit situaci uvnitř třídy. Následně pak by měl vyvodit, jak 

na třídu bude působit.  

     Třída je heterogenní skupina. Různé přístupy jsou tedy nutné. Každý žák má jiné 

pracovní tempo, je schopen pojmout jiné množství učební látky. Používat různé metody 

a formy výuky. Střídat individuální, skupinovou a frontální výuku. Skupinová výuka má 

výhodu vzájemné pomoci mezi žáky. Slabší žák lépe přijímá vysvětlení od svého 

vrstevníka než učitele. Snažit se vyvolat u dětí pocit zodpovědnosti. Měli by vědět, proč 

chodí do školy. Když se cítí za něco zodpovědní, jsou důležití. Každý žák má své 

potřeby a je dobré, dát jim prostor vyjádřit, co by si přáli. Nabízet osobní pomoc, když 

dítě nestačí.  

     Při jednání s problémovými žáky je třeba zachovat si pozitivní přístup. Nechat jim 

možnost individuálního vyjádření mimo třídu, kdy mnohdy řeknou více než v samotné 

třídě. Učitel by měl dát žákovi najevo, že mu rozumí a je tu proto, aby mu pomohl. 

Učitel svým pozitivním přístupem pomáhá podpořit jeho rozvoj, stimuluje ho. Podílí se 

na tom, jak žák vnímá sebe sama, pomáhá překonávat pocity méněcennosti, bezmoci.  

Buduje jeho sebedůvěru.  

     Pokud jsou ve třídě kázeňské problémy, je třeba hledat jejich příčinu. Tyto projevy 

mohou být vyvolány z různých příčin. Může to být např. nuda. Činnost, která je 

jednotvárná, děti uspává. Naopak některé aktivity mohou být příliš dlouhé, složité nebo 

naopak příliš jednoduché. Dítě to vzdává, když má problém úkol splnit.  Zaměřuje svou 

pozornost jinam, začíná narušovat výuku. Nevěří si, což ovlivňuje jeho postoj 

k zadanému úkolu. Reaguje tak, že to stejně nezvládne. Tedy se nebude namáhat a 

vyrušuje. Jestliže učitel takové chování přechází, jeho frekvence se zvyšuje. 

V neposlední řadě má na výuku velký vliv sociální prostředí, ze kterého dítě pochází. 

Negativní vztah rodiny ke vzdělání nepomáhá.         

   U dětí s diagnostikou vývojové poruchy učení, pozornosti a chování  se může jejich 

znevýhodnění projevit i v oblasti chování. V neposlední řadě může být zdrojem 

problémů snaha zapůsobit na třídu. Jen se předvést, získat uznání svých vrstevníků.  

„ Preventivní strategie jsou i v oblasti kázně výhodnější než represivní opatření, která 

reagují na vzniklou nekázeň. Žáci mají výraznou potřebu někam náležet-moci navázat 

vztahy důvěry a přátelství s vrstevníky. Komunita se ve třídě vytvoří tehdy, mají-li žáci 

hodně příležitostí komunikovat, poznávat se jako osobnosti, včetně svých mimoškolních 
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dovedností a zájmů, a často spolupracovat na společném úkolu.“ (Kalhous, Obst a kol. 

2002. str. 391) 

     Když vytvoříme ve třídě pravidla a následně důsledně vyžadujeme jejich dodržování, 

třída se stává komunitou. Po stanovení pravidel se učitel také musí ujistit, zda jim 

všechny děti porozuměly. Pravidla se týkají plnění úloh, domácí přípravy a domácích 

úkolů, opisování, podvádění. Ale také chování se žáků ve třídě během vyučování, vůči 

sobě, vůči učiteli.     

       Kalhous, Obst a kol. (2002) se zabývají otázkou, zda má učitel ve svém přístupu 

spíše uplatňovat formální, nebo neformální přístup. Pokud učitel ve snaze získat si 

důvěru dětí uplatňuje přátelský přístup, může mu chování žáků „přerůst přes hlavu“, 

přestane situaci zvládat, děti na něj přestávají reagovat. Naopak při striktním, 

neosobním přístupu může dojít k vyvolání atmosféry strachu, třída s učitelem příliš 

nekomunikuje, bojí se ho. Učitel by měl zvolit cestu někde uprostřed. Zkušený pedagog 

by měl být schopen sám zhodnotit, kdy použít formální a neformální přístup.  

 

 

3. Poruchy vnímané jako příčina problémovosti 

 

3.1.  Specifické poruchy učení 

     Specifické poruchy učení se projevují převážně ve čtení, psaní a počítaní. Ale 

pravdou je, že tyto problémy se promítají i do dalších oblastí. Ve škole nestíhají danou 

látku opsat, nerozumí textu a to si učitel může vysvětlovat jako projev lenosti. Jsou 

nepozorné, tedy stále napomínány.  Kompenzují si to různými způsoby, např. drzým 

chováním. Získávají ve škole špatné zkušenosti a tím i negativní postoj ke vzdělávání.  

„Specifické poruchy učení jsou vývojovou poruchou. Představují diagnostickou 

kategorii sloužící k souhrnnému označení výukových problémů, které vznikají jako 

důsledek dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení různých školních dovedností“. 

(Vágnerová, 2005. str. 60) 

    Proces učení je založen na osvojování si základních prvků, které spojením v celek 

dávají nějaký význam. Pochopení pravidel je základním prvkem. Dovednosti se během 
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školní docházky vyvíjejí a prohlubují. Během výuky se mohou u dítěte projevit 

problémy se čtením, psaním, počítáním. Dítě začíná zaostávat za ostatními, i když se 

doma pečlivě připravuje. Bývá celkově hodnoceno jako neschopné, neochotné pracovat. 

Je mu přisuzována role problémového žáka, který i přes veškerou snahu učitele 

nepracuje, nespolupracuje. Děti s SPU nejsou schopné dosáhnout stejných výsledků 

jako ostatní děti. Rodiče je doma vystavují neustále práci navíc, ve které jsou i přes 

veškerou snahu neúspěšní. Jsou trvale hodnoceni jako nejhorší. Zhoršuje se jejich 

sebehodnocení, nemají dostatek sebedůvěry, přestávají se snažit. Velmi důležitá je 

včasná diagnostika. Následně je pak nutné dítěti vysvětlit, že za svůj neúspěch nemůže.  

      Specifické poruchy učení postihují nemalou část dětské populace. Potíže dítěte 

s SPU se neomezují pouze na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního 

systému, v němž dítě žije. 

 „Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se 

projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností jako je 

mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní nebo počítání. Tyto poruchy 

předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému“(Novák, 1997 str. 10) 

    Zelinková (2003) definuje specifické poruchy učení. Předpona dys znamená rozpor, 

deformaci, nedostatečný, nesprávný vývoj dovedností. Druhá část názvu je označení 

dovednosti, která je postižena. Termín specifické poruchy učení, je dle definice 

souhrnný název pro skupinu obtíží, které se projevují při užívání řeči, čtení, psaní, 

naslouchání a matematiky. Podle oblasti, která je postižena, rozlišujeme: 

 

 Dyslexie 

      Porucha osvojování čtenářských dovedností, patří k nejčastějším poruchám. 

Výrazně ovlivňuje školní úspěšnost dítěte. Postihnuta je rychlost, dítě slova nemůže 

přečíst, slabikuje, vrací se, je zbrklé. Používá často vymyšlená slova. Chybuje v záměně 

písmen, která jsou tvarově podobná (např. b, p, d). Někdy se objevuje dvojité čtení, kdy 

si dítě nejdříve slovo potichu po hláskách přečte a pak ho teprve vysloví. Často po 

přečtení chybí porozumění. Dítě neví, co vlastně přečetlo. 
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 Dysgrafie 

      Porucha osvojování psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu. 

Tvary písmen jsou kostrbaté, dítě má problémy s jejich vybavováním. Písmena jsou 

nestejně velká, někdy ve slovech chybí. Celkový písemný projev je neupravený se 

spoustou škrtání. Pracovní tempo je pomalé, stojí dítě mnoho energie. Po chvíli je 

unavené. Často nedokáže přečíst, co napsalo.  

 

 Dysortografie  

     Porucha osvojování pravopisu, projevuje se při osvojování gramatického učiva a 

jeho aplikaci. Problémem se stává rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, 

měkkých a tvrdých souhlásek, sykavek. Při psaném projevu vynechává nebo přehazuje 

celé slabiky.  

 Dyskalkulie  

     Porucha osvojování matematických dovedností, problémy se objevují při manipulaci 

s čísly. Dítě má problémy při řešení matematických operací. Chybí matematická 

představivost. Při počítání dlouhodobě používá prsty, nechápe základní logické postupy. 

Nezvládá vyjmenovat řadu čísel, vyjmenovat čísla sudá a lichá, označit počet daných 

předmětů. Porucha se může projevit neschopností přečíst víceciferné číslo, číslo 

s větším počtem nul. Některá čísla čte obráceně, zaměňuje tvary číslovek (např. 9, 6). 

Při psaní čísel není dítě schopno umísťovat jednotky pod jednotky. Osvojení násobilky, 

sčítání a odčítání bývá problematické. Mají problémy při řešení kombinovaných úloh. 

V geometrii nezvládá rýsování jednotlivých obrazců. Porušena bývá pravolevá 

prostorová orientace. Problémy se mohou objevit i v seřazování geometrických objektů, 

např. podle velikosti.  

 

Kromě těchto již jmenovaných, mohou být diagnostikovány poruchy -  Dyspraxie, 

Dysmúzie, Dyspinxie. Tyto se vyskytují méně často. 

      

   „Děti se specifickými poruchami učení nejsou handicapovány pouze tím, že s mnohem 

větším úsilím dosahují určitých výkonů ve škole. Dostávají se také do náročných 

sociálních situací, a jsou tedy vystaveny dvojnásobné lustraci“(Pokorná, 2000, Str. 118) 
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     Pokorná (2000) dále říká, že děti s SPU prožívají svůj neúspěch a v důsledku toho 

jsou nedostatečně přijímány kolektivem. Takové děti jsou často terčem posměchu, 

častěji se cítí osamoceny. Mají častěji smůlu, než jejich spolužáci. Školní úkoly jim 

připadají těžké, těžce se přizpůsobují. Na rozdíl od svých rodičů a učitelů si nemyslí, že 

jsou líné. To, že okolí na ně klade příliš velké nároky, působí, že děti hodnotí samy sebe 

negativně. Výsledkem je, že se dítě uzavře, má strach jakýmkoliv způsobem se projevit. 

Vyhýbá se učení, izoluje se nebo se stane agresivním. Proto je důležité vytvořit ve třídě 

spolupracující atmosféru, kdy se děti vzájemně respektují, pomáhají si.  

    Když dítě vstupuje do školy, většinou je nadšené a plné očekávání. Může se však stát, 

že nedosahuje očekávaných výsledků. Pak je důležitá maximální spolupráce rodiny a 

školy.  Neúspěch může snížit sebejistotu a sebehodnocení dítěte. 

“Specifické poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale 

jsou doprovázeny řadou dalších obtíží, které můžeme označit jako průvodní znaky. 

V běžném životě a v průběhu výuky si je však rodiče a učitelé nemusejí uvědomovat a 

považují dítě za nepozorné, lenivé, nebo dokonce hloupé.“ (Zelenková, 2003, str. 41) 

       Ale i děti, které trpí některou ze specifických poruch učení, mohou být mimořádně 

nadané. Pokud tato vada není včas diagnostikována, s dítětem se jedná jako se slabým. 

Ztrácí potřebu být úspěšné, uzavírá se do sebe, nepracuje. Přijímá hodnocení okolí. To 

vše se zhoršuje, jsou-li mu neustále připomínány jeho špatné studijní výsledky. Dítě se 

uzavře do sebe a přestane pracovat úplně. Stáhne se do sebe, začne trpět pocity 

méněcennosti, nepochopením, má problémy v navazování sociálních kontaktů. 

     Takové děti vzhledem ke svému handicapu potřebují pouze jinak zapisovat výklad, 

či zpracovat porozumění textu. Také na danou práci potřebují více času, klidné pracovní 

prostředí. Pokorná (2000) říká, že ještě dnes existují děti se specifickými poruchami 

učeni, které výukově selhaly v základní škole, protože se jim nedostalo včasné účinné 

pomoci a proto navštěvují zvláštní školu. Tyto děti stojí vždy na okraji. Nevzbuzují 

lítost ani soucit jako děti postižené.  
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3.2.  Hyperaktivita a porucha pozornosti 

     Výsledky dítěte ve školní práci jsou značně ovlivněny jeho pozorností. Jednotlivé 

funkce pozornosti se během vývoje dítěte rozvíjejí. Schopnost dítěte soustředit se 

dozrává s nástupem do školy. Nedostatky v oblasti pozornosti se projevují v reakci dětí 

na jakýkoliv podnět zvenku. Rozruší je vše, co se kolem nich děje a nesouvisí s výukou. 

Vyrušení z práce znamená, že okamžitě zapomínají, co dělali. Pro učitele tyto 

nedostatky znamenají problém, který je nutné řešit.  

      Dítě se může projevovat nezvykle neklidně z více důvodů. Může to být způsobeno 

hyperkinetickou poruchou (ADHD), kde jsou udávány převážně genetické příčiny. 

Příznaky mohou být způsobeny ale i jinými somatickými či psychickými poruchami. 

Nemalý vliv může sehrát také psychické strádání dítěte čí situace v jeho rodině. Je 

zřejmé, že tyto příčiny se mohou v některých případech kombinovat. 

      První, kdo se setkává s roztěkaným a neklidným chováním dítěte, jsou jeho rodiče. 

Ti často nechápou, co se děje. Domnívají se, že dítě je nevychované, že selhali. Často si 

kladou otázky, na které nenalézají přesné odpovědi. Jejich výchova a vzdělávání bývá 

náročné. Rodiče i učitelé bývají bezradní, chybí konkrétní rady a pomoc ze strany 

odborníků.  

 

3.2.1. ADHD/ADD syndrom 

„Syndrom ADHD se projevuje jak poruchou pozornosti, tak hyperaktivitou a 

impulzivitou. Syndrom ADD s převahou narušení pozornosti. Syndrom ADD/ADHD 

s převahou hyperaktivity a impulzivity. Hlavním problémem je nedostatečná schopnost 

tlumit a regulovat vlastní reakce a potíže s udržením pozornosti“. (Vágnerová, 2005. 

Str. 98) 

     ADHD je nezřídka provázena dalšími průvodními jevy. Jsou to například deprese a 

úzkost, neuznávání autorit atd. V řadě případů se jedná o děti chytré, nadprůměrně 

inteligentní. ADHD nemá nic společného s inteligencí jedince. Ne zřídka se ADHD 

objevuje ještě v kombinaci s poruchami učení. To vše má nemalý vliv na školní práci a 

jejich výsledky.  
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      Tato hyperkinetická porucha se většinou nevyskytuje osamoceně. Uvádí se, 44% 

dětí s ADHD trpí další psychickou poruchou. Jedná se o specifické poruchy 

učení.(Jucovičová, Žáčková 2007) 

     Poznatky o příčinách tohoto syndromu byly získávány postupně a o jejich vývoji 

mluví i to, že se postupně měnil název této poruchy. Pro ADHD se dříve používaly 

diagnózy LDE (lehká dětská encefalitida), či LMD (lehká mozková dysfunkce). Protože 

termín LMD se omezoval pouze na biologické příčiny, používá se dnes označení 

ADHD, které vychází z popisu projevů této poruchy. (Jucovičová, Žáčková 2007) 

     Příčiny ADHD nejsou v současnosti zcela známé. Na vzniku se nejspíš podílí vlivy 

genetické i zevní (ekologické, zdravotní komplikace v těhotenství nebo při porodu). 

Mohou vznikat v důsledku poškození centrální nervové soustavy. To má za následek 

změny v chování dítěte. Tyto změny samo dítě ovlivnit nemůže, ale rodiče a 

pedagogové je mohou usměrňovat vhodnými metodickými postupy.  

      Drtílková (2007) uvádí, že rozhodující poznatky o příčinách hyperkinetické poruchy 

byly získány v průběhu posledních 15 let. Stále více se prokazuje, že na vzniku se podílí 

vice faktorů, z nichž převažují genetické. V dnešní době se vychází z toho, že děti 

přicházejí na svět s různě velkou náchylností ke vzniku ADHD, která je 

„naprogramovaná“geneticky. Vrozený genetický efekt ovlivňuje metabolismus a funkce 

dopaminu a noradrenalinu, což jsou látky, které umožňují přenos signálů v různých 

částech mozku. 

     Drtílková (2007) dále tvrdí, že ke vzniku hyperkinetické poruchy však mohou přispět 

i negenetické faktory, které zasáhnou v časném stádiu vývoje dítěte. Patří k nim 

zejména konzumace alkoholu a kouření matky v těhotenství, nízká porodní váha nebo 

předčasné a komplikované porody spojené s nedostatkem kyslíku. Okrajově bývá 

zvažován i vliv toxinů v prostředí (např. spad těžkých kovů, radioaktivity nebo umělých 

aromat a barviv v potravě). Do jisté míry mohou hyperkinetické příznaky potlačit nebo 

naopak posílit vlivy prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.  

 

3.2.2. Projevy dětí s  ADHD, ADD  

     Projevy můžeme sledovat hned od prvopočátku, když se dítě začíná batolit. Mají 

potřebu pohybu, nepotřebují spát, reagují bouřlivě. Vyjadřují se zbrkle, rychle, 

nesouvisle. Tyto problémy se stupňují s nástupem do předškolního zařízení. Mají 
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problémy se svými vrstevníky, často dochází i k tomu, že někomu ublíží.  Sebeobsluha. 

Komunikace, vztahy s vrstevníky, vše je problém. Své spory řeší po svém, napadáním, 

agresivitou. Ve většině případů se doporučuje odklad školní docházky.  

„U dětí v předškolním a školním věku pozorujeme zejména: poruchy motoriky, emoční 

poruchy chování, poruchy koncentrace pozornosti a paměti, poruchy řeči, vnímání a 

myšlení. Je jasné, že každé dítě s LMD (ADHD, ADD) nemusí trpět všemi výše 

uvedenými příznaky a poruchami. Některé děti jsou třeba jen neklidné, nesoustředěné, 

ale netrpí poruchami vnímání“ (Jucovičová, Žáčková, 2007 str. 9) 

     S nástupem do školy problémy nekončí, naopak se stupňují. Dítě se denně setkává 

s různými situacemi, které je nuceno řešit. Má potřebu být úspěšné, uznávané, ale opak 

je pravdou. Děti s touto poruchou nestačí zvládat, co je pro ostatní dětí normální. 

Vzniklé konflikty řeší po svém. 

Žáčková a Jucovičová (2007) uvádějí několik způsobů řešení problémů: 

1)Únik – dítě se snaží před svými problémy utéct. Do nemoci, pozdní příchody 

nebo i útěky z domova a ze školy. Vše doprovázeno lhaním.  

2)Regrese – dítě se vývojově vrací do doby, kdy nároky ještě zvládalo. Vybírá si 

mladší kamarády, kteří ho obdivují, jsou méně kritičtí. Cítí se mezi nimi lépe, 

chtěně.  

3)Popření neúspěchů nebo jejich zlehčování – nebývá vědomé, dítě zkresleně 

vnímá realitu. Nevidí, co udělalo špatně, cítí křivdu. 

4)Poutání pozornosti – touha po úspěchu. Často nevhodným způsobem na sebe 

poutá pozornost. Vykřikuje, strhává na sebe pozornost.  

5)Útok – své neúspěchy řeší fyzickými útoky.  

     Okolí nemá většinou dostatečné znalosti o této poruše. Rodiče dítěte bývají 

osočováni, že ho špatně vychovávají, nezvládají ho. Selhávají při výchově, neví si rady. 

Důležitá je rodinná stabilita. Klidného a citově stabilní rodinného prostředí, ve kterém 

dítě vyrůstá. Rodiče musí vytvořit pro dítě jasný a platný řád, vytyčit hranice a důsledně 

trvat na dodržování. Dítě by mělo vědět, co se od něj očekává. Velmi důležitý je také 

pravidelný režim. Musí si uvědomit důležitost pravidel.  Musí být jasná a srozumitelná, 
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současně ale neomezovat jeho svobodu. Spolupráce školy a rodiny je mezi prioritami. 

Sjednotit výchovu v rodině a ve škole není v těchto případech jednoduché. Ale pokud se 

to podaří, následuje rozvoj dítěte. Je potřeba se soustředit na podporu kladných stránek 

dítěte. Zařazovat krátké aktivity, aktivity, při kterých může opustit lavici a pohybovat 

se.   Nechat ho prožít si úspěch, pochválit ho za každý malý pokrok, snahu, dostatečně 

ho motivovat. Projevy nežádoucího chování spíše ignorovat. Nehodnotit to, co dítě 

udělalo špatně, ale co se mu povedlo. Usměrňovat jeho aktivity. Dílčí úkoly formulovat 

tak, aby jim dítě rozumělo.  

     Příprava na vyučování v domácím prostředí by měla mít svá pravidla. Je důležité, 

aby dítě mělo své místo, svůj psací stůl, kde se věnuje psaní domácích úkolů, učení.  Ze 

začátku by příprava měla probíhat za přítomnosti rodiče. Pak by se měla odvíjet od 

toho, zda je dítě schopno se připravovat samo nebo přítomnost rodičů stále potřebuje. 

Děti s  ADHD, ADD mají problémy se zapamatováním látky. Rodiče soustavně 

pomáhají se zopakováním, znovu s dítětem novou látku proberou, kontrolují. Střídají 

činnost odpočinkovou s vlastní přípravou do školy.  

 

3.2.3. Postavení dítěte s ADHD, ADD ve škole  

     Z toho, co již bylo řečeno je zřejmé, že nejdůležitější je spolupráce. Tedy hlavně 

rodiny a školy. Takové dítě má ve školním prostředí nárok na zvláštní přístup. Pro dítě 

je pak následně vypracovaný individuální vzdělávací plán, který se přizpůsobí aktuální 

situaci dítěte.  

„ Cílem odlišných metod práce a hodnocení dítěte se specifickou poruchou učení a 

chování (ADHD, ADD) není nadhodnocování výkonu, ale zjištění skutečných schopností 

a vědomostí nezkreslených poruchou a ocenění i jeho lidských kvalit“ “ (Jucovičová, 

Žáčková, H. 2007 str. 62.) 

     Ve školním prostředí se vychází z konkrétních doporučení, vyplývají z dané situace. 

Nekárat, umožnit dítěti pohyb i průběhu činnosti, chválit za jakýkoliv pokrok, pracovat 

v kratších časových úsecích, nehodnotit to, co dítě nestihne, ale to, co zvládne. Vytvořit 

vstřícnou atmosféru ve třídě, pracovat s kolektivem klást na dítě přiměřené nároky, 

využívat kompenzačních pomůcek atd.  

„ Školní úspěšnost nemusí být ani pro intelektově vyspělé děti snadná, neboť se od nich 

očekáván stabilně kvalitní výkon a výkyvy ve výkonnosti jsou pro okolí nepochopitelné. 
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Hůře jsou na tom pochopitelně děti s nižšími rozumovými schopnostmi. Ty nezískávají 

pozitivní hodnocení ani, pokud jde o prospěch, ani pokud jde o chování“ (Drtílková, 

Šerý 2004. Str. 170) 

     Děti často přejímají negativní hodnocení svého okolí. Přispívá k tomu také to, pokud 

má dítě sourozence, který je úspěšný a je mu rodinou dáván za vzor. Necítí se být 

úspěšní a začnou vyhledávat aktivity, ve kterých je ocení sociální skupina. Často se 

jedná o aktivity sociálně problémové nebo přímo asociální. Dítě je skupinou přijímáno a 

konečně oceňováno.  

     Žáčková a Jucovičová  (2007) tvrdí, že k častým projevům impulzivního jednání 

dochází také vlivem vrstevníků. Dítě má potřebu předvést se před ostatními a nedomýšlí 

důsledky svého chování. Dochází zde k impulsivnímu jednání, velmi časté jsou verbální 

konflikty i s dospělými, drobné krádeže, záškoláctví, popřípadě i agresivní jednání. 

     Vágnerová (2005) tvrdí, že s poruchami chování souvisí neschopnost navázat a 

udržet přijatelné sociální vztahy. Jedinci s poruchovým chováním nechápou nezbytnost 

přizpůsobení sociální normě, chybí zde schopnost přiměřené sociální orientace. Tito 

jedinci při porušení norem nepociťují vinu. Poruchy chování lze diagnostikovat až ve 

školním věku. Příčiny mohou být různé. Podílí se na něm biologické a sociální faktory. 

Poruchy osobnosti se projevují odmítavým postojem k běžným sociálním normám, 

preferencí vlastních potřeb. Sociální vztahy jsou krátkodobé, povrchní, konfliktní. 

Biologické příčiny mohou vzniknout z důsledku narušení struktury CNS. Tyto poruchy 

nemají vliv na inteligenci, školní výkon. Neúspěch takového žáka je často zapříčiněn 

jeho postojem ke vzdělávání. Další příčinou může být také nefunkční rodina. Dítě, které 

vyrůstá v rodině, kde není podnětné prostředí, která neuspokojuje jeho potřeby, citově 

strádá a svou agresivitu si projevuje ve škole. Ale i v plně funkční rodině, která 

poskytuje dítěti pouze materiální zabezpečení a dítě citově strádá, může dojít k 

těmto projevům. Dítě se rodině odcizuje, hledá někoho, kdo by měl o něj zájem.  

     Vágnerová (2005) dále rozlišuje poruchy chování na neagresivní (lhaní, podvádění, 

záškoláctví, útěky a toulání) a agresivní (omezování základních práv jiných osob, 

krádeže, vandalismus, graffiti). Agrese může být zaměřena proti lidem, zvířatům nebo 

věcem.   
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U dětí s ADHD se současně zhruba v 50% vyskytují poruchy opozičního vzdoru a 

poruchy chování. Výbuchy zlosti, odpor k  autoritám, neposlušnost, porušování 

pravidel, rvačky, ničení majetku aj.  

„Ačkoli agresivita nepatří přímo k jádrovým příznakům ADHD, bývá u této poruchy 

přítomna velice často. Agresivita může mít otevřenou formu (napadání jiných osob, 

fyzické násilí nebo temper tantrum ), nebo může mít formu skrytou, která se například 

projevuje podvody, lhaním, vandalismem a krádežemi“. (Drtílková, Šerý, et 2007. Str 

191.) 

     U některých dětí, které svou agresivitu nezvládají, je třeba nasadit léky. Někdy se 

však stává, že samotné léky mohou vyvolat agresi. Někteří rodiče zkouší ještě 

alternativní způsoby. Jedná se o různé druhy diet, rostlinné doplňky, EEG biofeedback 

(založen na principu videoher), masáže, imunoterapie aj. Jejich výsledky vycházejí 

z více či méně podložených předpokladů, opírají se pouze o kazuistická sdělení.  

 

3.2.4. Prevence problémového chování ve třídě 

     Hned při prvním setkání třídy a učitele by mělo dojít k nastavení jasných a 

srozumitelných pravidel v kmenové třídě. Pravidla by měla být jednotná a nemělo by 

jich být příliš mnoho. Děti s  ADHD, ADD potřebují takové prostředí třídy, které by 

bylo stabilní. Pokud je ve třídě chaos, jen to jejich situaci zhoršuje. Pocit bezpečí a 

vědomí toho, co se od nich očekává ej důležité. Při stanovování pravidel se současně 

vyjasní následky jejich porušování. Spolupráce rodiny a školy, vzájemná komunikace 

přispívá k pozitivnímu vztahu dětí ke vzdělávání.  

     Učitel by se měl pečlivě připravovat na to, jak je možné problémové chování 

úspěšně odvrátit.  

„ Dočasná odloučení od třídy a oddělení od skupiny jsou pro žáky s ADHD v mnoha 

případech nezbytná. Nejednou se stane, že tyto děti podněty ve třídě nezvládnou, což je 

rozruší a způsobí, že se přestanou ovládat. Aby se uklidnily a znovu nabyly sebevědomí, 

bývá nutné je odloučit od skupiny.“ ( Riefová, 2007 Str. 35.) 

     V některých případech je nutno odstranit podněty, které ho rozptylují. V horších 

případech se stává, že je dítě na krátký čas odvedeno do jiné třídy, družiny. Kontaktují 

se rodiče.  
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     Někdy funguje sepsání smlouvy mezi učitelem a problémovým žákem. Smlouva je 

sepsána učitelem i žákem. Žák ji podepisuje a učitel vyžaduje její dodržování.  Žáci 

s ADHD a ADD by ve třídě měli sedět v předních lavicích, vedle dětí, které nemají 

problémy se soustředěním. Problémy řešit hned, nejlépe v soukromí, nikoli před celou 

třídou.  

„ Pro žáky s ADHD /ADD je typické, že přechody mezi jednotlivými činnostmi a období, 

kdy se nevyučuje (přestávky), zvládají ze všeho nejhůře. Doba mezi jednotlivými 

činnostmi a vyučovacími hodinami v průměrné třídě zabírá celkem asi 15% školního 

dne. Značné potíže mívají hyperaktivní děti během přestávek, při dojíždění autobusem, 

při čekání ve frontě na oběd, při cestě na toaletu atd.“ ( Riefová, 2007 Str. 45.) 

     Těmto dětem při zvládání těchto situací můžeme pomoci např. včasnou 

informovaností o tom, co bude následovat. Je nutné připravit je na jakoukoli změnu, 

vysvětlit, co se bude dít. Do výuky zařazovat odpočinkové a relaxační aktivity, 

předvádět jim správný vzorec chování. Pro zvládnutí problémového chování si učitel 

musí vypracovat vhodné strategie. 

 

3.3.  Poruchy chování 

     Během svého života dítě sbírá zkušenosti. Učí se rozeznávat, co je správné a co je 

špatné. V rodině dodržuje určité normy, seznamuje se s jejich významem. Před 

nástupem do školy ho kontrolují hlavně rodiče. Při nástupu do školy se od dítěte 

očekává, že je bude plnit.  Dodržování pravidel s tím souvisí. 

     Vágnerová (2005) uvádí, že v raném školním věku se jedná především o problémy 

spojené s nezralostí nebo nepřipraveností. To se projevuje neustálým vyrušováním, 

vybíháním z lavice, hraním, mluvením. Děti nejsou schopny ovládat se. V tomto věku 

většinou nejde o poruchy, ale problémy nezralého a dosud nedostatečně socializovaného 

chování. V rámci přechodu z úrovně prelogického myšlení do stádia konkrétních 

operací se objevují odchylky v hodnocení reality (lhaní nebo nerespektování osobního 

vlastnictví) 

     Ve školním prostředí má největší vliv skupina vrstevníků. Vytvoření dobrého 

sociálního statutu je prioritou, vše ostatní jde stranou. Skupina má vlastní normy, platné 
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pro všechny její členy. Jestliže dítě těmto normám nevyhovuje, nebo je odmítá plnit, 

stává se postupně terčem útoků, je odmítáno. Stojí stranou, kolektiv ho nepřijímá. 

     V období puberty se mění myšlení. Děti mají potřebu projevit svůj vlastní názor, 

jsou kritičtí a drzí, provokují. Potřebují si dokázat svou nezávislost. Hledají svou 

identitu. Dospívající se přestávají identifikovat s rodinou, nejdůležitější je parta. Zde si 

budují novou pozici. Někdy normy platné pro danou skupinu překračují hranici zákona.  

Chování skupiny se stává nežádoucím.  

 

3.3.1. Projevy 

„ Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy dítě není 

schopné respektovat běžné normy chování na úrovni odpovídající jeho věku (eventuálně 

úrovní rozumových schopností)“. (Vágnerová, 1997. str. 67) 

     Pokud se objeví poruchy chování, jedná se o dlouhodobé porušování sociálních 

norem. Největší vliv na chování dítěte má prostředí, ve kterém vyrůstá, tedy rodina. 

Když rodina nefunguje, zvyšuje se riziko rozvoje nežádoucích charakteristik. Děti 

kopírují chování svých rodičů, přebírají jejich návyky. Pokud jsou rodiče, bez zájmu, 

dítě se snaží nějakým způsobem na sebe upoutat jejich pozornost. Pokud nezabírá 

vyrušování, začíná ubližovat, je agresivní. Když dítě dlouhodobě strádá a jeho přirozené 

potřeby nejsou dlouhodobě naplňovány, v budoucnosti pak není schopno navazovat 

sociální vztahy.  Dalšími příčinami mohou být genetické dispozice nebo poruchy CNS. 

     Lhaní je prvotním projevem problémového chování Rozdíl mezi pravdou a lží by si 

sítě mělo uvědomit již při vstupu do školy. Také by mělo vědět, že lhát se nemá. Jestliže 

dítě lže, snaží se dosáhnout nějakého cíle, nebo má potřebu lhát. Když mu lhaní 

beztrestně prochází, mnohdy je tolerováno rodinou, není důvod přestat.  

     Dalším projevem je záškoláctví. Pokud dítě cíleně nechodí do školy, může to být jen 

obrana. Dítě se bojí jít do školy, důvodem mohou být špatné známky nebo nepřiměřená 

zátěž.  

     Významným porušením norem jsou krádeže. Nejčastěji u spolužáků. Míra 

závažnosti vyplývá z cíle a motivace krádeže. Dítě může krást pro sebe, protože chce 

něco, co nemá. Ale může krást i pro druhé, ve snaze dosáhnout prestiže mezi svými 

spolužáky. V tomto případě hraje významnou roli vliv party. Důvodem krádeží mohou 

být také citové deprivace, kdy se dítě snaží upoutat na sebe pozornost.  
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     Problémové chování se může projevovat zvýšenou agresivitou. Ta má většinou svůj 

původ v sociálním prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, v rodině. Agrese vyplývá 

z potřeby něco získat nebo se nějakým způsobem prosadit. Agrese nebývá cílem, ale 

prostředkem.  

     Šikanování je jev, který se projevuje hlavně ve skupině. Ve školním prostředí se 

jedná většinou o šikanu skupiny namířenou proti jedinci.  

„Šikanování lze definovat jako násilné ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 

slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit. 

Významné je, že bezmoc a slabost oběti takové jednání nejen stimuluje, ale i posiluje“. 

(Vágnerová, 1997. str. 82) 

     Děti, které šikanují, jsou většinou fyzicky zdatní. Potřeba předvádět se, vyniknout 

před ostatními je uspokojuje. Oběť je jedinec, který se nějakým způsobem odlišuje. Dítě 

úzkostné, nejisté, s nízkým sebevědomím. Všeobecně učitelé ve školách přistupují k 

řešení šikany rozpačitě. Jejich postoj je negativní. Odmítají připustit, že se to děje právě 

v jejich škole. V případě prvních signálů by oni sami měli věnovat velkou pozornost 

situaci ve třídě, vytvořit příznivé klima, tak aby se děti nebály mluvit o to, co se děje. 

Ubezpečit je, že pokud k takovému chování již došlo, nebude tolerováno. 

      „V osobnosti dítěte s poruchovým chováním lze najít mnohé typické rysy, které 

podminují odlišné adaptační problémy (jde např. o dispozici k impulsivnímu jednání, 

poruchy citového vývoje apod.). Tito jedinci mívají problémy v oblasti sociálních vztahů 

– ty jsou nepříznivě ovlivněny jejich nadměrnou koncentrací na uspokojování vlastních 

potřeb, nedostatečnou empatií a egoismem. Pocity viny ve vztahu k důsledku vlastního 

jednání u nich obyčejně chybí“. (Vágnerová, 1997. str. 87.) 

     Dítě se vyvíjí a roste jako osobnost. Některé vidí své vlastní potřeby jako důležitější 

než potřeby jiných. Pokud se neplní jejich příkazy, záměrně ubližují. Pocit viny nemají. 

Svou převahu dokazují jak slovně, tak i svými činy.  

     Vágnerová (1997) dále tyto potřeby rozlišuje. Patří k nim potřeba stimulace, 

Projevuje se zvýšenou orální aktivitou. Dále pak selektivní potřeba učení. Tato potřeba 

je zaměřena pouze na oblasti prosazení vlastních potřeb nebo vlastní obrany. 

Neuspokojena je potřeba citové jistoty a bezpečí. Dítě si vynucuje pozornost, chybí mu 

schopnost empatie. Potřeba seberealizace souvisí s vývojem vlastní identity, která může 
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být ovlivněna vlastní neúspěšností. Dítě hledá jiné oblasti, kde je úspěšné bez ohledu na 

to, zda jsou žádoucí.  

 

 

4. Žák s SPU a SPUCH ve školním prostředí 

4.1.   Pedagogická diagnostika v procesu integrace 

     Předpokladem úspěšné integrace dítěte je správná diagnostika. Čím dříve se obtíže u 

dítěte zjistí, tím dříve je možné začít s reedukací. Úkolem učitele i rodičů je pečlivě 

sledovat projevy dítěte. Průvodními znaky jsou například problémy s řečí, s motorikou, 

poruchy spánku, opožděné rozeznávání barev, tvarů. Diagnostika se provádí 

v pedagogicko-psychologické poradně, může být uskutečněna až když se dítě naučí číst 

a psát. Přináší informace o rozumových schopnostech a dovednostech dítěte. Na jejím 

základě se vytváří individuální vzdělávací plán pro dané integrované dítě. Sama 

diagnostika je dlouhodobý proces, dle stanovené diagnózy se pak určují další postupy. 

Zaměřuje se na rodinu, ve které dítě vyrůstá, školní prostředí, faktory, které ho ovlivňují 

a hodnotový systém dítěte.  

„Rychlost, s jakou si žák osvojuje nové poznatky, úroveň a vytrvalost osvojení jsou též 

ovlivněny vrozenými dispozicemi. Jsou-li nároky příliš vysoké, nestačí méně nadaní 

jedinci velké kvantum vědomostí zvládnout. Z každého úseku si osvojí pouze část, která 

je s přibývajícími lety menší a menší.“(Zelinková, 2001. Str. 21) 

     Pedagogická diagnostika určí úroveň dítěte, na které lze pracovat, rozvíjet ji. 

Rozhodující není požadovaná úroveň v dané třídě, daná školními osnovami. Chceme-li 

s takovým dítětem úspěšně pracovat, musíme stavět na tom, co už dítě zvládá a pomalu 

přidávat. V systému vzdělávání se vychází z individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 
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4.2.  Individuální vzdělávací plán 

     Individuální plán vypracovává třídní učitel ve spolupráci s učiteli, kteří v dané třídě 

působí. Vychází ze schopností dítěte a diagnostiky provedené v pedagogické – 

psychologické poradně.  

     Zelinková (2001) definuje individuální vzdělávací plán jako závazný pracovní 

materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávaní integrovaného žáka. 

Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, 

vedením školy, žákem a jeho rodiči, pracovníkem PPP nebo speciálně pedagogického 

centra. Respektuje individuální potřeby dítěte. Učitel, který IVP vypracovává, stanovuje 

cíle krátkodobé (co by měl žák zvládnout v nejbližší době) a cíle dlouhodobé (co by měl 

žák zvládnout v průběhu ročníku). 

     IVP vychází z diagnostiky odborného pracoviště. Existence IVP umožňuje žákovi 

pracovat takovým pracovním tempem, jaké mu vyhovuje. Není svázán osnovami nebo 

porovnáváním s ostatními spolužáky. Pozitivním přínosem je to, že učitel se mu snaží 

pomoci být lepší. Dítě má svůj vlastní plán, podle kterého pracuje. Do přípravy se 

zapojují i rodiče. IVP dává možnost žákovi aktivně se zapojovat. Toleruje jeho pracovní 

tempo, respektuje styl učení, krátkodobou paměť apod. V konečném důsledku dosahuje 

pozitivních výsledků. IVP je vypracovává pro předměty ve škole, kde se oslabení dítěte 

projevuje. Nejčastěji je to český jazyk, cizí jazyk, matematika.  

 

4.3.  Vztah učitele k problémovým žákům 

     Povolání učitele na sebe strhává pozornost veřejnosti. Učitel patří hned po rodičích 

k velmi významným osobám v životě dítěte. Jeho postoje, názory a chování výrazně 

ovlivňují další vývoj dítěte. Může se stát pro dítě vzorem správného chování a jednání, 

ale také na něj působit nepříznivě. Učitel se velmi často identifikuje s úspěšnými žáky.      

Pokud je tato identifikace rozdílná, dochází k problémům. Pokud se liší představy žáků 

s představami učitele, má to vliv na výkon a výsledky jeho práce.  

     Auger a Boucharat (2005) tvrdí, že způsob, jakým učitel na žáky pohlíží, určuje 

nejen jeho chování vůči nim, ale i výkony žáků. To, jakým způsobem učitel na žáka 

pohlíží, má vliv na jeho práci a chování. Rizikové je také „zaškatulkování“ dítěte. Když 



 

37 

 

si učitel již předem udělá představu o dítěti, očekává, že ji naplní. Úroveň takového 

žáka je určena předem. Má splnit očekávání rodičů, učitelů i spolužáků.  

„Postoj žáků k učiteli a k učení a výsledky pedagogického působení závisí především na 

vlastnostech osobnosti učitele, na jeho postoji k žákům, na humánním vztahu učitele 

k dětem a mladistvým. Na dalším místě jsou učitelovy didaktické dovednosti a jeho 

odbornost“. (Čáp, 1993. Str. 326). 

     To, jak učitel působí na děti, příznivě, anebo naopak nepříznivě má vliv na další 

vývoj. Učitel se může stát pro dítě modelem. Abychom děti pro něco zaujali je důležité 

je správně motivovat. Vyvolat touhu po úspěchu v dané oblasti. Musíme jim především 

pomoci získat k příslušné činnosti kladný postoj. Ke vzniku žádoucích postojů 

přispívají odměny za změnu v chování. 

 

4.4.  Sebepojetí, sebehodnocení a hodnocení problémového žáka  

     Hodnocení a klasifikace velmi ovlivňuje celkový vývoj dítěte. V současné době se u 

těchto dětí doporučuje spíše slovní hodnocení, které je konkrétnější. Hodnotí se hlavně 

úroveň vědomostí, schopnost aplikovat získané poznatky, vyjadřovací schopnosti.  

     „Hodnocení žáka učitelem by mělo být vyváženo sebehodnocením žáka. Pohled na 

dosažené výsledky by měl doplňovat pohled učitele na výsledky žáka a společně by se 

měly spojovat v celek“. (Kratochvílová, 2011. Str. 21) 

Sebehodnocení je velmi důležitou součástí hodnocení. Mělo by obsahovat sdělení, co 

žák zvládá, co ještě může zlepšit a co pro to může udělat. Hodnocení dává dítěti zpětnou 

vazbu ve vzdělávacím procesu. Nehodnotí se jen znalosti, ale i schopnosti a dovednosti.  

     Pro některé děti je vhodnější slovní hodnocení. Je konkrétnější a objektivnější. Na 

rozdíl od známky říká, co dítěti jde a co mu dělá problémy. Tento typ hodnocení nás 

vede k lepšímu poznávání žáků.  

     „ Slovním hodnocením je míněno konkrétní slovní vyjádření, které vypovídá o 

dosažené úrovni žáka vzhledem k cíli vyučování, možnostem žáka, posuzuje jeho rozvoj, 

ale i nedostatky“. (Žáčková, Jucovičová, 2004. Str. 41) 

     V současné době se u dětí s SPU preferuje slovní hodnocení. Sdělení ve formě 

krátkého textu je pro ně více motivační, když se jedná o dítě, které je velmi slabé. 

Hodnotí se pokrok. Ve slovním hodnocení naznačujeme další možnosti vývoje, jeho 
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schopnosti spolupráce, také hodnotíme jeho charakterové vlastnosti. Dává také dítěti 

pocit úspěšnosti, neboť hodnotíme jeho individuální pokrok. Hodnotíme činnosti nebo 

výsledky. V žádném případě nesrovnáváme s ostatními. Neměla by chybět motivace, 

která podpoří zájem dítěte a chuť do učení.  

     „Motivační působení slovního hodnocení je nejsilnější, jestliže hodnocení začneme 

konstatováním kladů práce, činnosti či myšlenky a to i v případě, když objekt hodnocení 

považujeme za velmi špatný“. (Číhalová, Mayer, 1997. Str. 31) 

     Číháková a Mayer (1997) dále uvádějí, že v současné době rodiče zaměřují snažení 

svých dětí na získání dobrých známek, přičemž opomíjejí získávání důležitých 

životních kompetencí, kvalitních postojů. Honba za dobrými známkami často vede 

k biflování něčeho, čemu nerozumí. Také k opisování, podvádění. Pak cílem a smyslem 

této motivace je dosažení dobré známky, nikoliv získání postojů, orientace v oboru, 

kompetencí, zkrátka kvalitního vzdělání.  

     „Pozitivní postoje žáků ke školnímu prostředí jsou předpokladem jejich aktivní 

participace v učení a vstřícných reakcí vůči podpoře, kterou pro překonávání bariér 

v procesech učení dostávají. Vnímání vlastní pozice, kompetencí a sociálního zakotvení 

žákem, pozitivní prožívání školy, pocit bezpečí a příležitost k úspěchu jsou prostředkem 

pro aktivaci podporujících procesů ve školním prostředí, jsou spojeny oceňováním 

dobrých školních výsledků. Snižují problémové chování ve výuce“.(Vojtová, 2010. Str. 

270). 

     Problémové dítě svůj handicap vnímá a prožívá. Má na něj určitý názor. Požadavky, 

se kterými se setkává ve školním prostředí, mohou být pro problémové dítě 

nesrozumitelné, nepřekonatelné, nebo i zbytečné. Dítě, které je delší dobu nepříznivě 

hodnoceno, je nuceno se s nastalou situací vyrovnat. Sebehodnocení dítěte je 

ovlivňováno do značné míry pedagogem, rodinou a skupinou svých vrstevníků.  

     Čáp (1993) uvádí, že jedinec s kladným sebehodnocením při setkání s překážkami 

zvyšuje úsilí, chová se a jedná adaptivně. Naproti tomu negativní sebehodnocení vede 

ke špatné náladě, nepříznivému psychofyziologickému stavu a výkonu. Dítě se 

záporným, nízkým sebehodnocením mívá silný strach z neúspěchu, což je nepříznivá 

forma výkonové motivace. Žáci, kteří jsou neúspěšní, často zvyšují svůj výkon, když 

jsou pochváleni. Naopak žáci, kteří jsou úspěšní, na pochvalu nereagují. Potřebují spíše 
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upozornit na chybu v činnosti. To ukazuje na to, jak je důležitý individuální přístup 

v působení na jejich motivaci.  

     Způsob, jakým dítě hodnotí svůj vlastní projev, se nemusí shodovat s názorem 

učitele. Když se učitel na názor dítěte nezeptá, žákův názor nezná a nemusí jej poznat 

ani v případě, kdy se ho poznat snaží. Žák nebude vyjadřovat svůj názor bez vyzvání, 

protože to od něj vyžadují pravidla nastavená školou. Zdrojem problémovosti může být 

to, že názor na hodnocení se rozchází s hodnocením učitele.  

„Při výrazně vyšších nárocích a příliš přísném hodnocení dítě přejímá aspirace, které 

nemůže při nejlepší vůli uspokojit, a tak je vystavováno opakovaným zklamáním. Při 

podceňování samostatnosti a přesnosti výkonu dítěte, a tedy příliš „měkkém hodnocení, 

vzniká opačný problém – sebehodnotící systém se vyvíjí nedostatečně, a tím brzdí rozvoj 

výkonových potřeb – dítě je relativně lhostejné k úrovni svého výkonu“.(Slavík, 1999. 

str. 145) 

V hodnocení se promítají i osobní zkušenosti dítěte s úspěchem a neúspěchem. Jak dítě 

samo sebe vidí, s čím vstupuje do školní práce. Někdy ještě před započetím vlastní 

aktivity svým přístupem ukazuje, že se bojí, nezvládne to. Práce je pro měj náročná, 

hodnotit musíme to, co je schopné zvládnout a dopřát mu potěšení z úspěchu.  Jakékoliv 

hodnocení má vliv na prožívání a chování žáků. Když je žák stále hodnocen negativně, 

mění se jeho chování.  

     Slavík (1999) tvrdí, že pokud se žák chová nesprávným způsobem, není kázeňským 

problémem, problémem je jeho chování. Žáci, kteří se na sebe dívají jako na kázeňský 

problém, nemohou problém odstranit, aniž by odstranili sebe. V extrémních případech 

toto může vést i k sebepoškozování.  

 

4.5.  Sociální integrace, role žáka a spolužáka 

     Sociální integrace znamená začlenění jedince do společnosti. Přijímáním určitých 

rolí je důležitá součást socializačního vývoje. Vstup do školy znamená pro dítě příchod 

do skupiny vrstevníků. Ve skupině se dítě učí respektovat potřeby druhých, jednat 

s nimi, prosazovat svůj názor. Vyrovnávat se s překážkami, neúspěchem, nezdarem, 

nespravedlností. Plní různé sociální role. To vše je důležité v přípravě pro život. 
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     „Samo zvětšování počtu sociálních rolí (syna, žáka, spolužáka, aj.) vyžaduje 

formování jednotného sebepojetí, spojujícího všechny dílčí role do celistvé osobnosti. 

Školákův odraz sebe se skládá zpočátku z tříště názorů. Obvyklé rozpory nezralého 

sebepojetí nabývají postupným odstraňováním určité obecnější či méně zralé podoby, 

kterou se pak dítě snaží svými projevy naplňovat“. ( Čačka, O. 1997 str. 202) 

     Jakmile se dítě dostává do skupiny svých vrstevníků, musí respektovat určité 

hranice. Každé dítě potřebuje svůj vlastní, osobní prostor, a zároveň se od něj očekává, 

že bude respektovat prostor ostatních. Problémové dítě může překračovat společenské 

hranice a vnikat do prostoru druhých, obtěžovat je.  

„ I když většina dětí a dospělých získává sociální návky a dovednosti přirozeně bez 

nějakého zvláštního školení, problémové děti, které jsou zaplaveny nejrůznějšími vjemy, 

mohou přehlédnout důležité náznaky – jednoduché signály, které jim oznamují, že 

překročily jednu nebo více společenských mezí“. (Sheedyová, Kurcinková, 1998 str. 

240). 

     Pokud dítě stojí příliš blízko, nebo mluví příliš hlasitě, bývá pro ně velmi obtížné 

začlenit se do skupiny.  

      Další, s čím se dítě musí umět vyrovnat, je to, že je jeho práce hodnocena. Pokud je 

škola místem, kde se dítě poprvé setká s negativním hodnocením, je to pro něj velice 

obtížná situace. Žáci, kteří neplní to, co se od nich očekává, se stávají ve skupině 

izolovanými, nejsou akceptováni. Děti ve škole tráví značnou část dne. Dostávají se do 

situací, kdy potřebují okamžitou podporu. Chladný a přezíravý postoj skupiny působí 

negativně na psychický stav dítěte.  

     Problémové děti jsou emocionální. Pokud ve skupině dojde ke konfliktu, přestávají 

přemýšlet. Zatínají pěsti a dochází ke střetům. Je třeba, aby se naučily ovládat své 

emoce, naučit je, že je v případě konfliktu možné se stáhnout, i když jsou zmatené nebo 

rozčilené. A to i v případě, kdy dojde pouze ke slovním střetům. Děti jsou 

bezprostřední, vzájemně se dobírají. Umět se s tím vyrovnat je důležitá společenská 

dovednost.  
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4.6. Metody a formy práce 

     Sheedová – Krucinková  (1998) ve své knize uvádí, že problémové děti mohou být 

ve škole úspěšné. Důležité je to, aby byly respektovány jejich individuální odlišnosti a 

aby rodiče, učitelé a děti spolupracovali. Potřebují školu s bohatou nabídkou učebních 

metod a pružnou strukturu. Jinak budou neustále tlačeny k tomu, aby se přizpůsobovaly, 

aby přijaly styl, který jim není vlastní. Budou vyčerpané a začnou zlobit nebo se vzdají. 

Pokud učitel využívá ve svých hodinách různé metody práce, může se škola stát 

místem, které děti navštěvují rády.  

 „Je důležité určit, co je nutno žáka naučit, k čemu má být doveden, jaké jsou cíle pro 

nejbližší období. Cíle je třeba formulovat konkrétně.“ (Merlin, 1995, str. 53.) 

     Pokud je u žáka diagnostikována specifická porucha učení, je individuální přístup 

učitele nutností. Je třeba si uvědomit, s jakými obtížemi se dítě potýká. Neznechutit mu 

školu, naopak motivovat ho k maximálnímu výkonu. Poskytnout mu dostatek času na 

zvládnutí určitého úkolu. Odstraňování nebo zmírňování obtíží dítěte se specifickými 

poruchami učení je dlouhodobý proces. V individuálním vzdělávacím plánu by se měly 

objevit postupy, které povedou dítě k osobnímu posunu. Obecně neexistuje k nápravě 

specifických poruch učení žádná univerzálně platná a účinná metoda.  Cestou k nápravě 

těchto poruch se využívá specifická reedukace, která zahrnuje speciálně-pedagogické 

metody. 

   „Úspěšný začátek reedukace je nezbytným předpokladem úspěchu. Dítě, které trpí 

poruchou, má většinou negativní zkušenosti z předcházející práce, nevěří si. Pohoda, 

povzbuzení, první úspěchy povedou dítě k víře, že se dobré výsledky mohou 

dostavit.“(Zelenková, 2003, str. 73) 

    Pro dítě se specifickou poruchou učení je zejména důležitá pravidelnost reedukace, 

možnost sledovat vlastní zlepšení a posilování pozitivní motivace. Reedukaci lze 

aplikovat přímo v prostředí školní třídy, kdy se dítěti věnuje speciální pedagog, nebo 

pomocí návštěv pedagogicko-psychologické poradny dítěte s rodiči, anebo i částečně 

rodiči v domácím prostředí. Pokud reedukace učiva pomůže dítěti k dosažení lepších 

výsledků, je přínosem. Když dítě samo zjistí, že se neučí „nadarmo“ a jeho práce přináší 

výsledky, zvedne se mu sebevědomí a začne svým schopnostem věřit.  
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    Tyto poruchy objevujeme u dětí, které jsou nápadně neúspěšné v některé školní 

dovednosti, ačkoliv mají přiměřenou inteligenci. Projevují se nejenom při čtení, psaní a 

počítání, ale jsou často doprovázeny řadou dalších obtíží, například poruchami 

soustředění, někdy se objeví problémy i v chování. 

„Učitel vychází z předpokladů a možností jednotlivých žáků, usiluje o dosažení jejich 

osobního maxima a tím směřuje k reálně dosažitelným výsledkům“ (Spilková,V. a kol. 

str. 111.) 

     U dětí s SPU vzdělávací proces probíhá pomalejším tempem. Proto je důležité, aby 

pedagog respektoval individuální pracovní tempo žáka. Hodnotil jeho osobní postup, a 

ne komplexně, ve vztahu s ostatními žáky. Dítě potřebuje být chváleno, být v něčem 

úspěšné. U těchto dětí to platí dvojnásob. Každé dítě má jiné potřeby, vyhovuje mu 

něco jiného. Je na učiteli, aby diagnostikoval vhodný pracovní postup, tempo, vhodnou 

organizaci práce. Dítě se ve třídě musí cítit bezpečně, nesmí se bát na cokoli se zeptat. 

Ve třídě musí panovat přátelská atmosféra.  

           Velmi důležité je, když se rodiče podílí na přípravě dětí. Pravidla by měla být 

nastavena podobně jako ve třídě.  

     Chceme-li pomoci problémovému dítěti zapojit se do výuky, musíme využívat všech 

možných postupů. Během výuky se snažíme kombinovat různé metody práce, střídat í 

praktické aktivity s frontální výukou.  V hodinách matematiky používat různé hry, 

matematické doplňovačky. V hodinách českého jazyka používat grafické pomůcky, 

které usnadní uspořádání informací.  

     Učitel si musí naplánovat hodinu tak, aby byla zajímavá pro všechny. Velmi důležitá 

je motivovanost žáků k výkonu a ta je závislá na způsobech práce učitele. Důležitá je 

evokace.  Učitel ve výuce řídí žákovu práci.  Jak si vše promyslí, naplánuje. Během 

evokace učitel zjišťuje, jaké jsou předchozí znalosti dětí, a na základě toho si naplánuje, 

jak bude postupovat dál. Děti, které jsou integrované, se většinou projevují váhavě, 

nejsou si jisté.  Některé nespolupracují. Je dobré pozorováním si vysledovat, kdy dítě už 

opravdu nemůže a kdy se mu jenom nechce.  

     „V individuálním přístupu ke každému žákovi hraje velkou roli to, jak si učitel 

vyjasní, čemu vlastně chce své žáky naučit, lépe řečeno, kterým směrem chce vytyčovat 

vzdělávací cestičku svých žáků. Musí se oprostit od představy, že všichni jeho žáci musí 



 

43 

 

odcházet ze školy se stejným seznamem informací o nějakém tématu“. (Košťálová, H. 

2003. str. 145) 

     Důležité je, aby žák sám také zhodnotil svou práci. Sám reflektoval, co zvládl, jaké 

úkoly má ještě před sebou. Měl by sám určit, kde je úspěšný a v čem zatím selhává. 

Vytyčit si, čeho chce dosáhnout. Integrovaný žák není ve třídě sám.  Nepracuje izolován 

od zbytku své třídy.  Když učitel organizuje výuku, musí si naplánovat činnost tak, aby 

do výuky byli zapojeni všichni.  

 

        Metody práce 

     V didaktické rovině lze pod pojmem metoda chápat specifický způsob uspořádání 

činností učitele a žáků. (Vališová, Kasíková, 2007. str 189) 

Metody výuky jsou velmi důležitou součástí vyučovacího procesu.  Správně zvolené 

postupy pomáhají dětem v osvojování učiva, vedou ke stanoveným cílům. Střídání 

metod, vzbuzení zájmu přispívá k osvojování učiva.   

 

Klasifikace metod vyučování dle Vališové a Kasíkové: 

Metody slovní- monologické a dialogické, metoda písemných prací, metoda práce 

s učebnicí, knihou, textem 

Metody názorně-demonstrační- metoda pozorování předmětů a jevů, předvádění 

obrazů a předmětů, pokusů, činností, projekce statická a dynamická 

Metody praktické- nácvik pohybových a praktických dovedností, pokusy a laboratorní 

činnosti, grafické a výtvarné práce, pracovní činnosti 

 

        Organizační formy vyučování 

     Tento pojem zahrnuje jednotlivé, konkrétní způsoby užívané ve vyučovacím 

procesu. 

Frontální vyučování 

     Vališová, Kasíková uvádí, že se jedná o proces, v němž učitel řídí činnost všech žáků 

současně. Samotný proces učení však probíhá zcela individuálně.  Tento způsob je ve 

školách nejběžnější. V tomto procesu se uplatňuje vzájemná komunikace učitele 

s jednotlivými žáky.  
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Individuální vyučování 

     Tato forma je mnohem intenzivnější.  Žáci řeší zadané úkoly samostatně, vlastním 

tempem. Postup učení odpovídá jeho možnostem. (Vališová, Kasíková, 2007). 

Ve školní praxi to znamená, že vytváříme skupiny ve skupině. Dělení může probíhat 

pouze v některých předmětech 

 

Kooperativní a skupinové vyučování 

     Je založeno na principu spolupráce jednotlivých členů skupiny. Každý jedinec 

nepracuje sám za sebe, ale za skupinu, jeho práce je podporována skupinou. Každý člen 

je osobně zodpovědný. Cíl, velikost skupiny určuje učitel. Důležitá je reflexe.  

 

„Pozitivní vzájemná závislost a touha spolupracovat nepřichází automaticky 

s rozdělením žáků do skupin. Učitel musí nejprve skupiny pečlivě sestavit. Teprve pak 

jsou žáci schopni dělit se o svá řešení a své materiály, navzájem se povzbuzovat, 

společně přemýšlet, navzájem se v probrané látce procvičovat a hovořit spolu o své 

práci“ (Riefová. 2007, str. 106) 

     Některé děti mají problém pracovat ve skupině. Pokud mají vysoké sebevědomí, 

snaží se skupinu řídit. Jestliže s tím členové skupiny nesouhlasí, dochází ke konfliktům. 

A naopak jsou děti, které se skupinou pracovat nechtějí, raději si vše udělají sami.  

Při tvoření do skupin je lepší tvořit skupiny, které jsou heterogenní a malé. V každé 

skupině si pak žáci sami přidělí role. Důležité je hned na začátku stanovit pravidla 

práce. Pokud kritéria jsou postupně plněny všemi členy, bodujeme je. Žáci musí vědět, 

že se k vytyčenému cíli dostanou pouze společnou cestou. Je dobré, když se se 

skupinovou prací začíná hned od prvních tříd. Děti jsou již od počátku seznámeny s tím, 

jak spolupracovat. Pokud třída není na tento způsob práce zvyklá, může zezačátku 

docházet k nedorozuměním.  
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Shrnutí teoretické části 

    Diplomová práce se zabývá problematikou žáků se specifickými poruchami učení a 

chování. Cílem bylo shrnutí teoretických poznatků dané problematiky a jejich využití 

při práci učitele ve vzdělávacím procesu.  

     Teoretická část je rozdělena na čtyři části.  První část se zabývá individualizací a 

diferenciací v souvislosti s integrací dětí s SPU a SPUCH do běžné třídy. Druhá část je 

zaměřena na vymezení pojmu problémové dítě. Je zde nastíněna problematika 

specifických poruch učení a chování s dopadem na osobnost dítěte. Jejích projevy a 

problematika školní neúspěšnosti.  Třetí část mapuje specifické poruchy učení a 

chování, které mohou být vnímány jako příčiny neúspěchu. 

      Čtvrtá část je soustředěna na přístupy k žákům se specifickými poruchami učení ve 

vzdělávacím procesu. Jednotlivé poruchy učení jsou vymezeny v souvislosti se 

strategiemi učitele ve výuce, které mají směřovat k motivaci a aktivizaci.  
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Praktická část 

5. Cíl a metody výzkumu 

      

     Cílem mého výzkumu je zaměřit se na žáky se specifickými poruchami učení a 

chování ve své vlastní třídě. Na příčiny vnímání jejich problémovosti. Ověřit si účinnost 

metod učitele ve výuce, jeho možnosti výběru těchto metod vzhledem k integrovaným 

žákům. Ověřit si jejich přínos v hodinách. Zhodnotit klady i zápory integrace vzhledem 

k samotným žákům, ale i k celé třídě.  

     Chci se zaměřit na své vlastní zkušenosti a metody práce s dětmi, u kterých jsou 

diagnostikovány specifické poruchy učení. Zjistit příčiny jejich problémů ve výuce. 

Cílem je zaměřit se na efektivitu mého vlastního vyučování, zmapovat jejich postavení 

ve třídě. Zaměřit se na metody, které vedou k jejich aktivizaci, motivaci.  

   

     Výzkumné otázky:  

 

Jak vnímají svou situaci, své postavení sami žáci s SPU a SPUCH? 

 

Jak je vnímají jejich spolužáci?  

 

Jak děti s SPU a SPUCH reagují na školní neúspěch? 

 

Jaké jsou účinné strategie, které podporují jejich aktivitu ve výuce? 

 

     Metodologie. 

 Kvalitativní výzkum 

1) Akční výzkum 

„Akční výzkum je učiteli prováděná systematická reflexe profesních situací s 

cílem jejich dalšího rozvinutí“. John Elliot, 1982. (MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty 

pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, str. 52.) 
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     V rámci akčního výzkumu je pět žáků třídy, čtyři chlapci a jedna dívka. Vedla jsem 

rozhovory s nimi, s jejich rodiči. Prostudovala jsem si dostupnou školní dokumentaci 

integrovaných žáků, zprávy z PPP. Pozorovala jsem a zaznamenávala jejich činnost 

během výuky. Jména dětí byla změněna v souvislosti s ochranou osobních dat.     

     Během akčního výzkumu se budu věnovat rozboru činnosti aktivity třídní učitelky 

během výuky.  

 

Cíl: Diagnóza dané situace, analýza získaných dat. Na základě získaných poznatků 

změnit nebo zdokonalit své přístupy, zkvalitnit svou práci.  

Otázky k průběhu výuky: 

Co dělám a jak to dělám? Jsou moje metody účinné? Co udělám jinak?  Jak na mě žáci 

reagují?  Rozumí mi?  Je to pro ně důležité? Co se tím učím já?  

 

2) Dlouhodobé pozorování konkrétní třídy 

nestrukturované pozorování – určeny jsou jen konkrétní osoby a jevy, které chceme 

pozorovat (kvalitativní výzkum)  

V diplomové práci jsem zvolila nestrukturované pozorování. Záznam pozorování byl 

prováděn na záznamový arch.  

 

3) Rozhovory s integrovanými žáky, spolužáky, rodiči 

     Rozhovor (Hendl, 2008) je výzkumná metoda, která zachycuje fakta a proniká 

hlouběji do postojů a motivů respondenta. Jde o kontakt zejména „tváří v tvář“ a mezi 

výzkumníkem a respondentem dochází k interpersonálnímu kontaktu. Během této 

metody můžeme sledovat kromě zkoumaných jevů také vnější reakce respondenta a 

přizpůsobit tak průběh kladení otázek.  

     Ve své práci jsem použila nestrukturované interview – úplná volnost odpovědí  

Rozhovor jsem vedla s dětmi a jejich rodiči.  Dialogy probíhaly zcela individuálně 

v soukromí bez vědomí ostatních spolužáků. Dětem bylo sděleno, že tento rozhovor je 

zcela důvěrný a jeho výsledky nebudou nikde ve škole prezentovány. Vzhledem k tomu, 

že v této třídě působím již delší dobu a domnívám se, že mám důvěru těchto dětí, nebyl 

rozhovor sám o sobě problém.  
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     Nejsem jediným pedagogem, který v této třídě působí. Český jazyk – sloh, hudební 

výchova, vlastivěda a přírodověda jsou zde vyučovány dalším učitelem. Zajímal mě 

jeho pohled na mou třídu. Vedla jsem s ním semistrukturovaný rozhovor podle otázek, 

které jsem si předem připravila. 

 

 

4) Analýza dokumentů – zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, písemné 

práce dětí. 

 

Charakteristika třídy 

     Na této škole jsem začala pracovat jako učitelka na prvním stupni v roce 2011. 

Nastoupila jsem do třetí třídy prvního stupně. Vzhledem k tomu, že to byly poměrně 

malé děti, musela jsem částečně změnit svůj způsob výuky. Přizpůsobit se jejich jazyku, 

porozumění. Tyto děti jsou dnes již v páté třídě a pracuji s nimi stále.  

     Do této třídy chodí celkem 22 žáků, 11 chlapců a 11 dívek. Celkově se jedná o velmi 

chytrou třídu, děti jsou dravé, chtějí se něco naučit a jsou k tomu vedeni.  Dobře se tam 

pracuje, děti se hodin se aktivně zapojují. 

          Při nástupu do první třídy šlo pouze 1 dítě s odkladem, jedno šlo dříve (narozeno 

v červenci – nadaný chlapec). V současné době je v této třídě integrováno pět dětí se 

specifickými poruchami učení a chování – čtyři chlapci a jedna dívka. 

 

5.1.  Kazuistika výzkumné skupiny      

 

LUKÁŠ  

věk: 10 let 

Diagnóza: dysgrafie, dysortografie, porucha pozornosti ADD 

 

Školní anamnéza 

     Lukáš je velmi živý chlapec, který je v hodinách nesoustředěný, neposedný. Ve 

druhé třídě diagnostikována: dysgrafie, dysortografie, porucha pozornosti ADD. 

V hodinách bývá spíše pasivní, nesoustředěný. 
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     Nechá se snadno rozptýlit, zaujme ho každý podnět z okolí. Když práci nerozumí, 

dělá, že neslyší. Brzy se unaví, při řešení úkolu nevydrží po celou dobu s potřebným 

nasazením pozornosti. Obrovská chybovost se objevuje v českém jazyce při psaní 

diktátů nebo při tvorbě samostatného textu. Jeho sešity jsou neuspořádané, často chybí 

slova, věty. Písmo je neuspořádané, nad i pod linkou. Velikost písma se mění, je zcela 

jiné, když je unavený. Někdy jsou písmenka malá, jindy dokáže do řádku napsat jen tři 

slova. Vynechává celá slova, slabiky. V sešitě vynechává celé stránky. Velmi často 

sešity nemá vůbec, nebo je ztrácí.  Největší problémy má v českém a anglickém jazyce. 

Anglický jazyk ho dle jeho vlastních slov nebaví, slovíčka se neučí. Ne proto, že by 

nemohl, ale proto, že nechce. Není to pro něj důležité. Jeho domácí příprava je nulová. 

Neučí se, nepřipravuje. Domácí úkoly nepíše. Chlapec má od třetí třídy problémy 

s chováním. Odmlouvá, je sprostý, ubližuje spolužákům. Trest formou poznámky, či 

úkolu mu nic neříká, ví, že se mu nic nestane.  

 

Spolupráce rodiny 

      Příprava na vyučování je nárazová. Často je ve škole unavený, protože chodí spát 

velmi pozdě. Jeho denní stravovací režim je naprosto nevhodný pro děti. Ke svačině si 

sám kupuje pouze sladkosti, nic jiného nejí. Rodiče platí obědy, na které nechodí, 

protože je jíst nebude. Stabilní denní režim nemá.  

 

Září.  

Mapování situace: 

      Lukáš vstupuje do nového školního roku.  Je roztěkaný, je ho všude plno. 

V hodinách při zadávání úkolů si hraje s čímkoli, co má po ruce. Je nepozorný, 

neukázněný.  Neustále se dožaduje pozornosti chlapce Pepy, se kterým sedí. Během 

realizace úkolů není schopen se soustředit. Jeho samostatná práce je neúplná. Co 

nepovažuje za důležité, neřeší. Během výkladu mi skáče do řeči, nebo se zeptá na něco, 

co s výukou vůbec nesouvisí.  Problémy jsou i v jeho domácí přípravě. Úkoly píše jen 

někdy. Když úkol odevzdá, je plný chyb a není podepsaný od rodičů.  Je vidět, že ho 

dělal ve škole a ne doma.  O přestávkách se snaží být středem pozornosti, což už 

vyvolalo konflikt s jeho spolužáky. 

Cíl: Potlačit nežádoucí chování, zapojit ho do výuky, motivovat 
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Opatření: Posazuji Lukáše první lavice. Bude sedět s Jirkou, který je aktivní a rád mu 

pomůže. Během výuky se s ním snažím být více v kontaktu, znovu kontroluji pochopení 

látky, snažím se mu úkoly rozfázovat tak, aby to bylo pro něj srozumitelnější. Pokud se 

mu něco podaří, následuje pochvala.  

 

Říjen 

Mapování situace: Během měsíce září se Lukáš mírně zklidnil. Připisuji to to také 

návštěvě tatínka, který slíbil domluvu. Práce v hodinách se nezměnila. Přístup k učení je 

bez motivace, bez zájmu. Pracuje pouze, když mu někdo stojí za zády. Musím ho 

napomínat, ukazovat mu, co má dělat. Během hodiny je na něm znatelný motorický 

neklid. Občas si potichu šeptá, někdy jsou naznačena vulgární slova. Chodí do školy, 

protože musí, nic ho nebaví. Když jsem se snažila zjistit, co ve škole je pro něj 

nejzajímavější, řekl, že přestávky. Po delší době ještě dodal, že matematika není úplně 

nudná. Pravda je, že v hodinách matematiky jsou jeho rušivé projevy minimální. Když 

řeší úlohy, kde je nucen použít logické myšlení, většinou je úspěšný. Po pochvale je i 

chvíli spokojený. Když jsem se ho zeptala, které předměty jsou pro něj nejméně 

zajímavé, odpověděl: „Nejhorší je angličtina. Nechápu, jak mohl někdo vymyslet něco, 

co se jinak píše a jinak čte.“ 

     Psaní domácích úkolů je stálý problém, pokud úkol má, je s chybami. Poznámka nic 

neřeší, je na ni pyšný.  

Cíl: Motivovat ho k předmětům, které ho nebaví. Aktivizovat ho. Zaměřit se na jeho 

domácí přípravu.  

Opatření: Zavedla jsem notýsek pro zápis domácích úkolů a následně kontroluji, zda 

má úkol opravdu zapsaný. Po některých hodinách se ho ptám na činnosti, které mu 

připadají zábavné, snažím se s ním komunikovat, zaměřuji se na anglický jazyk a 

snažím se ho vice motivovat k výkonu.  Hlavně pochvalou. Více zařazuji skupinovou 

práci a práci ve dvojicích. Zkouším zařazovat témata z akčních filmů, o která má zájem.  

 

Listopad 

Mapování situace:  Stav je beze změn. Notýsek na úkoly ztratil. Lukáš výuku stále 

bojkotuje. Nespolupracuje, pokud má pracovat sám. Zájem zaznamenávám v okamžiku, 

když začínáme dělat projekt, paradoxně z anglického jazyka. Pracují ve skupinách. 
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Lukáš je připraven hned v první hodině. Má všechny pomůcky včetně obrázků, které si 

měly děti přinést. Název projektu je „My family“. Děti pracují samostatně ve skupinách 

a Lukáš také.  V ostatních předmětech je jeho výkon kolísavý, pracuje pouze, když se 

mu chce. Většinou zaznamenávám nezájem, pohledy z okna. Neustále mu něco padá 

z lavice, neustále něco hledá.  Houpe se, otáčí se, ruší ostatní děti. Stále má potřebu 

chodit na toaletu. Objevují se problémy s jeho sousedem v lavici. Jirka mne nakonec 

požádal o přesazení.  Lukáš mu vulgárně nadává. Bodl ho kružítkem. Nemůže se 

soustředit, nerozumí si spolu a už ho nebaví neustále Lukášovi říkat, co má dělat. 

Domácí úkoly jsou stále problém. Maminka mi při rozhovoru sdělila, že Lukáš domácí 

úkoly, dokonce i žákovskou knížku zapírá.  

Cíl: Zlepšit jeho kontakt s jazykem (českým i anglickým), zařazovat více práci ve 

dvojicích. Snažit se o komunikaci s ním, podnítit jeho zájem. Více spolupracovat 

s rodinou. 

Opatření. Posazuji k němu Elišku k jeho velké nelibosti. Projevil přání, pro nemůže 

sedět s Pepou. To vzhledem k jejich společným projevům považuji za nemožné. 

Zařazuji do výuky to, co mají všechny děti rády – pohyb, hry, písničky. Hlavně 

v hodinách anglického jazyka.  Zaměřuji se na jeho soustředění v hodině. Schopnosti, 

jak dovede využít své předchozí zkušenosti. Při výuce, hlavně českém a anglickém 

jazyce využívat počítače.  

 

Prosinec 

Mapování situace: Jeho výkony jsou nevyrovnané. Jeden den je schopen dostat jedničku 

a druhý den z toho samého pětku.  Argumentuje tím, že to už zapomněl, že se mu dnes 

nechce. Známky pro něj nejsou motivační, jsou mu jedno.  Při hodině se občas 

projevuje hlasitými poznámkami. Jeho pracovní tempo je někdy pomalé, někdy až příliš 

zbrklé.  Dle mého názoru chyby, kterých se dopouští, nejsou způsobeny tím, že by látku 

neovládal. Je příliš nesoustředěný na práci, nemá zájem. Když s ním pracuji 

individuálně, je schopen mi právně zdůvodňovat, ale i když správně zdůvodní, ve finále 

mi řekne řešení, které je naprosto špatně. Nejsem si jistá, jestli to dělá schválně nebo 

opravdu neví a odříkává jen naučené fráze, kterým nerozumí.   

Subjektivní názor: Domnívám se, že vše značně ztěžuje Lukášův nepravidelný denní 

režim. Nemá stanovenou dobu na psaní úkolů, spát chodí, kdy chce. Pak je celý den 
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unavený. Občas se snaží na sebe strhnout pozornost celé třídy. Hlavně o přestávkách. 

Touží po uznání ostatních za každou cenu. Pokud se vzepře učitelce, zaslouží si uznání 

hlavně od chlapců. Dle mého názoru potřebuje pevný, stabilní řád a silnou osobnost, 

která mu nepovolí.  

Cíl: Zmapovat s čím souvisí jeho obtíže při výuce a poskytnout mu pomoc. Pokusit se 

jeho činnosti společně s ním naplánovat.  

Opatření: Předpokladem vzájemného respektu je důvěra. Je třeba si s ním utvořit vztah, 

který je založen na vzájemném respektu. Chválím ho tedy za každou správnou věc, ale 

zároveň nepodporuji jeho chybování. Chválím ho také, pokud vydrží hodinu 

nevyrušovat a pracovat.  K soustředění mu pomůže klidné prostředí bez rušivých 

elementů, kontroluji před vyučováním, zda má na lavici jen to, co opravdu potřebuje. 

Upozorňuji ho na jeho chyby například tím, že chválím někoho jiného. Střídám činnosti 

během výuky. Maximalizuji pohyb po třídě tak, aby neměl čas a příliš mnoho diváků. 

Jeho otázky netýkající se výuky jsem začala zarážet hned na počátku slovem „NE“.  

Pokusila jsem se společně s ním uzavřít písemnou dohodu, kde jsme společně 

naplánovali několik činností, které měl splnit během týdne: 

 

1) Psát domácí úkoly 

2) Úkoly prováděné ve škole 

3) Nosit pomůcky 

4) Snažit se být aktivní   

Úkoly jsem hodnotila smajlíky, které jsme do smlouvy zakreslovali společně.  

 

Leden 

Mapování situace: Lukáš konečně začíná pracovat. Zapojuje se v rámci jeho možností 

do výuky. Je aktivní hlavně v hodinách matematiky.  Učí se slovíčka z anglického 

jazyka. Je možné, že funguje týdenní úmluva, kterou jsme společně uzavřeli. Úkolů je 

minimum, ale to, co má napsané zatím plní.  Problémy má v gramatice českého jazyka, 

chybí mu znalosti. Přehledy gramatiky jsem mu nalepila na lavici. Během rozhovoru 

zjišťuji, že je motivován blížícím se vysvědčením. Zjistil, že pokud dostane čtyřku, 

bude asi jediný z celé třídy. Komunikujeme spolu, většinou mimo třídu, na chodbě. Jeho 

chování se zde, bez jeho spolužáků zásadně liší.  
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Subjektivní názor: Domnívala jsem se, že na známkách mu nezáleží. Dle toho, co mi 

sdělil, byl můj předpoklad chybný. Jeho chování a verbální projev při obdržení špatné 

známky bylo tedy spíše namířeno směrem k jeho spolužákům v touze zapůsobit na ně.  

Pokouším se zjistit, zda mu na uznání některých spolužáků opravdu tak záleží.  

Odpovídá, že ano. Nejdůležitější je, co si o něm myslí Pepa.  

Cíl: Intenzivně působit na jeho záporný postoj ke škole.  

Opatření: Možnost výběru při samostatné práci.  Zjišťuji, že když má možnost volby, 

volí úkol, při kterém je minimální možnost jakéhokoli zápisu.  Psaní ho dle jeho slov 

zdržuje. Střídám mu tedy pravopisná cvičení s doplňovacími. Práce ve dvojicích je pro 

něj také přínosná, ale musím velice dobře volit jeho partnera. Lukáš nesmí být ve 

dvojici dominantní.  Pokud je vedle něj silnější osobnost, pracuje.  Potřebuje, aby ho 

někdo direktivně navigoval správným směrem, v případě potřeby i „seřval.“ Pak 

pracuje.  Při samostatné práci potřebuje nerušivé prostředí, což je ve třídě, kde je 22 dětí 

prakticky nemožné. Elišku jsem nakonec musela také přesadit, na její žádost. Nebyla 

schopná soustředit se. Lukáš sedí sám v první lavici. Tak, abych viděla, jak pracuje.  

 

Shrnutí prvního pololetí: Lukáš měl na vysvědčení čtyřku z anglického jazyka, trojky 

z matematiky a českého jazyka, vlastivědy. Reakce na vysvědčení byla neutrální, pouze 

řekl, že je spokojen. Pokud se ohlédnu zpět a zhodnotím Lukášův přístup ke škole a 

vzdělávání, je problematický a nesnadný. Jeho motivace k výuce je minimální a zatím 

se mi nepodařilo jeho přístup změnit. Domnívám se také, že jeho nemotivovanost plyne 

také z nedostatečného porozumění úkolu. Pokud je práce pro něj příliš složitá, nebo 

obsahuje větší množství úkolů, není schopen si stanovit posloupnost a nezačne pracovat 

vůbec.  Odloží práci s tím, že je to náročné, zbytečné a on to stejně nikdy potřebovat 

nebude. Je třeba mu ukázat smysl toho, co dělá na praktických příkladech, ze života. 

Problém je také v jeho neschopnosti se dlouhodobě soustředit. Negativním přínosem je 

také jeho potřeba předvádět se před ostatními. Aktivitu a zájem znamenáván při práci 

s počítačem. Má problémy s písemným projevem. Občas mu povoluji tvořit text na 

počítači, což přijímá s nadšením. Spolupráce s rodinou je minimální. Při mých pokusech 

kontaktovat alespoň jednoho z rodičů se většinou dozvídám, že jsou příliš zaměstnaní.  
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Únor 

Mapování situace: Po vysvědčení se situace mírně zhoršila. Lukáš je méně aktivní, 

pracuje pouze, když se mu chce. Začal mít problémy také v matematice.  Nerozumí 

zlomkům. Když se mu pokouším látku vysvětlit individuálně, chvilku naslouchá, ale po 

chvíli vidím, že myslí úplně na něco jiného. Argumentuje: „Když tomu nerozumím, tak 

tomu nerozumím“. Zhoršilo se jeho pracovní tempo.  Práce odevzdává mezi posledními, 

částečně nevyplněné.  Pravidelná příprava je viditelná v anglickém jazyce – začíná 

částečně ovládat slovní zásobu. Velké problémy má při písemném projevu. Je vidět, že 

se slovíčka učí.  

Cíl: Zaměřit se hlavně na matematiku, ke které měl kladný vztah. Obnovit jeho 

pozitivní postoj.  

Opatření: Domlouvám se s ním na přesném času našich rozhovorů. Budeme se scházet 

jednou týdně. Snažím se zapojit rodiče alespoň částečně.  Práci v hodinách stále 

rozděluji na krátké dílčí úseky. Nový úkol dostává až po splnění předcházejícího. 

Snažím se obnovit systém smlouvy.  

 

Březen 

Mapování situace: U Lukáše se střídá pracovní vytížení s útlumem. Po jarních 

prázdninách celý týden úplně odmítl pracovat.  Když jsem se ho snažila motivovat 

k činnosti, jen krčil rameny a říkal: „Nevím, nechci nic dělat.“ Nemotivoval ho ani 

projekt, který jsem naplánovala. Další týden se jeho pracovní morálka mírně zlepšila. 

Důvod jeho změny v chování mi nesdělil. Při práci v hodinách se občas snaží, ale 

nezvládá. Je velmi často ospalý. Výrazně se zhoršilo zapomínání.  Ztratil vše na 

anglický jazyk. Je nedůsledný, nespolehlivý.  Jeden den něco slíbí, druhý den neví, že 

něco řekl. Snažila jsem se ho přimět k nějaké aktivitě.  Zeptala jsem se, jestli je něco, 

v čem mu mohu pomoci já.  Odpověděl, že ani né. 

Cíl: Zaměřit se na konkrétní potíže, které se u Lukáše vyskytují. Probudit zájem, 

aktivitu. 

Opatření: Kontrola pomůcek před začátkem vyučování, pokusit se s ním znovu zavést 

rozhovor. Mluvit s ním v klidu a soukromí. Důsledná kontrola zapisování domácích 

úkolů. Pochvala za každou zdařilou činnost.  
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Duben 

Mapování situace: Lukášova domácí příprava se zhoršila. Zapomínání, neplnění 

školních povinností, občas i pozdní příchody se opakují.  Z rozhovoru s Lukášem jsem 

zjistila, že Lukášova maminka změnila práci. V současné době se školí v Německu, kde 

je již čtrnáct dní a domů jezdí pouze na víkendy.  O děti se stará tatínek, ale ten je 

vytížen prací, takže na Lukáše se přesunula starost o mladšího sourozence. Na přípravu 

do školy mu moc času nezbývá a navíc ho nikdo nekontroluje.  

Cíl: Pomoci mu v přípravě na vyučování.  

Opatření: Nabídnutí soukromé pomoci v podobě doučování. Možnost napsat si domácí 

úkoly po skončení nebo ráno před vyučováním.  

 

Shrnutí získaných poznatků 

Domnívám se, že Lukáš je v hodinách motivovaný pouze do okamžiku, kdy práci 

zvládá a rozumí ji. Hlásí se, chce odpovídat. V okamžiku, kdy se před ním vyskytne 

nějaký problém - něco čemu nerozumí. Odmítá ho.  Nesnaží se ho vyřešit, nechce. 

Přestává pracovat.  Složitost ho demotivuje. Poskytovanou pomoc ode mne nebo od 

spolužáků odmítá. Myslím, že je to chytrý chlapec, ale nechce přemýšlet.  Je pro něj 

jednodušší nic nedělat. Jsou chvíle, kdy se to mění. Většinou, když má slíbenou nějakou 

odměnu, nebo když je na tom opravdu špatně. Pak teprve začíná něco dělat. Chybí zde 

vnitřní motivace a na tom je třeba zapracovat, motivace pouze za odměnu nic neřeší.  

Nejlépe ve spolupráci s rodinou. To se mi bohužel v současné době nedaří. Někdy mám 

pocit, že už to půjde a pak se to zase vrátí do původní situace. Občas pomáhá, když si o 

tom spolu povídáme. Ale sám není schopen mi sdělit, co udělá proto, aby to bylo lepší. 

Krčí rameny, mlčí. Během svých hodin se snažím zlepšit jeho negativní postoj ke škole. 

Škola pro něj je nutné zlo. Chci, aby si uvědomil, že nejsem jeho nepřítel, a co se zde 

nauč, pak v budoucnu využije. Zatím bezvýsledně.  Jednou by chtěl být truhlářem jako 

tatínek. Říká, že tatínek ve škole taky nevynikal a teď nic z toho, co se učil, 

nepotřebuje.  Stačí mu trojky, a když to budou čtyřky, nic se neděje.  Jeho 

nespolupracující chování při hodině řeším dle vzniklé situace. Osvědčilo se mi na jeho 

projevy nereagovat. Přestane ho to bavit, jakmile nemá dostatek diváků.   
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Vojtěch 

Věk: 12 

Diagnóza: těžká vývojová dysfázie, kombinovaná porucha řeči v porozumění i expresi 

 

Školní anamnéza- výchozí stav 

   Nejprve diagnostikováno jako dyslalie, později přehodnoceno na vývojovou vadu 

řeči. Od první třídy je s ním asistent. V první třídě, dle rozhovoru s paní učitelkou 

bývalou třídní, nulová komunikace, následně začátky vět, zbytek ukázal. Přebírala jsem 

tuto třídu jako třídní, když byly děti ve třetí třídě. V této době byl jeho ústní projev na 

úrovni čtyřletého dítěte. Nesouvisí to s inteligencí, ta je nadprůměrná (patří k nejlepším 

např. v matematice). Problémy jsou v českém jazyce a hlavně v angličtině.  

     Paní učitelka, která byla jeho třídní v první a druhé třídě, mi sdělila, že během 

prvního pololetí byl spíše bázlivý. Jeho verbální komunikace se skládala pouze 

z jediného slova „hm“. Pracoval soustředěně, úkolům rozuměl, na pokyny dobře 

reagoval. Od první třídy mu byl přiřazen asistent pedagoga, kterého začal velmi brzy 

vnímat jako oporu. Následně koncem první a ve druhé třídě začal produkovat izolovaná 

slova, zbytek věty ukázal. Slova „rozsekával“ na slabiky. Ve třetí třídě se jeho slovní 

projev výrazně zlepšil. Začal sestavovat jednoduché věty. Chyběly předložky, 

nerozlišoval měkké a tvrdé slabiky. Jeho projev byl částečně srozumitelný. V současné 

době mu stále není příliš rozumět, ale začíná se vyjadřovat částečně textem. V cizím 

prostředí se cítí velmi nejistě. 

     Vojtěch v hodinách pracuje velmi pěkně.  Aktivně se zapojuj do plnění úkolů, snaží 

se. V matematice je schopen řešit i složitější příklady, patří k lepším žákům. Minimální 

problémy se objevují při řešení slovních úloh, které mají delší zadání. Někdy se objevují 

problémy s pochopením, ale při opětovném vysvětlení je schopen úlohu vyřešit sám. 

     V českém jazyce jsou problémy hlavně v gramatice. Mluvnické učivo dle ŠVP 

ovládá jen s pomocí, zde je obrovským handicapem vada řeči. V samostatné práci 

chybuje, ale s pomocí učitele je schopen zdůvodňovat, doplňovat a chyby odstraňuje. 

Bez pomoci asistenta nebo učitele je nejistý, rozpláče se.  

     Domácí příprava na hodiny českého jazyka ho stojí nemalé úsilí. Je schopen naučit 

se vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen jako básničku, ale při použití velmi 
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často chybuje. Problémem jsou také měkké a tvrdé slabiky, párové souhlásky. Ty 

neslyší vůbec, není schopen je ve výslovnosti rozlišit. Jeho samostatný písemný projev 

je neuspořádaný s velkým počtem chyb. Chybí písmena, háčky, čárky. Věty často 

nedávají smysl. Slova jsou přeházená, často chybí slovesa. Když zadaný úkol nezvládá 

nebo mu nerozumí, zasekne se a odmítá pracovat.  Mírné zlepšení se projevuje ve čtení. 

Paradoxně je jeho projev srozumitelnější, než při běžné mluvě. Tempo je rychlejší. Při 

zařazení do předmětu anglického jazyka ve třetí třídě nastal opravdový problém. Nejen 

že předmět nesnášel, ale bojkotoval ho. Odmítal pracovat. Velmi dlouho mi trvalo, než 

jsem našla způsob jazyk mu přiblížit.  

 

Spolupráce rodiny 

     Chlapec žije v úplné rodině, dobře situované. Má tři sourozence. Rodinné prostředí 

je stabilní, chlapci se věnují, učí se s ním. Do školy chodí řádně upravený, na výuku 

vždy připravený. Rodiče se zajímají, spolupracují se školou. Maminka je v domácnosti, 

takže se mu může věnovat. Domácí příprava je maximální, maminka velmi úzce 

spolupracuje. Záporem jsou časté absence chlapce z důvodu nemocí, či dovolených.  

    Rodiče dlouho váhali, zda ho dát do první třídy pouze s ročním odkladem.  

 

Září.  

Mapování situace. Vojtěch nastupuje do nového školního roku. Je na něm opět viditelná 

nejistota.  V hodinách je spíše pasivní, spolupracuje pouze, když je vyzván. Při 

vyučování zvedá ruku jen váhavě. Maminka mi sdělila, že se Vojta pátého ročníku 

obává. Je perfekcionista, když dostane špatnou známku, těžce to snáší. Vzhledem k jeho 

řečovému handicapu se nejvíce obává anglického jazyka a českého jazyka. Jeho 

nejistota pramení také z toho, že do loňského roku s ním ve třídě pracoval asistent 

pedagoga, který zde nyní nebude. V něm měl jistotu a oporu.  Má pocit, že teď bude na 

to sám. Zjišťuji, že během prázdnin došlo k velkému zlepšení v jeho běžném mluveném 

projevu. Je schopen komunikovat v celých, jednoduchých větách, které jsou sice 

kostrbaté, ale dávají smysl. Je vtipný, zábavný. V kolektivu oblíbený. Když má nějaký 

problém, děti mu samy bez problémů. Přemýšlely jsme s maminkou, jakým způsobem 

ho motivovat do výuky, hlavně se soustředit na anglický jazyk.  Zvládnutí cizího jazyka 
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s jeho řečovým handicapem mi z počátku připadala nemožné, ale po tom, jakým 

způsobem se k tomu Vojta v loňském roce postavil, věřím, že to zvládne.  

Cíl: Motivovat ho k výkonu, zvýšit jeho sebevědomí.  

Opatření:   Vytvoření důvěrné a přátelské atmosféry ve třídě. Pozitivně hodnotit jeho 

aktivitu, pochválit, pokud se mu něco podaří. Vojta potřebuje mít pocit, že jeho práce je 

oceňována.  Při samostatné práci redukovat učivo. Je pro něj dobré, když je pracovní list 

psán většími písmeny.  Krátit diktáty, střídat s doplňovacími cvičeními. Tolerovat 

množství chyb ve volném písemném projevu. V anglickém jazyce zautomatizovat 

slovní zásobu užitím PC, přehledů, kartiček.  

 

Říjen 

Mapování situace: Vojta se srovnává s nepřítomností asistenta. Ze začátku při práci 

občas plakal.  Je ctižádostivý, chce mít dobré známky, ale někdy mu to nejde. Vzteká se 

a začne plakat.  Pokud se rozpláče, trvá velmi dlouho, než se zklidní. Téměř celou 

hodinu pak není schopen pracovat. Dle slov maminky má podobné projevy doma. Za 

známky ho netrestají, spíše ho chválí za každý úspěch, ale nedokáží mu vysvětlit, že 

trojka není špatná známka. Do školy se ale těší, baví ho všechny předměty, kromě 

českého a anglického jazyka. Když ho za něco chválím, celý se rozzáří a pak se pořád 

hlásí. Při redukci učiva dokáže zvládnout i napsaní diktátu. Při rozhovoru mi sdělil, že 

by strašně chtěl, aby mu to šlo, ale nejde. Když chce něco napsat, písmenka se mu 

nevybavují. V anglickém jazyce pracuje v rámci svých možností. Hlásí se, je velmi 

aktivní. Všechna slovíčka umí napsat, ale už není schopen je vyslovit. Mluvený a čtený 

projev je naprosto nesrozumitelný. Ví o tom a velmi nerad čte.  

Cíl: Při samostatné práci dát mu možnost výběru, aktivizovat ho.  

Opatření: Zkusila jsem omezit jeho plačtivost. Dala jsem mu při samostatné práci 

možnost výběru z několika možností zpracování. Téměř vždy sáhl po pracovním listu, 

kde bylo nejméně psaného textu. Raději doplňuje, dokresluje, sestavuje. Tedy dělá vše, 

jen aby nemusel vzít pero do ruky. Když ji práci mohl vybrat sám, jeho výbuchy pláče 

se výrazně omezily. Práci většinou zvládl ve stejném čase jako ostatní děti.  
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Listopad 

Mapování situace: Vojta se srovnává pomalu s tím, že vše závisí opravdu na něm. 

V anglickém jazyce si již v loňském roce našel způsob, jak se učit a letos se v něm 

začíná poměrně dost dobře orientovat. Maminka mi sdělila, že doma mají vše polepené 

kartičkami se slovíčky a nikdo je nesmí sundat. V hodinách se začíná hlásit, dokonce i 

na čtení. Nehodnotím to, že téměř každé slovo v anglickém textu je chybně přečtené.  

Hodnotím jeho snahu zapojit se.  Na jeho vlastní přání omezuji redukci učiva při psaní 

testů na slovní zásobu. Jsem velmi překvapena, protože jeho práce obsahuje minimum 

chyb, někdy tam není ani jedna. Slovíčka umí všechna. Psanou formou. Problém má 

pouze v okamžiku, když narazíme na slovíčko ze třetí a z počátku čtvrté třídy. Ale 

pohotově argumentuje tím, že „To jsem se přece ještě neučil.“ Dokonce se sám dává 

vyzkoušet z jednoduchých vyprávění, která mají většinou za domácí úkol. Třída ho 

odměňuje mohutným potleskem, což ho velmi těší. V českém jazyce jeho projev 

zůstává ve stejné rovině. Mírné problémy se projevují v matematice při řešení slovních 

úloh, kde je třeba několik početních operací.  

Cíl: Soustředit se ne jeho výslovnost v anglickém jazyce a alespoň částečně ji zlepšit. 

Ověřit pochopení slovních úloh v matematice.  

Opatření: Přečtení slovní úlohy učitelem nebo spolužákem. Postupný rozbor 

jednotlivých částí a kontrola porozumění. Rozfázování jednotlivých kroků (vyjasnit, co 

vlastně počítáme a proč). Vytvořit systém jednoduchého zápisu, záznamu, grafu. Ověřit, 

zda úloze opravdu rozumí, ještě než začne počítat. Vybrat úlohy s nižší obtížností. 

Během práce kontrolovat, zda se neobjevují problémy. V anglickém jazyce tolerovat 

„kostrbatou výslovnost“, soustředit se na to, co mu nedělá problémy a podporovat to. 

Při slohu preferovat ústní formu, vyprávění například podle obrázků. Podporovat 

spolupráci se spolužáky. Zařazovat skupinovou práci a práci ve dvojicích.   

 

Prosinec  

Mapování situace: Vojta přestává plakat, zvyká si na to, že je bez asistenta. Aktivně se 

zapojuje do výuky. Začíná být hovornější, má potřebu si povídat, ale tvorba vět mu dělá 

problémy. Snaží se mluvit rychle, ale tím spíše znemožní ostatním, aby mu rozuměli. 

Někdy si musím domýšlet, co se mi snaží rychle sdělit. Nechci, mu říkat, aby to 

opakoval a tím upozorňovat na jeho handicap.  Stále preferuje doplňovací cvičení, ale já 
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trvám na tom, aby psal diktát s námi alespoň jednou týdně. Sloh ve zkrácené formě 

musí psát také. Za obrovské plus považuji to, že se dokáže soustředit po celou dobu 

výuky.  

Subjektivní názor: Domnívám se, že i když je tímto způsobem handicapovaný, je pro 

něj důležitý tréning v písemném projevu. Je to velmi chytrý chlapec a nevidím důvod, 

proč by se v budoucnu nemohl věnovat dalšímu studiu. Pak pro něj bude psaný projev 

nutností.  

Cíl: zaměřit se na jeho slovní zásobu a umožnit mu její zautomatizování.  

Opatření: Abych mu pomohla ve výuce angličtiny, vyrobila jsem pomůcku. Opatřila 

jsem mu tedy dvě krabičky, které měl stabilně ve škole. Do první krabičky jsme 

umísťovali slovíčka (na jedné straně napsaná anglicky, na druhé straně český význam), 

která už uměl a jen si je opakoval. Do druhé krabičky jsme umísťovali slovíčka nová. 

Během několika dnů jsem zjistila, že si slovíčka opakuje, i když má velkou přestávku. 

Spolu s ním se této činnosti věnovaly i další děti. Postupně začínáme tvořit jednoduché 

věty, opět pomáhají kartičky s přehledem zatím základní gramatiky. 

 

 Leden  

Mapování situace: Kartičky se osvědčily jako výborná pomůcka. Vyrobila jsem tedy 

ještě jedny a umístila je ve třídě. Děti si tam slovíčka přidávají už sami. Vojtovu školní 

práci hodnotím jako velmi dobrou. Aktivně se zapojuje, třída mu pomáhá.  Hlavně 

chlapci ho v jeho práci povzbuzují. Blíží se vysvědčení. Vojtovy známky nejsou vůbec 

špatné. Již ve třetí třídě jsme s maminkou řešily, zda dát slovní hodnocení. Jeho 

maminka mi již tehdy sdělila, že to pro něj není to nejlepší, protože to bere tak, že se od 

ostatních dětí nějakým způsobem odlišuje. Dohodli jsme se tedy, že pokud známky 

budou do trojek, nebudeme to řešit, bude oznámkován. V páté třídě se jeho školní 

výsledky znatelně zlepšily. Na vysvědčení v tomto pololetí trojku mít nebude žádnou, 

což viditelně posílilo jeho sebevědomí. Je usměvavý, po každé práci se mě zeptá, jestli 

je to v pořádku. Ráno mě vždy přijde hned pozdravit a sdělí mi, co se doma učil a co už 

umí, co s mamkou dělali.  

Cíl: Udržet jeho kladný postoj ke školnímu vzdělávání.  

Opatření: postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Začala jsem mu úkoly velmi 

pomalu gradovat. Zkusili jsme psát souvislý text v anglickém jazyce.  Posadila jsem ho 
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vedle chlapce, který je velmi pečlivý a svědomitý. Rád se ujmul role pomocníka a rádce 

pro Vojtu. Vojta ho má rád, když má problém, obrací se nejdříve na něj. Na některých 

úkolech pracují společně. Vojta se nebojí zeptat.  Začínáme v anglickém jazyce probírat 

minulý čas. Tvary sloves zvládl bez větších problémů, mírné problémy má při tvorbě 

vět.  

 

Shrnutí prvního pololetí: Vojta je chlapec, který je velmi ctižádostivý. Nechce se příliš 

odlišovat. Pokud je na jeho handicap příliš poukazováno, nelíbí se mu to, bere to jako 

diskriminace. Chce mít stejné podmínky jako ostatní, ale někdy to není možné. Velmi 

pozitivně hodnotím jeho aktivitu v hodinách. K práci není třeba ho motivovat jiným 

způsobem, než ostatní děti.  Vím, že své práci musí věnovat mnohonásobně větší úsilí 

než všichni ostatní. Pokud hodnotím jeho domácí přípravu, je maximální. Velmi 

oceňuji, jakým způsobem s ním, hlavně maminka, pracuje. Nesnaží se ho omlouvat, ale 

snaží se spolupracovat. Jsem s ní v kontaktu téměř každý týden. Domlouváme se spolu, 

jakým způsobem s ním pracovat, co mu prospívá a co ne. Špatně se vyrovnává 

s neúspěchem, někdy jsou to záchvaty vzteku a pláče, někdy se zarazí a přestává dělat. 

Na tom musíme společně s rodiči ještě pracovat.  

 

Únor 

Mapování situace: Vojta pracuje celkem beze změn stejným tempem jako dosud. Po 

vysvědčení je spokojený sám se sebou, ale nepřestává pracovat.  V kolektivu má 

poměrně dobré postavení. Děti sami uznávají, jak to má Vojta těžké a pokud se mu něco 

opravdu podaří, tak ho sami hned chválí.  To je, myslím, pro měj více přínosné, než 

pochvala ode mne. V českém jazyce postupujeme po malých krůčcích. Zvyšuje se 

náročnost. Přibývá gramatika, tvary sloves, časování, shoda přísudku s podmětem. Na 

Vojtu je to moc informací najednou, některé věci neslyší a tedy nedokáže zdůvodnit 

správnost. Redukuji mu písemné práce, zvětšuji text, psanou podobu nahrazuji pouze 

přiřazováním.  

Cíl: zaměřit se na některé jevy v českém jazyce, které je schopen zvládnout.  

Opatření: identifikuji jevy v českém jazyce, které je schopen zvládnout a zaměřím se na 

ně při tvorbě pracovních listů pro něj. Měly by obsahovat cvičení, které mu nedělají 

problém, ale i krátká cvičení s gramatikou, která je v pátém ročníku. Kontaktuji jeho 
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speciální pedagožku, která ho má v péči již od mateřské školy ve speciálním 

foniatrickém zařízení, kam pravidelně dochází. Jsem s ní v kontaktu minimálně jednou 

až dvakrát do roka, kdy si sdělujeme pokroky. Zkusím se s ní poradit, jak dál 

postupovat.  

 

Březen 

Mapování situace: Na březen jsem z anglického jazyka naplánovala projekt, ve kterém 

děti musí použít své základní znalosti v přítomném a minulém čase. Když jsem s tím 

seznámila děti, Vojta mi sdělil, že už se na to těší a chtěl hned potvrdit správnost svých 

nápadů, jak projekt řešit. Nepravidelná slovesa se naučil, byl mezi prvními, kteří chtěli 

předvést, že je už umí. Hlásí se, je velmi aktivní.  Nebojí se mluvit, i když je to 

s chybami. Velkým přínosem je podpora dětí ve třídě. Jeho přístup je pozitivní. 

Cíl: udržovat jeho motivaci, pomalými kroky zlepšovat jeho projev.  

Opatření: zůstat u stávajících opatření. V případě zlepšování zvyšovat „pomyslnou 

laťku“. Motivovat ho pochvalou.  

 

Duben 

Mapování situace: Konstatuji velké zlepšení hlavně v anglickém jazyce. Písemný 

projev je v současné době lepší než psaný. Mluvit se ale nebojí, snaží se. Pravidelně se 

hlásí i na čtení. Záměrně mu vybírám ke čtení pasáže, které jsou jednodušší na čtení i 

překlad. V českém jazyce postupuje pomaleji, ale mírně se zlepšil sloh. V gramatice 

přetrvávají výše uvedené problémy. O svých problémech ví a někdy je na ně opravdu 

naštvaný.  

Cíl: Dílčími úkoly zlepšovat jeho školní práci.  

Opatření: přizpůsobovat práci jeho možnostem. V případě nezvládnutí snížit náročnost. 

Pokračovat ve slovním zdůvodňování gramatických jevů. Před diktátem či doplňovacím 

cvičením opakovat pravidla, která budeme užívat. Výkon hodnotit slovně v případě 

zvýšeného počtu chyb.  

 

Shrnutí poznatků 

U Vojty vidím opravdu velký posun. Když to srovnám s obdobím vstupu do třetí třídy, 

mám radost.  Spolupracuje se, zapojuje se. Je zde také obrovský kus práce maminky, 
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která se mu opravdu věnuje. Velmi motivující je pro něj pochvala ode mne, ale ještě 

více od spolužáků. Třída sama Vojtu v jeho práci podporuje. Dává se sám vyzkoušet a 

třída ho odměňuje za jeho výkon potleskem. Někdy stačí, když se na něj usměji nebo 

mu ukážu vztyčený palec a vím, že to zabralo. Myslím, že pokud by se s ním 

v budoucnu postupovalo stejně, velmi rychle by se rozvíjel.  Jedinou překážkou 

v dalším posunu je jeho nízké sebevědomí, také delší doba adaptace na nové prostředí a 

lidi. Má opravdu silou potřebu uspět, a když neuspěje, je to pro něj velmi stresující.  

Přechod na druhý stupeň, změna učitelů, jiné metody. Bude se muset přizpůsobit, a 

pokud narazí na učitele, který toto nebude akceptovat, mohlo by to pro něj být 

regresivní.  

 

Nela 

Věk: 11 

Diagnóza: dyskalkulie, dysortografie, ADD 

 

Školní anamnéza 

     Nela je tichá dívka, která se opravdu snaží. Největší problémy má v matematice. Bez 

tabulky není schopna násobit, ani dělit. 

V prostředí třídy je nenápadná, do dění se příliš nezapojuje.  Její nejlepší kamarádka je 

Eliška, se kterou tráví každou volnou chvíli. 

     V hodinách příliš aktivní není. Když je matematika, raději by tam nebyla. Nele byla 

diagnostikována SPU až ve čtvrté třídě. Má problémy při řešení slovních úloh, při 

numerickém počítání dochází často k zaměňování číslic. V českém jazyce se u ní 

objevuje obrácené psaní některých písmen, vynechávání celých vět. Nela je velmi 

pomalá a nesoustředěná, takže je nutná redukce, hlavně při psaní diktátů. Diktáty u ní 

doplňovacími cvičeními nenahrazují. Domnívám se, že psaný text je důležitý. Když dítě 

jen doplňuje, psát se nenaučí. Je velice snaživá, chce být úspěšná. To je přínosem v její 

práci. Celou její práci komplikuje nepozornost a motorický neklid. Když pracuje sama, 

je na práci soustředěna maximálně deset minut.  Pak se začíná otáčet, řešit, co dělají 

ostatní. Je velmi bázlivá. Když něčemu nerozumí, bojí se požádat o pomoc nejenom 

mne, ale i spolužačku. Musím se jí neustále ptát, zda ví, co má dělat. Velmi často mi to 
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„odkývá“, ale po chvíli zjišťuji, že neví. Stydí se, cokoliv mi sdělit. Musím mít vždy 

vysledováno, jestli pracuje, nebo jen tak kouká do papíru.   

 

Spolupráce rodiny 

     Pochází z úplné rodiny. Rodiče se školou aktivně spolupracují. Maminka do školy 

pravidelně. Když byla diagnostikována SPU, byla z toho velmi vyděšená, nevěděla, co 

dělat. Snaží se o maximální domácí přípravu.  Dle slov matky Nela se připravuje do 

školy velmi nerada, pracuje pod nátlakem. Na matematiku se připravuje společně 

s tatínkem. S maminkou jsem v neustálém kontaktu. Řešíme, jakým způsobem 

postupovat dále tak, aby to pro ni nebylo stresující, ale přínosné.  

 

Září 

Mapování situace: Nela vstupuje do nového školního roku. Hned ji posazuji s Eliškou 

do první lavice tak, abych ji mohla v případě potřeby pomoci. Sděluje mi, že má velký 

strach z matematiky. Neví, jestli to zvládne. Domlouváme se, že si hned nalepí na lavici 

přehled násobilky, tabulku s převody jednotek a zaokrouhlování. Začínáme 

opakováním. Problémy se zápisem nemá, snaží se vše napsat velmi krásně. 

V okamžiku, kdy sčítáme a odčítáme větší čísla, začíná chybovat. Matematika je 

největším problémem, ale ne jediným.  Obtíže má také v českém a anglickém jazyce. 

Vyjmenovaná slova nedokáže použít v praxi, i když je správně vyjmenuje. V písemném 

projevu chybuje, když si text po sobě zpětně kontroluje, chyby nenajde.  

Cíl: V matematice se soustředit na velmi jednoduché příklady, které je schopna 

vypočítat. Posílit tím její sebevědomí a motivovat jí k dalšímu výkonu.  

Opatření: Při práci s ní je nutné nácvik jednotlivých operací rozdělit na jednotlivé 

kroky. Postupovat od velmi jednoduchého ke složitějšímu, stále se vracet, opakovat. 

Vše provádět nejprve ústně. Když se přesvědčím, že úkol pochopila, pokračuje 

samostatně písemnou formou. Její paměť je krátkodobá. Musím se častěji vracet, 

opakovat, začínat znovu. 

 

Říjen 

Mapování situace: Nela je schopna plnit v matematice pouze jednoduché úkoly. Obtíže 

se projevují i v geometrii, chybí logika. Při numerickém počítání dochází často 
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k zaměňování číslic, např. číslice 3 je často zaměňována s číslicí 9 nebo 6, při zápisu 

vícemístných čísel se velmi často setkávám s obráceným zápisem číslic, např. 81 a 18. 

Velmi často dochází také k vynechávání, hlavně číslice 0 ve vícemístných číslech. Je 

opravdu velmi pečlivá, ale tím, že se snaží vše mít krásně napsané, je také velmi 

pomalá. Zatímco ostatní vypočítají pět příkladů, ona je schopna zvládnout jeden.  

Dále má obrovský problém se zápisem do sloupců při písemném násobení. Při násobení 

dvojciferným číslem chybuje téměř vždy, nedokáže správně umístit řádky pod sebe. 

Příklad je neuspořádaný, a pak tedy není schopna ho správně vyřešit. Dělení nechápe 

vůbec.  

Cíl: Zautomatizovat pracovní postup při sčítání a odčítání, násobení.  

Opatření: Přemýšlela jsem, co s tím a napadlo mě příklad jí umístit do osnovy složené 

s malých obdélníčků. Mírný posun v četnosti správných odpovědí jsem zaznamenala.  

Při správném zápisu čísel pod sebe do této tabulky a s dostatečným časem by příklad 

mohla zdárně dokončit.     Před zadáním početního úkolu je velmi důležité si ověřit, zda 

chápe zadaný úkol. Děti s dyskalkulií mají tendenci nahrazovat si početní operace, které 

jim dělají problémy (např. s násobením a sčítáním). Musím si tedy vždy ověřit, zda Nela 

chápe, co má dělat. Když pracujeme s vícecifernými čísly, jsou také důležité pomůcky, 

které tyto děti mohou používat. Velmi důležitá je tabulka s násobilkou, kterou mohou 

použít kdykoli. V mé praxi se mi také osvědčil krabičkový systém. Používala jsem tento 

systém např. při procvičování násobení, dělení. Dále různé pracovní listy, tabulky 

s přehledy, barevné hranoly. Vše, co je názorné a pomůže pochopení, je přínosem.  

 

Listopad 

Mapování situace: Nela je velice soustředěná, chtěla by vše zvládnout, ale nedaří se jí 

to. Má problémy hlavně v násobilce. Sama je schopná zvládnout násobky 2, 3, 4, 5. 

Sčítá a odčítá pomocí prstů. Při správném postupu sčítání a odčítání má také problémy 

s přechodem přes desítku. Zapomíná přičítat, i když si to správně řekne, s dalším 

krokem zapomíná, kolik přičítá a k čemu. Řešíme spolu stále velmi jednoduché úkoly. 

Když mám pocit, že už to zvládá, za další den, situace je stejná. Můžeme začínat od 

začátku. Je z toho nešťastná.  

V českém jazyce zatím úkoly z větší části a s pomocí zvládá, redukuji diktáty. Dokáže 

napsat diktát i na dvojku, pokud je český jazyk hned první hodinu.  
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      Během hodin stále procvičujeme pamětní sčítání a odčítání. V poslední době se mi 

osvědčily sčítací a odčítací pyramidy (matematika Fraus), které se dají aplikovat 

v různých úrovních. V dolní části pyramidy jsou zapsaná čísla, ta se postupně sčítají a 

zapisují do čtverečků nad sebou. Pokud čísla nejsou příliš velká, Nela je schopna 

pyramidu celkem bez chyb vypočítat.  

Subjektivní postřeh: Osvědčilo se mi zapojit Elišku, která je v matematice dobrá. Po 

skončení své práce s mým souhlasem kontroluje její činnost. Když udělá Nela chybu, 

upozorní ji, vrátí, popřípadě jí znovu vysvětlí. Nepracuje za ní, ale s ní, což Nele 

zvyšuje sebevědomí. Je si jistější, méně se bojí.  

Cíl: Ve spolupráci s rodinou zautomatizovat základní matematické operace.  

Opatření: Během hodin stále násobíme. Nechávám ji mezi aktivitami odpočinout. 

Střídám činnosti. Přečtení slovní úlohy učitelem nebo spolužákem. Postupně rozebíráme 

jednotlivé částí a kontrola porozumění. Rozfázování jednotlivých kroků (vyjasnit, co 

vlastně počítáme a proč). Vytvořit systém jednoduchého zápisu, záznamu, grafu. Ověřit, 

zda úloze opravdu rozumí, ještě než začne počítat. Vybrat úlohy s nižší obtížností. 

Během práce kontrolovat, zda se neobjevují problémy.  

 

Prosinec 

Mapování situace: Situace se příliš nezměnila. Nela má stále největší problém 

s matematikou. Problémy s představivostí, krátkodobou pamětí, matematickými 

operacemi. Maminka mi sdělila, že doma je to stejné. Nela prý se na matematiku 

připravuje i dvě hodiny denně, což mě vyděsilo. Dohodla jsem se tedy s maminkou, že 

to budou krátkodobé úseky kolem 15 minut dvakrát, maximálně třikrát denně. 

Domlouvám se také s maminkou na slovním hodnocení. Již teď píši Nele do žákovské 

knížky slovně, co zvládá. Oznámkovat toho moc nejde, nechci ji odradit čtyřkami a 

pětkami. Ona samozřejmě ví, jak na tom je. Český a anglický jazyk je schopna 

zvládnout na určité úrovni tak, aby mohla být ohodnocena známkou. U matematiky to 

nebude možné.  

Subjektivní postřeh: Velmi se snaží, ale myslím si, že v jejím případě dosáhla maxima. 

A pokud to bude postupovat vpřed, tak jen pomalu a pozvolna. Ale vzhledem k tomu, 

jak často se musím vracet k již probranému, myslím, že to bude velmi obtížné.  

Cíl: vytvořit, alespoň částečně, kladný postoj k výuce matematiky.  
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Opatření: pokračujeme v úkolech, které jsou s velmi nízkou úrovní obtížností. Redukce 

na minimum. Střídáme aktivity herní s početními. Na vše máme přehledy, tabulky, ve 

kterých se Nela již naučila dobře orientovat. Využíváme pomoc spolužáků, kteří 

trpělivě Nelu navigují v její činnosti.  

 

Leden 

Mapování situace: redukujeme učivo, hlavně v matematice. Zjistila jsem, že Nela se 

obává hlavně dlouhých testů, kde je třeba vypočítat několik různých příkladů. To jsou 

hlavně čtvrtletní a pololetní písemné práce. Ty vždy odevzdá téměř prázdné. Vypočítá 

vždy jeden příklad, většinou špatně. I po redukci maximálně na tři příklady a zvětšení 

textu práci odevzdává téměř prázdnou. Zjistila jsem, že pokud práci rozdělím a příklady 

jí dávám pouze po jednom, je schopna vypočítat samostatně alespoň něco.  

Cíl: Soustavné procvičování početních příkladů na úrovni, kterou zvládá. 

Opatření: Ve spolupráci s rodinou se domlouváme na typech příkladů, které je třeba 

procvičovat.  

 

Shrnutí prvního pololetí: Nela pracuje opravdu maximálně. S pololetním hodnocením 

byla spokojena. Má plnou podporu rodiny. Je neustále ujišťována, že trojky jsou dobré 

známky. Na vysvědčení měla trojku z anglického a českého jazyka, slovně byla 

hodnocena z matematiky. V té zvládá opravdu minimum. Slovní úlohu není schopna 

vyřešit vůbec. Domnívám se, že pokud práci vnímá jako příliš složitou, nebo když 

obsahuje větší množství úloh, odradí ji to hned na začátku a začíná pracovat už s tím, že 

to nezvládne. Když se do práce pustí, je vyděšena množstvím a chybuje. Přistoupila 

jsem tedy k redukci množství učiva hlavně v testech. Výsledkem je, že test není celý 

špatně, ale jsou tam příklady, které jsou vypočítané správně.  

 

Únor: 

Mapování situace: stále pracujeme na procvičování základních matematických operací. 

Snažíme se zautomatizovat to málo, co je schopna zvládnout. Její snaha je maximální 

s minimálním výsledkem.  Jednoduché slovní úlohy řešíme pomocí obrázků po částech. 

Pouze společně.  Když má úlohu řešit sama, není schopna určit, jestli bude násobit, 
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dělit, sčítat nebo odčítat. V českém a anglickém jazyce je schopna se celkem bez 

problémů zapojovat. Je aktivní, když si je jistá, hlásí se.  

Cíl: Poskytovat různá plnění úkolů v matematice, procvičovat. Dát možnost výběru. 

Opatření. Dávkovat po částech, procvičovat s přestávkami, reagovat pochvalou za 

každý dílčí úspěch. Užívat všech možných dostupných pomůcek. Střídat činnosti 

písemné s činnostmi manipulačními, doplňovacími.  

 

Březen 

Mapování situace: Nela pracuje s výkyvy. Má problémy se soustředěním. Aktivně 

přistupuje k úkolům, které jsou zaměřeny na hru a soutěživost skupin. To jí baví, snaží 

se být aktivní. Při práci individuální její nadšení klesá, a pokud je to práce písemná, 

nebaví jí to vůbec. Posun v práci zatím nezaznamenávám. Složitější příklady raději 

nezařazuji vůbec.  Když vidí složitější úkol, rovnou to vzdává. Když jsem se ptala, co 

by ráda ve své práci zlepšila, odpověděla, že asi všechno.  

Cíl: Snažit se využít konstruktivistický přístup ve výuce, využívat její dosavadní 

zkušenosti, aplikovat jednoduché úlohy na praxi.  

Opatření. V samostatné práci využívat co nejvíce názoru. Dovoluji používat učebnice, 

přehledy. Hodnotit práci, kterou stihla vykonat. V případě velkého počtu chyb hodnotit 

slovně. Zhodnotit, kdy užít ústní zkoušení a kdy raději písemné (někdy je lepší).  

 

Subjektivní postřeh: V této fázi si uvědomuji, že to, co je jednoduché pro někoho, 

nemusí být jednoduché pro všechny. A možná stačí jen pouhé přehlédnutí toho, že slabé 

dítě něco zvládlo k tomu, aby to pro něj bylo demotivující.  Ve své praxi se setkávám 

s dětmi, jejichž úroveň dovedností a znalostí je jiná. Nutí mě to zamýšlet se nad 

metodami, které ve výuce používám.  Nejsou v hodinách chvíle, kdy se více věnuji a 

více chválím děti, které velmi rychle nalézají řešení? Daří se mi vždy podporovat 

kladný přístup k získávání vědomostí? Někdy zadávám ve svých hodinách úlohy na 

přemýšlení. Po pečlivém sledování třídy zjišťuji, že ti lepší pracují se zájmem, u 

některých zájem po chvíli opadá a někteří nepracují. Jsou to ti, pro které je úloha příliš 

náročná.  Zařazuji tedy do svých hodin formu „nápovědy“ – soubor postupných kroků 

v řešení úloh. Děti si o nápovědu sami řeknou, pokud ji potřebují. Zjišťuji, že se 

zapojuje více dětí, dokonce i Nela a Honza.  
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Duben 

Mapování situace: Poskytuji Nele jednodušší příklady, u kterých jsou potřeba 

maximálně dvě početní operace. Snažím se, aby si začala uvědomovat, že zdolává pro 

ni velmi obtížné překážky a radovala se z toho. Poskytuji také příklady, které jsou 

chybně vypočítané. Pokud chybu najde, má radost. Zařazuji úlohy z reálného prostředí 

(např. nakupování). Některé si dokáže představit a tím je (domnívám se) i lépe řeší. 

Porozumění kontroluji náhodnými otázkami z úlohy. Dokáže odpovědět, jak bude 

počítat, ale chybuje v samotných výpočtech.  

Cíl: Snažit se aktivovat vnitřní motivaci k výkonu.  Pokud udělá chybu, nutit jí o chybě 

přemýšlet a pomalými krůčky nalézat řešení.  

Opatření: V matematice pracovat s chybou, nalézat různé způsoby řešení. Přestat 

používat otázku. „Myslíš, že je to dobře“? Znejistí ji to, automaticky se domnívá, že její 

výsledek je chybný. Nenechat ji příliš dlouho zapisovat si poznámky v českém jazyce, 

některé dát nakopírované a vlepit do sešitu. V anglickém jazyce se snažit udržovat 

zavedený systém výuky a přípravy na vyučování. Rozvíjet ho ve spolupráci s rodinou.  

 

Shrnutí poznatků 

Nela potřebuje neustálé ujišťování, že to je dobré. Jakmile zjistí, že je to špatně, stáhne 

se do sebe a nespolupracuje.  Snaží se, ale chybí porozumění. Velmi brzy se unaví, 

kolísá soustředěnost. Chtěla by se zlepšit a snaží se. Přístup rodiny je velmi dobrý. 

Spolupracují se školou. Maminka dochází pravidelně. Potřebuje jednoduché úkoly a po 

malých dávkách. Jde to velmi pomalu a musíme se neustále vracet. Potřebovala by 

velmi zpomalit, hlavně v matematice. Bylo by to pro ni efektivnější. Pozitivně 

hodnotím, že má ke škole kladný vztah. Vím, že třída není homogenní skupina a moji 

žáci mají rozdíly v poznávacích i motorických dovednostech. Zapojení Nely závisí na 

tom, jak je schopná porozumět danému úkolu. Je třeba stavět na porozumění a 

zkušenostech, které jí bohužel chybí nebo je není schopna získat a zautomatizovat. 

Chválím je za to, co se jí povede. Speciálně u ní preferuji slovní hodnocení. Myslím, že 

známka v jejím případě by byla silně demotivující.  
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Ondra 

Věk: 11 

Diagnóza: ADD, výrazné adaptační problémy 

 

Školní anamnéza 

        Chlapec má opravdu velké problémy v chování. Je vysoce inteligentní, patří mezi 

nejlepší ve třídě. Nástup do školy byl pro něj obrovskou změnou. Během první třídy 

utíkal ze školy. V současné době již neutíká, ale rád se předvádí. I když je v hodinách 

nepozorný a nesoustředěný, práci dokáže zvládnout vždy. 

       Já sama s ním větší problémy nemám, jsou dokonce dny, kdy mě bere jako 

rovnocenného partnera ve výuce. Občas vykřikuje, ruší ostatní. Někdy se mě snaží 

nachytat vědomostní otázkou, upozornit na svou inteligenci. Když jsem na blízku, nic si 

nedovolí, bojí se. Problémy začínají, když není nablízku žádný vyučující. Během 

přestávek, v šatně nebo na toaletě. Práci ve skupině nebo ve dvojici bojkotuje, záměrně 

ji kazí. Dovoluje si na slabší spolužáky, verbálně i fyzicky. Většinou je ten, který první, 

často záměrně vyvolá konflikt.  

      Při výchovných problémech, když to řešíme, na otázku: Proč jsi mu to udělal? 

Odpověď – protože můžu. Je velmi inteligentní a o to je to horší. Ambiciózní, 

cílevědomý, chce něčeho dosáhnout. Snaží se, aby jeho výsledky byly vždy perfektní, 

ale spolupracovat s ostatními dětmi nikdy nebude. Když pracuje ve skupině, záměrně to 

ostatním zkazí, vyvolá konflikt nebo nepracuje vůbec. Situace momentálně nemá řešení. 

 

Spolupráce rodiny 

     I když rodina je úplná, prostředí není stabilní. Rodiče v současné době nevědí co 

s ním. Maminka s ním odchodila celou první třídy, chlapec odmítal chodit do školy a při 

každé přestávce utíkal ze třídy, i ze školy. Dle výpovědi bývalé třídní s maminkou ho 

honily každý den po škole. Tak nakonec po dohodě s vedením školy matka seděla každý 

den celé vyučování na chodbě. V současné době již neutíká.  Na vyučování je většinou 

připraven. Pomoc při přípravě nepotřebuje, je schopen vše zvládnout sám. 
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Září 

Mapování situace: Ondra vstupuje do páté třídy a hned na sebe upozorňuje. Snaží se na 

sebe upoutat pozornost ostatních sdělováním svých zážitků z prázdnin.  Jeho názory 

musí být nejdůležitější a jsou jediné správné. Děti, které s ním nesouhlasí, raději mlčí, 

nechtějí vyvolat konflikt. Chlapci, kteří k němu vzhlíží, ho podporují. K práci ve 

dvojicích se staví negativně. Reaguje výroky: „To dělat nebudu“. „Já to chci takhle a 

hotovo“, „Ty mi do toho nesahej, zkazil bys mi to“. Výsledkem je buď hádka, nebo 

celou práci vzteky roztrhá, protože není celá jeho. Když se snažím zjistit příčinu, sedí 

naštvaný a nereaguje na mne. Skupinovou práci s ním nelze realizovat, vždy to dopadne 

stejně. Když ostatní pracují, on má samostatnou práci. Většinou si ji sám vyžádá.  

Cíl: Pokusit se ho motivovat ke spolupráci.  

Opatření: Pokud děti pracují ve dvojicích, zadám Ondrovi přesně, krok po kroku, co má 

udělat a hlavně za co je zodpovědný on sám. Tedy celá práce je rozdělena na dvě části a 

každý pracuje na té své. V závěru to pak celé kompletují. Pokouším se v rozhovorech 

s ním zjistit, v čem je problém.  

 

Říjen 

Mapování situace: Situace se příliš nezměnila. Ondra stále odmítá pracovat jinak, než 

samostatně. Po rozhovorech s ním konstatuji, že jsem se vlastně nic nedozvěděla. Když 

jsme spolu celou situaci probírali, odmítal se k čemukoliv vyjádřit. Nejčastější odpovědí 

byly: „Nechci a hotovo, protože proto.“ Pokud ho ostatní neberou jako leadera, rozčílí 

ho to. Během měsíce října došlo i k několika incidentům před školou, které řešil 

rvačkou.  Když jsem vše řešila s maminkou, řekla mi, že neví, co s ním má dělat. Doma 

si dělá, co chce. Následně mi tatínek napsal e-mail, ve kterém mi v podstatě sdělil, že 

dnešní doba si žádá ostrých loktů, tedy jeho chování je adekvátní vzhledem k situaci.  

Cíl: Přesvědčit ho o výhodách spolupráce. 

Opatření: ukázat na nedostatky v jeho práci.  Přesvědčit ho, že některé nedostatky by se 

daly odstranit ve spolupráci. Když mu někdo pomůže v tom, co mu nejde, může pak on 

pomoci zase jemu. Vytvořit skupinu nebo dvojici s někým, kdo není příliš dominantní a 

zabránit tak vzniku konfliktu. Domlouvám si schůzku s tatínkem.  
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Listopad 

Mapování situace: Tatínek se ze schůzky omluvil, je příliš zaneprázdněn. Nicméně 

Ondrovo chování se zlepšilo. Bohužel z předchozího období vím, že tyto výkyvy v jeho 

chování jsou běžné a dočasné. Když chce, je to naprosto bezproblémový chlapec, se 

kterým se dá mluvit. Ale když má své dny, nic s ním nehne.  Už jsem vypozorovala, že 

více dosáhnu, když s ním jednám jako s dospělým. Dokonce je rád, když při rozhovoru 

s ním, používám cizí slova, kterým ostatní děti nerozumí, ale on ano. Pak se snaží také 

chovat jako dospělý a je velmi zodpovědný.  

Cíl: Minimalizování nespolupracujícího a rušivého chování. Maximalizování 

spolupracujícího chování. Soustředit se na jeho pozici ve třídě.  

Opatření: Pokud se objeví nespolupracující chování, neřeším incident před třídou, ale 

v soukromí kabinetu. Naplánuji hodinu tak, aby byl zaměstnán a neměl možnost se 

projevovat nevhodnými způsoby. Snažím se mu pomoci odstranit nespolupracující 

chování. Pochválím ho, pokud se mu zadaří. Pracuji s celou třídou na tom, aby jeho 

rušivé chování ve třídě nebylo odměňováno, ale přehlíženo.  

 

Prosinec 

Mapování situace: S Ondrou se snažím pokračovat v svých rozhovorech. Má dny, kdy 

je sdílný a chce si povídat.  Pak mi sděluje i to, jak tráví volný čas. Většinou sám nebo 

se sourozenci. Také se mu věnuje babička, která s ním jezdí po zajímavých místech 

v celé České republice. To ho velmi baví. Rád získává nové znalosti. Potěší ho, když 

byl na nějakém místě, které neznám a může mi o něm vyprávět. Také ho zajímá, na 

které gymnázium by si měl dát přihlášku, které je nejlepší a nejlépe ho připraví.  Někdy 

rozhovor odmítne, protože nechce. Ve třídě v současné době nedochází k žádným 

konfliktům, situace je stabilní.  Maminka se za mnou stavila ve škole. Chtěla pomoci 

předejít konfliktům, které vznikaly o přestávkách a na toaletách. Koupila dětem do třídy 

stolní fotbal.  

Cíl: Vytvářet kladné podněty pro žádoucí chování.  

Opatření: Nadále podporovat rozhovory s ním. Snažit se podporovat jeho zájem o 

vědění zadáváním více náročné práce než ostatním dětem. Tak využít jeho potřebu být 

před ostatními vepředu.  
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Leden 

Mapování situace: Bylo to pro mě překvapení, ale stolní fotbal se projevil jako velmi 

dobrá věc. Chlapci o přestávkách hrají a nemají čas na konflikt. Ondra nemá problém se 

do hry s ostatními zapojit. Konflikty nevznikají ani, když se střídají při hře. Překvapuje 

mě, že i Ondra se dokáže dohodnout na pravidlech hry. Dokonce ukazuje ostatním, jak 

se to má správně dělat.  

Cíl: Pokračovat ve vytváření podnětů pro spolupracující chování.  

Opatření: Zadávám dlouhodobější domácí úkoly, ve kterých musí spolupracovat ve 

dvojicích. Při pondělním ranním kruhu dávám možnost sdělování zážitků z víkendu. 

Připravuje si referáty na vlastivědu, nosí fotografie a vypráví nám o místech, která 

navštívil.  

 

Shrnutí prvního pololetí: Ondra je velmi chytrý chlapec. Jeho studijní výsledky jsou 

nadprůměrné a vědomosti v některých oblastech vzdělávání překračují rámec páté třídy. 

Hodně čte, je nadaný jazykově a nadprůměrný v matematice. Ale má problém začlenit 

se do sociální skupiny svých vrstevníků. Odmítá se přizpůsobit skupině, respektovat 

jiné názory. Rád všem velí, říká, co mají dělat a to se některým dětem nelíbí. 

V okamžiku, kdy dají svou nevoli najevo, vzniká konflikt.  Pokud není nablízku dospělá 

osoba, dojde ke rvačce. Ondra odmítá připustit jiný názor než ten svůj vlastní, vše 

ostatní je špatné. Na druhou stranu mám pocit, že touží po pozornosti a uznání 

dospělých, kterým se chce vyrovnat.  

 

Únor 

Mapování situace: Ondra pracuje s Filipem na domácím úkolu s historické vlastivědy. 

Dozvídám se, že jsou spolu v kontaktu přes počítač (skype) vždy večer. Mají si připravit 

společnou prezentaci na téma Karel IV. Ondra má o čem vyprávět. Karlštejn navštívil 

s babičkou, také v Praze byl a má spoustu fotografií. Spolupráce ve dvojici s Filipem 

funguje, také proto, že Filip patří k těm lepším ve třídě.  V hodinách je vždy dravý, chce 

mít nejlepší výsledky. Dle jeho slov musí být nejlepší. Když bude nejlepší, bude 

vydělávat hodně peněz. V hodinách jsou některé aktivity efektivnější, někdy nefungují 

vůbec. Souvisí to s jeho momentální náladou.  

Cíl: Udržet jeho motivovanost ke spolupráci.  
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Opatření: Nadále pokračuji v rozhovorech s ním. Využívám jeho potřebu předvádět se 

před ostatními.  

 

Březen 

Mapování situace: Je velmi aktivní. Rád prezentuje svou práci před třídou. Ale 

neuvědomuje si, že ve třídě není sám. Já mu tolik času k vlastnímu projevu ve třídě 

poskytnout nemohu. Vyrovnává se s tím po svém. Někdy to akceptuje, někdy na sebe 

upozorňuje jakýmkoliv způsobem. V matematice ho zaměstnávám úlohami, které mají 

více způsobů řešení. Zvládá je velmi dobře, úlohy téměř vždy vyřeší správně. Při tvorbě 

projektů se snažím zadávat úlohy s problémem, který je nutno řešit. Na to reaguje. Má 

rád náročnost, ale není ochoten se dělit o úspěch a pozornost. Pokud se ocitne ve 

skupině, kde jsou slabší žáci, odmítá ji. Podmínkou skupinové práce je vzájemná 

závislost a interakce, sdílení informací. To není schopen akceptovat.  Pracuje pouze se 

skupinou těch nejlepších. Využití motivace odměn a trestů nefunguje, je mu to jedno.  

Cíl: Dávat mu prostor pro samostatné a logické uvažování. Stále pracovat na jeho 

přístupu ke spolupráci v týmu.  

Opatření: Hodnotím jeho přístup k aktivitě slovně i známkou. Zdá se, že to jediné 

začíná opravdu fungovat. Nicméně mu dávám také prostor vyjádřit se. Tvoříme spolu 

dialogy např. v anglickém jazyce na jednoduchá témata. Velmi se snaží se mi jazykově 

vyrovnat. 

Duben 

Mapování situace: Ondra žije přípravou na přijímací zkoušky na gymnázium. Nosí mi 

logické úlohy ke kontrole. Myslím, že doma se připravuje opravdu svědomitě. 

V současné době se opravdu jeho chování ke spolužákům zlepšilo. Snaží se být 

zodpovědný, dokonce i některým dětem (klukům) pomáhá se školními povinnostmi. 

Domnívám se, že to souvisí s blížícími se přijímacími zkouškami. Chce studovat na 

gymnáziu a dělá pro to vše, co může (Nicméně mě překvapují jeho výkyvy.  Střídají se 

u něj období, kdy je vstřícný, spolupracující.  Pak se ale situace mění a dochází ke 

konfliktům). 

Cíl: Udržet jeho momentální kladný přístup k vyučování a spolužákům.  
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Opatření: Podporovat ho a chválit za jeho aktivity. Snažit se o trvalost jeho přístupu. 

Vést s ním občasné rozhovory na jakékoliv téma a tím ho ujistit o mém zájmu. 

Zařazovat problémové úkoly. Ty se osvědčily.  

 

Shrnutí poznatků 

Ondra je osobnost. Individualita, která si vždy půjde za svými cíli. Na gymnázium se 

úspěšně dostal. V současné době se chová velmi dospěle a zodpovědně.  Nevyvolává 

konflikty. Situace v kooperativním vyučování se mírně zlepšila. Snažím se ho 

přesvědčovat, že i ve skupině se může od spolužáků něco naučit. Ale pokud pracuje 

skupinově, snaží se dostat do pozice leadera za každou cenu. Tentokráte však bez boje a 

vyhrožování. Opravdu se snaží. Otázkou je, zdaje to proto, že na to přišel sám. Nebo 

proto, že svou povinnost dostat se na gymnázium splnil, takže teď to nějak přežije. 

V hodinách je stále aktivní. Když něco řeší, snaží se být první. Miluje úlohy s více 

možnostmi řešení. Dokonce svá řešení začíná konzultovat s některými spolužáky. Rád 

si, domnívám se, jde za mnou, když mám dozor popovídat. Myslím, že je rád, že ho 

poslouchám a reaguji. Také si užívá, když mi něco řekne francouzsky, a já mu 

nerozumím. Ty chvíle malého vítězství mu velmi ráda dopřeji.  

 

 

Honza 

Věk: 11 

Diagnóza: Oslabení CNS, dysgrafie, dysortografie, dyslexie, dyskalkulie, ADHD, v řeči 

dysfastické rysy. 

 

Školní anamnéza 

      Chlapec je živý, neposedný. Ve stresových situacích je roztěkaný, začíná komolit 

slova, odpovídá úplně na něco jiného, než je tázán. Jeho pracovní tempo je velmi 

pomalé, je velmi rychle unaven. Má obtíže s krátkodobou pamětí. Často bývá 

v hodinách unavený, ospalý. Rozruší ho prakticky vše, co nesouvisí s učením. 

Zapomíná i v průběhu započaté práce, co má dělat. Téměř není schopen pracovat 

samostatně, nezvládá samostatný opis textu. Má slabší sebedůvěru a ke každému 
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z úkolů přistupuje s nejistotou. Má problémy s motorikou, což se objevuje hlavně 

v rýsování. Manipulace s kružítkem nebo pravítkem je značně obtížná.  Je u něj patrný 

křečovitý úchop. Je zde patrná jistá neobratnost, tahy tužkou jsou nejisté, často 

přerušené a znovu obtažené. Při práci často zlomí tužku, mikrotužku není schopen 

použít. Při rýsování a následném zápisu označení vrcholů, či stran, není schopen 

rozlišovat malá a velká písmena. Je třeba vždy se ho otázat, a tím mu připomenout, jak 

se správně označuje. Vždy po zadání úkolu se přesvědčit, že opravdu ví, co má dělat. 

Při písemném projevu není schopen trefit se na řádek. Písmenka jsou pod nebo nad 

linkou. Text je nečitelný a velmi často ho po sobě nepřečte ani on sám. Jeho intelektové 

schopnosti jsou spíše podprůměrné. Je zde absence logického myšlení, chybí prostorová 

představivost.  Při hodinách nedokáže udržet pozornost. Otáčí se, vše mu padá z lavice, 

není připraven. Když je ve stresu, tiše si povídá nebo prozpěvuje.  

 

 Spolupráce rodiny 

    Honza vyrůstá v neúplné rodině. Má další čtyři sourozence. Matka mi sdělila, že 

Honzu škola „vyloženě nebaví“. Motivovat chlapce ke školní práci se jí nedaří. Při 

domácí přípravě je jeho chování problematické, odmítá matčinu pomoc, je vzteklý. 

Pracuje rychle a nepozorně, chce to mít rychle za sebou. Úkol má hotový za 10 minut, 

práci navíc nedělají. Písmo je podle maminky „katastrofa“, velmi spatně čitelné. 

Velkým problémem je zapomínání. Při běžných pracích doma je prý šikovný, uvažuje 

prakticky.  

 

Září 

Mapování situace: Honza vstupuje do nového školního roku s odporem ke škole. Vše, 

co má dělat ho obtěžuje. Během hodin je neklidný, nevydrží chvilku sedět a vnímat.  

Když vysvětluji látku a po chvíli se ho zeptám, co děláme, neví. Neustále se otáčí 

dozadu.  Sedí v první lavici. Zajímá ho pouze jeho soused nebo děti, které sedí za ním. 

Je schopen udržet pozornost maximálně pět minut. Vše, co se děje ve třídě ho dokáže 

rozrušit. Má problémy ve všech předmětech. Má velmi slabou slovní zásobu, často 

velmi špatně hledá vhodná slova, velmi dlouho mu trvá, než se vyjádří. Když je 

nervózní, začne koktat. Neustále vyluzuje nějaké zvuky. Potřebuje stálou kontrolu, 
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pomoc. Pokud čte, je to bez porozumění. Když se zeptám, o čem četl, není schopen se 

vyjádřit. 

Cíl: Zaměřit se na učební činnosti, které je schopen zvládnout.  

Opatření: Dostupnost názorných pomůcek při výuce je u něj nezbytná. Sleduji, jakým 

způsobem se Honza do výuky zapojuje, kolik minut a v kterých částech. Při samostatné 

práci úkol jasně definuji a v jeho případě je pouze jeden. Pokud ho zvládne, následuje 

další. Sleduji, kdy potřebuje pomoc a poskytuji mu ji. Kontroluji správnost řešení. Když 

se objeví výrazný motorický neklid, dovolím mu pohyb, projít se, protáhnout.  

 

Říjen 

Mapování situace: Honzovy výsledky ve škole nejsou vůbec dobré. Na hodiny se 

nepřipravuje.  Ztrácí sešity, domácí úkoly píše, ale sešity zapomíná doma. Má jeden 

sešit, do kterého si zapisuje vše, ze všech stran. Během výuky si všímám, že se u něj 

objevuje denní snění. Občas si mluví pro sebe, nebo tiše prozpěvuje. Matematiku téměř 

nezvládá. Není schopen si zapamatovat sled operací, které má vykonat.  Při práci s čísly 

je dezorientován. Složitější početní operace neumí provádět. Obrovské problémy má při 

řešení slovních úloh. Prakticky není schopen úlohu vyřešit vůbec, ani s pomocí. 

V českém a anglickém jazyce nezvládá ani opis. Diktát není schopen napsat, při 

doplňovacích cvičeních chybuje také. Mnohdy práci nedokončí. Přírodopis a vlastivědu 

není schopen se naučit.  Zapojuje se aktivně, pokud dramatizujeme. Chce předvádět 

například příběh, ale neví, co má říkat.  Při skupinové práci se snaží.  

Cíl: Při hrách, skupinové práci a dramatizaci ho aktivizovat – využít jeho nápady a tím 

posílit jeho sebevědomí.  

Opatření: Když se objeví denní snění, útočím na něj otázkou k výuce. Je třeba 

respektovat jeho pracovní tempo. Velmi snadno se unaví. Dá se říct, že pozornost je 

schopen udržet asi 5 minut. Při dostatečném zájmu ze strany pedagoga částečně 

spolupracuje. Je však na něm patrný značný neklid a mírné záškuby hlavy. Když je 

nejistý, začíná koktat. U tohoto chlapce je velmi důležitá motivace a pochvala.  Ujištění, 

že to jistě zvládne, ho nabudí k výkonu, i když ne perfektnímu. Využití počítače zvláště 

v jeho případě. 
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Listopad 

Mapování situace: Situace je stejná. Honza v hodinách příliš nespolupracuje. Dělá mu 

problém i najít stránku, na které pracujeme.  Jeho velmi časté reakce jsou: „já nevím, co 

mám dělat, já tomu nerozumím.“ Při rozhovoru mi sdělil, že škola ho nebaví a že stejně 

není důležitá. Snažím se nacházet to, v čem je úspěšný, ale moc toho není. Chválím ho 

za každou maličkost, ale mám pocit, že je mu to jedno. Hodnotím to, co dokáže 

vypracovat, vycházím z toho, co dokáže zvládnout. Jeho ústní projev je velmi 

jednoduchý, má malou slovní zásobu. Nedokáže mi souvisle sdělit, jak strávil víkend. 

Diktáty mu poskytuji předem tak, aby si je mohl vzít domů, Pak z nich vyberu náhodně 

věty a ty mu dám formou doplňovacích cvičení. Známkuji pouze to, co napíše. 

Poskytuji delší čas pro kontrolu. Bez výrazného efektu. Maminka mi sdělila, že důležité 

je už pro ni jen to „aby prolezl“.  

Subjektivní názor: Speciálně u tohoto chlapce bych viděla velký přínos v přítomnosti 

asistenta pedagoga. Pokud u něj sedí dospělá osoba a říká mu krok po kroku, jak 

postupovat, jsou jeho výsledky mnohem lepší. Já jsem schopna poskytovat mu 

zvýšenou časovou dotaci, poskytovat mu průběžnou pomoc, vedení, znovu vysvětlit 

učivo před jeho prověřováním. Poskytnout mu dostatek názorných pomůcek, vracet ho, 

provádět rozbor chyb, povzbuzovat ho v jeho práci.  Ale vzhledem k tomu, že v této 

třídě není sám, nemohu mu věnovat více času než dosud. Pokud by fungoval asistent 

pouze pro něj, myslím, že by mu to velmi pomohlo. 

Cíl: Snažit se o rozvoj ústního projevu.  

Opatření: Při tvorbě textu v ústním podání volím témata, která jsou pro něj zajímavá. 

Začínáme krátkými texty. Popis obrázku a tvorba příběhu podle obrázku. Dostává text, 

který je započatý a má ho několika větami dokončit. Každé pondělí si hned ráno 

vyprávíme, jak děti strávily víkend. Dávám mu dostatek prostoru, aby souvisle sdělil to, 

co chce říct. Dávám mu prostor ve výukových hrách (vymýšlení rýmů, tvorba příběhu 

ve skupině – každý jednu větu, slovní fotbal,..). Chválím ho za originalitu, vtip.  

 

Prosinec 

Mapování situace: Honzův slovní projev se mírně zlepšuje.  Je schopen ústní formou 

vytvořit krátký příběh, který má děj. Všechny věty už nezačínají slovem „tó“.  Nebojí se 

mluvit, ale jeho pozornost v hodinách je minimální.  Neustále ho musím upozorňovat, 
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že je ve škole. Snažím se získávat jeho pozornost.  Kladu mu neustále jednoduché 

otázky a snažím se, aby alespoň vnímal, co říkám. Ale jakmile se otočím k někomu 

jinému, jeho pozornost tím končí a snaží se hned na sebe upozornit spolužáka, nebo si 

hraje.  

Cíl: Prodloužit dobu, po kterou je schopen věnovat mi pozornost.  

Opatření: Posazuji k němu Aničku a jsem s ní domluvena, že se od něj nenechá 

vyrušovat. Když bude třeba, usměrní ho. Je to rázná dívka, měla by si s jeho 

„obtěžováním“ o hodině poradit. Nadále se snažím motivovat ho slovně, pochvalou.  

 

Leden  

Mapování situace: Jeho výsledky jsou špatné. Pedagog, který působí v této třídě 

současně se mnou, mi řekl, že neví, co s ním. Hodnotí i to, že se mu něco podaří 

správně opsat. Uvažovala jsem o stejné možnosti jako u Lukáše, tedy uzavřít s ním 

smlouvu, ale v jeho případě jsem to zatím zavrhala. Myslím, že by to bylo zbytečné.  Je 

nespolehlivý, roztěkaný a vše, co souvisí se školou, je mu jedno. Před každou hodinou 

má na lavici neskutečný nepořádek. Při rozhovoru se mnou se neustále směje, ale mám 

pocit, že tím zakrývá jen svou nervozitu. Chtěla jsem, aby mi řekl, co ve škole ho baví. 

Krčil rameny, smál se. Pak mi pochvíli sdělil, že asi tělocvik.  

Cíl: Zařazovat činnosti, které by mohly upoutat jeho pozornost.  

Opatření: Přemýšlela jsem, jak ho přimět k tomu, aby si věci na lavici alespoň srovnal. 

Napsala jsem tedy cedulky: „Penál, sešity, učebnice“ a nalepila mu je na lavici tak, jak 

by věci měly být rozmístěny. Většinu z učební látky má připravenu na pracovních 

doplňovacích listech.  

 

Shrnutí prvního pololetí: Honzovy školní výsledky jsou velmi slabé. Na vysvědčení měl 

čtyřky z českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy. Jeho 

Maminka se slovním hodnocením nesouhlasila. Pokud zhodnotím zpětně Honzův 

přístup ke škole a vzdělávání, je problematický a nesnadný, bez jakékoli motivace, 

zájmu. Vše, co se týká školy, je pro něj zbytečné. K učení přistupuje někdy i s odporem. 

Aktivní je při výtvarné výchově a pracovních činnostech.  Je schopen udržet pozornost 

jen několik minut. Zadanou práci nedodělá. Je šikovný v pracovních činnostech, 
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v manuální práci. Také maminka mi potvrdila, že je velmi zručný na manuální práce.  

Když má pracovat rukama, něco vyrobit, práci si dobře naplánuje a úspěšně dokončí.  

 

Únor 

Mapování situace: Honza byl z cedulek na lavici unesený. Nakreslil si k nim ještě 

obrázky. Poprvé od září má srovnané věci a je připravený na výuku.  Jeho chování 

v hodinách se ale nemění. Stále se otáčí, nechá se čímkoli vyprovokovat.  Neví, co má 

dělat. Občas se zasní, pak neví ani, kde je.  Stále u něj stojím a upozorňuji na práci. 

Pořád se tiše směje, neví čemu. Dle jeho slov „jen tak.“ Výsledky jeho školní práce jsou 

podprůměrné. Nezvládá téměř nic. Vyrušuje spolužáky.  

Cíl: Směřovat užití vědomostí k praktickým činnostem.  

Opatření: Dle slov maminky je technicky zdatný. Užití geometrie v praxi. Tvorba např. 

plánku garáže – musí použít rovnoběžky a kolmice. Slovní úlohy zaměřené na technické 

věci. V českém jazyce – popis praktické činnosti.  

 

Březen 

Mapování situace: S příchodem teplého počasí a možností trávit přestávky venku se 

Honzova situace příliš nezlepšila. Z přestávek se vrací rozlítaný, roztěkaný. Ještě 

dlouho po zvonění neví, co má dělat. Nedaří se mu se znovu soustředit na výuku.  Ke 

konci vyučování bývá unavený, válí se po lavici, usíná. Když se ho na něco zeptám, 

musím mu otázku několikrát zopakovat, než mě začne vnímat. Když mají děti 

samostatnou práci, musím si k němu sednout a ukazovat mu.  Sám není schopen udělat 

nic. Jeho práce jsou plné chyb. V textu vynechává celá slova. V matematice má problém 

i úlohu si přečíst. Když na něj zvýším hlas, oklepe se a jakoby se „probral“ snaží se 

zareagovat. Když chce vyjádřit nějakou myšlenku, dlouho mu to trvá a velmi špatně 

hledá vhodná slova. Je impulzivní a hyperaktivní, má problém vydržet v lavici.  Stále 

hledá něco, co by mohl držet v ruce a manipulovat s tím. Mé pokusy přimět ho k práci 

selhávají.  

Cíl: Pokusím se ho přimět k tomu, aby si začal dělat záznamy. Zaznamenat úkol a 

označit jeho splnění.  

Opatření: Připravila jsem mu notýsek a do něj mu zaznamenávám úkoly, které bude 

dělat ve škole. Společně odškrtáváme, co je splněno. Do zápisníku zaznamenáváme i 
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domácí úkoly, kopíruji si je. Doplňuji si, co splnil a co ne. Našla jsem malý pěnový 

míček.  Řekla jsem mu, že když bude mít potřebu si s něčím hrát, může si ho mačkat. 

Stále redukuji učivo na minimum.  

 

Duben 

Mapování situace: K učení má velmi negativní postoj. Dle rozhovoru s ním jsem 

zjistila, že do školy chodí v podstatě rád, ale nebaví ho. Někdy ho baví skupinová práce, 

ale záleží na tom, kdo v té skupině je. Nejlepší jsou přestávky a jsou tady kluci, se 

kterými je tráví. Vše, co se dělá během výuky, je zbytečné a on to stejně nikdy 

potřebovat nebude. Ví, že maminka by byla ráda, kdyby se jeho školní výkon zlepšil. 

Vyvinout nějakou snahu, aby se jeho situace zlepšila, odmítá.  Kdyby propadl, bylo by 

mu to jedno. S maminkou jsem mluvila, situace je stejná. Ona to už vzdala. Dle jejich 

slov se to možná zlepší, až nastoupí na učební obor, který je prakticky zaměřen. Když 

se dostane k práci, která ho bude bavit, možná že začne pracovat. Teď je pro ni 

nejdůležitější, aby nepropadl. Oblast, která je pro něj alespoň trošku zajímavá, je 

přírodověda. O zvířatech umí i vyprávět. Dávám mu prostor ve třídě, aby se s ostatními 

podělil o své poznatky. Zápisník s úkoly sice má, ale neplní je.  Z počátku plnil alespoň 

některé, ale zapomíná. Myslím, že to, co mu říkám, hned vypustí. Není to pro něj 

prioritou.  

Cíl: Poskytovat v rámci možností osobní pomoc během výuky.  Redukovat učivo.  

Opatření: Hodnotit kladně za to, co je schopen zvládnout.  Nabízet praxi ve výuce. 

Úlohy zaměřovat na témata, která jsou mu blízká. Využívat pomoc spolužáků.  

Subjektivní názor: V současné době nevím, jakým způsobem se mu více věnovat tak, 

aby to přineslo žádoucí výsledky. Mám pocit, že jsem již vyzkoušela všechny z mé 

strany dostupné prostředky k motivaci. Je schopen alespoň částečně pouze v okamžiku, 

kdy u něj někdo sedí, ukazuje, co si má přečíst, kde se musí vrátit. Ve své práci 

potřebuje neustálé vedení dospělé osoby. Když jsem zkoušela pomoc spolužáků, i ti 

nejpečlivější to vydrželi jen chvíli. Byli zoufalí, že to opravdu nejde. Honza nechápe ani 

základ, nerozumí tomu, co si přečte, možná, ani nechce. Rodina to již vzdala. Mám 

strach, jak bude dále pracovat při přechodu na druhý stupeň.  
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Shrnutí poznatků 

Honza je pro mě osobní prohra. Mám pocit, že se mi u něj za tento školní rok 

nepodařilo vůbec nic. Nedaří se mi ho motivovat jakýmkoli způsobem. Vše odmítá, 

nechce. U jakéhokoliv úkolu říká, že tomu nerozumí, neumí to vyřešit. S blížícími 

prázdninami se to ještě více zhoršuje. Bez viditelného výsledku jsem zkusila vše. 

Zkoušela jsem zařazovat a střídat různé metody práce, používala vizuální a 

audiovizuální pomůcky, zařazovala cvičení, která jsem orientovala na jeho zájmy. 

Pracovní listy jsem přizpůsobovala jeho potřebám. Zlepšení bylo chvilkové nebo vůbec 

žádné a vždy se to vrátilo zpět k nečinnosti. Myslím, že na druhém stupni, pokud 

nepropadne, bude mít opravdu velké problémy.  

 

5.2. Pozice ve třídě 

     I když je třída rovnoměrně rozdělena stejným počtem chlapců i dívek, v řízení třídy 

mají chlapci navrch. Jsou dravější, jsou vidět i slyšet. Děvčata jsou rozvážnější, 

klidnější. Pokuj dojde ke sporům, je to téměř vždy mezi chlapci. Zaznamenávám to i 

v tom, jakým způsobem byly děti s SPU akceptovány ostatními. Pokud byla tato 

diagnóza stanovena u chlapce, nebyl problém. Ten se objevil v okamžiku, když byla 

specifická porucha učení diagnostikována u dívky. Bohužel mám v této třídě 

integrovanou pouze jednu dívku, takže toto je pouze můj subjektivní postřeh.  

     Pozice těchto dětí vzhledem ke kmenové třídě je zcela individuální. Zatímco u 

chlapců byla integrace vnímána u ostatních dětí jako normální, diagnózu u dívky Nely 

děti zpočátku nepřijmuly. Během hodin matematiky jsem si všimla, že Nela odmítá mít 

tabulku s násobilkou na stole, styděla se. Odmítala mi sdělit, v čem je problém. Téměř 

ve stejné době mě navštívila její maminka a sdělila mi, že Nela začíná mít ve třídě 

problémy. Děti se jí smějí, že je hloupá, že nepatří do normální školy. Děvčata se s ní 

přestávají bavit. Objevují se i vulgarismy.  

     Dlouho jsem přemýšlela, jak nastalou situaci řešit. Nechtěla jsem to dělat násilnou 

formou a napadlo mě, že nejlepší by bylo, kdyby si to děti samy zažily na vlastní kůži. 

Během následující hodiny Českého jazyka jsem dětem řekla, že si napíšeme trochu 

zvláštní diktát, který budu známkovat. Zadala jsem dětem, aby ti, kteří píší pravou 

rukou, uchopili pero do levé a naopak. Začala jsem diktovat. Děti začaly být zděšené, 
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začaly vykřikovat, že to nejde, že se jim písmenka točí na druhou stranu. Takto jsem 

nadiktovala dvě věty. Pak si diktáty mezi sebou vyměnili a opravili jsme je společně. 

Dětem chyběla písmenky, háčky čárky, celá slova. Samy děti měly diktát podle vzoru, 

který jsem napsala na tabuli opravit a vrátit majitelům. Několikrát se zeptaly, jestli to 

budu opravdu známkovat. Ve třídě bylo velké ticho. Zeptala jsem se dětí, jak se při 

psaní cítily. Odpovídaly, že hrozně, zmateně, nevěděly, jak co napsat.  Pak jsme si 

povídali o poruchách učení. Samy integrované děti se hlásily a říkaly, v čem mají 

problémy. Také kdo na škole má takové problémy. Myslím, že to docela pomohlo. 

Ostatní děti pak přišly na to, že to není nic příjemného a že by měly spíše takovým 

dětem pomáhat. Musím konstatovat, že od té doby Nela problémy se spolužáky nemá, 

děvčata jí spíše pomáhají. Chlapci ji spíše přehlížejí.  

Myslím si, že je velmi důležité, aby učitel znal dobře diagnózu svých žáků. Lépe si pak 

může naplánovat, jaké metody a přístupy ve své praxi zvolí. Důležitá je také důvěra.  Je 

jen na učiteli, co si o něm žáci myslí. Pokud si ho váží, spolupracují a snaží se být 

v hodinách aktivní. To, jak učitel děti motivuje, má vliv na to, co dítě dokáže. Motivace 

je důležitá, ale důležité je také upozornění na rezervy a nedostatky. To souvisí i 

s náročností kladenou hlavně na děti s SPU. Pokud má dítě individuální plán, 

neznamená to, že bude omlouvat jejich nedostatky v práci.  

 

5.3.  Pohled třídní učitelky 

     V této kapitole se chci zaměřit na svou osobnost a své působení v dané třídě. Pokud 

se zamyslím nad tím, zda dělám rozdíly mezi dětmi mezi žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami a bez nich, myslím si, že ne. Přistupuji k nim bez rozdílů. Tyto 

děti vnímám jako plně integrované a akceptovatelné vzhledem k celé třídě. Rozdíly 

uplatňuji pouze v konkrétních vyučovacích předmětech. Každé dítě, i to bez speciálních 

vzdělávacích potřeb, to má nastavené jinak. Snažím se tedy „najít“ způsob, jak mu 

učení nejlépe přiblížit. A u dětí s SPU to platí dvojnásob.  

     Rozdíly uplatňuji pouze v tom případě, pokud si to vyžaduje znevýhodnění dítěte 

v určitém konkrétním předmětu. V praxi to znamená hlavně v předmětech, jako jsou 

matematika, český jazyk, anglický jazyk. Rozdílnosti jsou v užití pomůcek, tabulek, 

přehledů. Snažím se o maximální názornost. Samozřejmě jsou rozdíly i v přístupu 
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k práci. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami a s poruchami chování jsou 

snadno unavitelné. Potřebuji tedy střídat činnosti, nesedět neustále v lavici. 

Matematika – vzhledem k tomu, že dyskalkulie se projevuje hlavně chybováním 

v základních matematických operacích, Nela má na lavici napevno přilepenou 

násobilku, která jí pomáhá. Kromě násobilky také ještě tabulku se zaokrouhlováním a 

číselnou osu.  

Při mojí práci je důležité využívat předměty, na které si dítě může sáhnout a tím si je 

snáze zapamatovat (např. hrací kostky, modely těles, karty s čísly, rozstříhané zlomkové 

části celku, stavebnice). Na těchto názorných modelech se číselná představa snáze 

nacvičuje. 

     Český jazyk – pomáhá tabulka s vyjmenovanými slovy. U dvou žáků uplatňuji 

redukci učiva, hlavně při psaní diktátů. Také jsou dobré pomůcky – kartičky, kde se 

slova nemusí přepisovat, zdůvodňují se ústně.  

Anglický jazyk – kartičky se slovíčky, jejich přiřazování, toleruji chyby v přepisu textu. 

Pracujeme s obrázky, zajímá mě spíše projev ústní než písemný.  

    Žáky s SPU nepovažuji za problémové, někdy je to i výzva. Když podaří a dítě látku 

pochopí, přináší to radost nejen pro dané dítě, ale i pro mě. Myslím si, že to, jak jsou 

tyto děti vnímány ostatními spolužáky je velmi důležité. Tyto děti rozhodně nejsou 

sociometrickými hvězdami, ale ani nestojí stranou.  

     Postavení ve třídě může ovlivnit formování celé osobnosti dítěte. Pokud dítě necítí 

vnější podporu, může se izolovat. To jsem v loňském roce řešila s dívkou Nelou. 

Snažím se při práci poskytovat těmto dětem vždy zpětnou vazbu, hodnotit. Říkat, co se 

mám povedlo, kde jsou rezervy, na čem zapracovat. Vtáhnout do hodnocení celou třídu. 

Pro mě má větší váhu slovní hodnocení, i když rodiče ve většině případů preferují 

hodnocení známkou. Někdy je příprava na vyučování pro mne náročnější. Týká se to 

hlavně tvorby pracovních listu. Pro děti s SPU je snazší, když jsou písmena větší, text 

v zadání není tak dlouhý. Někdy je třeba redukovat učivo. Toho využívám pouze 

v případě, kdy to dítě opravdu nezvládá. Při aktivitách ve třídě svou přípravu nijak 

nerozlišuji. Zapojují se všechny děti stejně. Při výuce musím dbát na to, zda mi děti 

pracují, jestli látku chápou. Střídat aktivity vzhledem ke kolísavé pozornosti. 
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     Největším problémem, dle mých zkušeností, jsou rodiče, kteří nespolupracují. Když 

není stabilní pevný denní režim a domácí příprava, a pokud dítě samo nechce, je celkem 

nemožné dosáhnout nějakých uspokojivých výsledků. 

 

5.4. Přístupy  

     Každé dítě je jiné. To, co aktivizuje jednoho, nemusí aktivizovat druhého.  Je třeba 

vyzkoušet si a potvrdit výběr metod v praxi. Některým dětem stačí poskytovat dostatek 

času, nechat ho, ať si úkol nejdříve rozmyslí a nabídnout pomoc, když si opravdu neví 

rady. Motivující je dávat mu možnost porovnat si svůj vlastní výkon se svými 

předchozími výkony. Aktivizující je časté střídání činností.  Pokud dítě práci odmítá, je 

důležité zjistit, zda je to proto, že úkolu nerozumí, nebo proto, že se mu momentálně 

nechce. V případě, že je typ úlohy složitý, přejít k jinému, jednoduššímu.  Úkol 

rozfázovat a postupně gradovat. U žáků s SPU a SPUCH je spolupráce nedokonalá. 

Udržet pozornost celých 45 minut je nemožné.  

     U dětí s poruchou pozornosti zařazovat do výuky relaxační prvky nebo pohybové 

úkoly (skládání, modelování, nechat rozdělit dětem práci nebo smazat tabuli).    Klást 

problémové otázky, pracovat s momentem překvapení, nechat je zažít si úspěch. 

Postupovat po malých krůčcích, snažit se o zautomatizování poznatků. Dodávat 

sebedůvěru. Respektovat výkyvy pozornosti a minimalizovat je tím, že z okolí dítěte 

vyloučíme rušivé podněty (příliš mnoho věcí na lavici, rušiví spolužáci).  To vše na 

základě provedené diagnostiky a celkové analýzy případu dítěte. Přínosem je posadit ho 

s někým, kdo má na něj pozitivní vliv, je klidný a v případě potřeby mu pomůže.  

  

Rozhovor s učitelem 

     Z rozhovoru vyplynulo, že druhý učitel ve třídě nevnímá rozdíly mezi dětmi s SPU, 

SPUCH a ostatními dětmi. Individuálně k nim přistupuje, pokud si to vyžaduje daná 

situace. Některé motivovat příliš nemusí, pracovat chtějí sami. V případě porozumění 

látce jsou výsledky lepší. Jako překážku v práci vidí jejich nízké sebevědomí. Když 

látce nerozumí, stáhnou se do sebe. Často ani o pomoc nepožádají. Náročnost úkolu 

bývá pro některé děti překážkou.  
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     Pečlivě volí obtížnost zadaného úkolu dle jejich schopností. Rozdíly se projevují 

v hodnocení, které je v případě horšího výsledku slovní. Když je třeba, pomůže 

individuálně nebo úkol rozfázuje na jednodušší úseky. Jako brzdící element uvádí 

nedostatek času vzhledem k těmto dětem, ale i ostatním, kteří mají nárok na stejný 

přístup. Pro ty, kteří jsou rychlí, musí neustále vymýšlet náhradní aktivity. Zdůrazňuje, 

že přítomnost asistenta pedagoga v některých případech by byla žádoucí a vítaná. Zde 

však narážíme na nedostatek finančních prostředků.  

     Dle jeho slov je v práci s těmito dětmi velmi důležitý osobní přístup učitele, ale také 

spolupracující přístup rodiny. Uvádí, že velmi vítá, když se rodiče těchto dětí zajímají a 

spolupracují.  Zdůrazňuje vliv klidného rodinného prostředí, pravidelnost denního 

režimu a přiměřenou, ale soustavnou domácí přípravu. Tyto faktory vnímá jako vysoce 

ovlivňující. Pokud fungují, lze dosahovat kvalitních výsledků. Aby vše fungovalo, je 

třeba vytvořit klidné třídní klima.  Třída by měla mít přesně stanovená pravidla, řád. 

Ten musí být důsledně dodržován. 

 

6. Žáci se specifickými poruchami učení a chování  

V této části jsem se zaměřila na vnímání vlastní situace ve třídě z pozice žáka s SPU.  

 Rozhovory s dětmi 

     Rozhovory byly vedeny s pěti dětmi, u kterých byly diagnostikovány SPU a SPUCH. 

V první otázce se děti vyjadřovaly k tomu, zda vidí svou školní práci jako problémovou.    

Tři děti ji jako problémovou vnímají, jako poruchu, která se projevuje hlavně ve čtení a 

psaní.  Dva chlapci (Lukáš a Ondra) si problém nepřipouští. Tři děti umí svůj problém 

pojmenovat: „Jsem dyslektik“. Tento termín vysvětlují různě – pletou se písmenka, 

nebaví je číst, psát. Sami umí celkem dobře vysvětlit, kde a v čem nejčastěji chybují. Co 

je pro ně obtížné, to nerady procvičují.  

      Na otázku „Povídáte si o tom doma s rodiči?“ odpovídají dvě z dětí (Nela a Vojta), 

že doma danou situaci rozebírají, rodiče je v práci podporují. Také vědí, že se musí 

pravidelně připravovat. Nebaví je to. Práce je zdlouhavá, ale vědí, že musí. To se odráží 

v jejich školních výsledcích. I když si to možná neuvědomují, pravidelná domácí 
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příprava přispívá k jejich výsledkům. Honza říká, že se doma o tom nebaví, pouze se 

věnují učení. Nebaví ho to, je to pro něj zbytečné. Lukáš a Ondra s rodiči své problémy 

nerozebírají.  

     Všechny děti vnímají, že někdy se jejich práce od ostatních liší, hlavně v případě, 

když mají problémy (Ondrovi tato otázka položena nebyla – jeho problém se projevuje 

v jiné oblasti). Nela a Honza si myslí, že je jejich situace obtížnější. Vidí se jako 

nejslabší ve srovnání s ostatními. To i v případě, když jsou chváleni. Ondra si to myslí 

také, ale z opačného důvodu. Argumentuje tím, že je to protože „je chytrej“, tedy každý 

od něj očekává ty nejlepší výsledky.  

     Všechny děti odpovídají kladně na otázku „Co tě ve škole nejvíce baví,“ pozitivní je, 

že nalezly nějaké školní předměty, ve kterých jsou úspěšní a mají dobré výsledky. 

Pouze Honza uvádí, že zajímavé jsou jen přestávky. 

Pozitivně o třídě se vyjadřují v otázkách  „Co tě ve škole nejvíce baví?“ a „ Je něco ve 

škole, z čeho náš strach?“ Zde děti popisují své aktivity s kamarády během přestávek. 

Všechny také odpovídaly, že ve škole ani ve třídě není nic, z čeho by měly mít strach, 

což svědčí o velmi dobrém školním klimatu.  

Rozhovor s Vojtovou maminkou.  

     Zhodnocení se týká pouze jednoho rozhovoru s rodičem dítěte (ostatní se nepodařilo 

k rozhovoru přemluvit). Jedná se o Vojtovu maminku. Z uvedeného rozhovoru vyplývá, 

že rodinné prostředí, ve kterém Vojta žije je velmi stabilní a podnětné. Rodina se snaží 

pomoci mu v překonávání překážek. Přínosem je, že maminka nepracuje.  

     V úvodu se maminka vyjadřuje k problémům, které se objevily s nástupem do školy. 

Popisuje, jak se s nimi vyrovnávali a ve spolupráci se školou pracovali. Velmi náročná 

byla domácí příprava, hlavně hledání způsobů výuky – téměř nemluvil. Jako pozitivní 

maminka vidí přístup školy, třídních učitelek. Také to, že Vojta o svém problému ví vše 

a je motivován k jeho překonávání. Jako pozitivum, ale i jako problém definuje jeho 

ctižádostivost. Má obavy, zda se bude v budoucnu schopen bez problémů vyrovnávat 

s možným neúspěchem.  
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Shrnutí výsledků praktické části 

Během svého pozorování v této třídě jsem se pokusila odpovědět na několik otázek:  

 

Jak vnímají svou situaci, své postavení sami žáci s SPU?  

     Z počátku vnímají negativně, když ostatní spolužáci lépe čtou nebo píší. Myslí si, že 

jsou hloupé a stahují se do sebe. Po diagnostice v pedagogicko-psychologické poradně 

se většinou uklidní, není to jejich vina, za vše může SPU. Svou poruchu vnímají jako 

něco, co jim působí určité potíže. Neumí si to vysvětlit, nepřemýšlí o tom. Ve všech 

sledovaných případech dětem vadí. Někteří říkají, že se s ní musí „bojovat“ stálým 

procvičováním a učením. A to je „štve“. Uvědomují si, že se učební látku učí podstatně 

déle, než jejich spolužáci. I přes veškerou práci doma se nedostavují téměř žádné 

výsledky a to je demotivuje, vzdávají to.  Jediný chlapec (Lukáš) tvrdí, že je mu to v 

podstatě jedno.  Na otázku v čem by se chtěli zlepšit, odpovídají „ve všem“. 

     Svou pozici ve třídě hodnotí z hlediska počtu kamarádu. Důležité, hlavně pro 

chlapce, je také to, jestli je ostatní poslouchají, když jim chtějí něco říct. Hodnocení 

jejich školního výkonu je individuální. Svou školní práci hodnotí zpravidla hůře, než 

práce ostatních. Souvisí to s jejich sebevědomím, které je nízké. Některé děti jsou 

nerozhodné, nevědí.  

     Každodenní domácí příprava je nezbytná. Děti i rodiče se shodují v tom, že nepřináší 

očekávané výsledky. Problémy přetrvávají a velmi záleží na přístupu rodiny a školy. 

Pokud nejsou na problém neustále upozorňovány, například rodiči, vyrovnávají se 

s ním. Když se příznaky poruch odráží na jejich výkonu, stahují se do sebe.  

 

 

Jak děti s SPU a SPUCH vnímají jejich spolužáci?  

     V této konkrétní třídě jsou děti seznámeny s problémy, které mají jejich spolužáci. 

Když vědí, jaké překážky musí překonávat, pomáhají. Podporují je, chválí, ale také 

kritizují.  Jejich problémovost vnímají jako problém, za který nemohou, a je tedy třeba 

jim podat pomocnou ruku. Vnímají je jako normální kamarády, ve školní skupinové 

práci jako partnery. Zhodnotí kladně práci, která se jim povede, ale i negativně 

okomentují to, co se jim nelíbí. A to hlavně v případě, když vidí, že pracovat nechtějí.  
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Jak děti s SPU reagují na školní neúspěch? 

     Jako příčinu svého neúspěchu tři děti uvádí SPU. Dva (Vojta a Ondra) tvrdí, že je to 

spíše jejich vina. Vojta sám uvádí, že většinou si špatně přečte zadání (Ondrův neúspěch 

spočívá spíše v nespolupracujícím chování). Když dostanou špatnou známku, většinou 

se zamýšlí nad tím, jak to oznámit rodičům. Neúspěch souvisí se zvýšenou domácí 

přípravou. Často se jim nechce, jsou unaveni. Doma musí více procvičovat, psát, 

většinou se stejným výsledkem jako ve škole. Vojta špatnou známku hned chce opravit 

a většinou se mu to podaří. Lukáš a Honza opravovat nic nechtějí. 

    Strach většinou děti cítí před psaním písemek, bojí se selhání. Většinou se obávají 

toho, že práci nestihnou, špatně přečtou, nepochopí zadání.  Pokud se práce nepodaří i 

přes intenzivní domácí přípravu, cítí se zle. Špatný výsledek provází vztek, pláč, hněv, 

lítost i bezmoc.  

     Když jsem se ptala, jaké mají pocity, když dostanou špatnou známku, odpovídají 

vyhýbavě. Nechtějí o tom mluvit. Většinou se odvíjí od jejich situace doma, reakcí 

rodičů.  

 

 

Jaké jsou účinné strategie, které podporují jejich aktivitu ve výuce? 

     Využívat podpůrná opatření směrem k integrovaným žákům (odlišná klasifikace, 

hodnocení, názorné pomůcky,..) je přínosné a motivační. Je třeba mít k dispozici celou 

řadu metod a střídat je.  Je to však individuální a ne vždy účinné. Záleží na momentální 

situaci, učiteli a samotném dítěti. Během svého pozorování jsem se přesvědčila, že 

strategie, které zabíraly a motivovaly jeden týden, druhý selhaly. To, co je motivační 

pro jednoho, selhalo u druhého.  Domnívám se, že nejúčinnější pomůckou v procesu 

integrace je učitel sám, který si musí vytvořit k dítěti vztah důvěry. Musí si na něj udělat 

čas, když potřebuje pomoct, najít si k němu cestu. Pokud učitel dokáže dítě vnitřně 

motivovat k výkonu, dostaví se úspěch. Kladné hodnocení práce v průběhu výuky 

pomáhá, vysoce motivační je také pochvala od spolužáků.  
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Závěr 

     Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání dětí s SPU a SPUCH. 

Integrace těchto dětí do běžných tříd přináší výhody, ale i problémy, se kterými se 

proces integrace potýká. Ve výchovném a vzdělávacím procesu jsou na pedagogy 

kladeny stále vyšší nároky na přípravu na vyučování.  Velmi důležitá je spolupráce 

s rodinou, jejich ochota komunikovat se školou, pomáhat.  

     Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů SPU, SPUCH, problémovost. Za 

pomoci odborné literatury jsou zde charakterizovány nejčastější jevy, které mohou být 

vnímány jako příčiny problémovosti.        

     Praktická část se zabývá analýzou problematiky dětí s SPU a SPUCH v konkrétní 

třídě. Je zaměřena na kvalitativní výzkum, který mapuje jejich situaci, přístupy 

z pohledu třídní učitelky, samotných žáků i spolužáků. Výzkumný vzorek tvořilo pět 

žáků prvního stupně páté třídy.  

     Cílem výzkumu bylo ověřit si účinnost metod učitele, jejich přínos v hodinách.  Jeho 

možnosti výběru těchto metod vzhledem k integrovaným žákům.  

     U Lukáše jsem v průběhu sledovaného období vyzkoušela mnoho metod.  Snažila 

jsem se aktivizovat jeho vnitřní motivaci. V jeho případě jsem příliš úspěšná nebyla. 

Škola je pro něj prostředí, kam chodí jen, protože musí. Nejvíce se zapojoval při 

skupinovém, kooperativním vyučování. Pomáhaly metody demonstrační, dramatizační a 

hra. 

      Vojtu učím od třetí třídy, a když zhodnotím jeho práci v letošním školním roce, je 

velmi dobrá. Metody, které používám ve výuce, na něj zabírají.  

    U Nely je velkou překážkou její nízké sebevědomí.  Náročnost a přílišná obsáhlost 

práce má téměř vždy za následek neúspěch. Do hodin se aktivně zapojuje, ale na 

zvládnutí předepsaného učiva nemá dostatek času. Střídání metod ji aktivizuje, ale jen 

krátkodobě.  Při prvním neúspěchu se stahuje do sebe a přestává pracovat. Potřebuje 

individualizovanou formu výuky, názorné pomůcky ale hlavně velmi pomalý postup.  

     Ondra potřebuje zvláštní přístup. Vysledovala jsem, že největší překážkou ze strany 

učitele je striktní autoritativní přístup. Sám sebe vnímá jako „dospělejšího“ a vyžaduje, 

aby se k němu okolí tak chovalo.  



 

91 

 

     U Honzy se mi nedaří zapojit ho do výuky jakýmkoli způsobem. Bez viditelného 

výsledku jsem vyčerpala všechny své dosavadní zkušenosti.  

 

        Během mého působení ve třídě si často pokládám otázku, jak dosáhnout toho, 

abych byla jako učitelka úspěšná a motivovala žáky k výuce. Jsou strategie a metody, 

které se běžně používají vhodné i pro tyto děti? Startovní čára, od které se dítě i 

pedagog odráží, je dosažená úroveň. Tedy vědomosti, které dítě bezpečně ovládá. Volba 

motivace je důležitá.     Negativní motivace pod hrozbou trestu není řešením a často má 

demotivující účinek. Nevýhodou vzdělávání takto handicapovaných dětí je nedostatek 

času. Musí zvládnout stejnou náplň učiva jako ostatní, ale mají mít vyšší časovou 

dotaci. V běžných hodinách se to nedá zvládnout. Musí tedy pomáhat rodiče, což ne 

vždy funguje.  Pedagogové nemají dostatek prostoru věnovat dítěti potřebnou 

individuální péči. Dle mého názoru by ke zlepšení výkonů těchto dětí pomohla 

přítomnost asistenta pedagoga.  

     Každý učitel se během svého působení setká s problémovým žákem. Ze své praxe 

vím, že žáka působí spousta dalších faktorů.  Kromě učitele hlavně rodina. Během 

hodiny ze sebe mohu vydat vše. Ale vím, že přijde - li dítě z prostředí, kde se na 

vzdělání pohlíží jako na zbytečnost, nikdo se s ním neučí, nemotivuje jej, je má snaha 

marná.  

     Psaní této diplomové práce mi pomohlo proniknout lépe do této problematiky, 

rozšířit svůj obzor. Získané poznatky jsou pro mě obohacením, které mohu dál využít ve 

své praxi.  
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Příloha č.1. pozorovací arch.  
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Příloha č. 2. vyplněný pozorovací arch 



 

 

Příloha č. 3. Smlouva uzavřená s Lukášem 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4. Rozhovor s učitelem.  

5) S čím mají děti s SPU největší problémy? 

Během výuky vnímám tyto děti stejně, jako ostatní. V hodinách mezi nimi velké 

rozdíly nezaznamenávám. Některé jsou pečlivé, snaží se.  Je to individuální a 

také se to odvíjí od nastalé situace. Když mají vedle sebe v lavici někoho, kdo je 

občas správně navede, je to lepší. Většinou pracovat chtějí.   Když látce rozumí, 

jsou aktivnější, věří si a více se zapojují. Nejistota je brzdí. Za negativní vnímám 

to, že si nevěří. Když si nejsou jistí, že řešení úkolu je správné, nepracují. 

Některé mají problém s udržením pozornosti. Vyruší je vše, co se stane. Pak 

okamžitě zapomínají, co dělaly a mohou začínat znova.   

6) Jaké nejčastější problémy máte ve výuce vy? 

Velmi často se objevuje nepochopení zadání úkolu. Některé děti potřebují více 

času ke zvládnutí zadané práce. Úkol znovu vysvětlit, rozfázovat. Některé děti 

jsou odrazeny jen tím, že je úkol příliš dlouhý, když je napsané zadání, snažím 

se ho zkrátit. Na druhé straně třída není homogenní skupina. Jsou zde i dravé 

děti, které jsou rychleji hotové a čekání na ostatní je brzdí. Musí čekat, nudí se a 

začínají zlobit.  Pak musím rychle vymýšlet náhradní aktivity pro ty, kteří již 

hotovi jsou a také se věnovat těm pomalejším. To dá někdy zabrat.  Když se 

mění počasí, jsou jejich projevy vystupňované, což se také negativně projevuje.  

 Kdyby byl dostatek financí na asistenty pedagogy, měli bychom více času. 

Přínosné by to bylo pro děti, které to potřebují, ale i pro nás, učitele.  

7) Co víte o jejich současné pozici ve třídě?  

Ve třídě rozhodně nezastávají vůdčí postavení, ale také nestojí mimo třídu. 

Spolužáky jsou přijímáni normálně, mají přátelské vztahy. Nepociťuji, že by 

nebyli kolektivem přijímáni. Na okraji stojí pouze v okamžiku, kdy se formují 

skupinky pro tvorbu projektu nebo soutěže. Nemyslím si, že by byli odstrkováni. 

Samozřejmě, že jsou okamžiky, kdy mají s ostatními konflikty.  Ale je to stejné, 

jako u ostatních dětí. Většinou jim pomáhají, dokonce je i chválí. Navazují 

přátelství stejně, jako ostatní. Třida je skupina ve které jsou celé dopoledne, 

někdy i odpoledne.   Na jejich názoru záleží nejvíc. 

8) Co pro tyto děti děláte ve výuce jinak než pro ostatní? 

Je to zcela individuální. Dle jejich schopností a poruchy. V podstatě jsou i 

rodiče, kteří si žádné úlevy nepřejí. A chtějí, aby k nim došlo, až když jejich dítě 



 

 

přestává látku zvládat. Tyhle rodiče mám rád, jsou rozumní. Chtějí, aby se jejich 

dítě něco naučilo.  Občas mám připravenou jinou práci nebo jiné pracovní listy. 

Pokud vím, že úkol, který mám připravený je pro ně obtížně zvládnutelný. 

Řeším to jednodušší formulací úkolů, zkrácením zadaní, redukcí učiva.  

9) Poskytujete po splnění úkolu těmto dětem zpětnou vazbu? 

O zpětnou vazbu se snažím u všech žáků, nejen u těch s SPU. Těm, se 

specifickými poruchami učení, občas vrátím písemku, případně jim v jejich 

práci dopomohu. Pokud je neoznámkuji, okomentuji jejich práci slovně. Snažím 

se je hodnotit hned po splnění úkolu. Hodnocení je zcela individuální. Často 

slovně, sdělením počtu chyb, co se jim podařilo nebo nepodařilo. Kde musí 

přidat. U někoho to funguje, někomu je to jedno. U Honzy nezabírá nic.  A 

upřímně, momentálně nevím, za co ho mám hodnotit. Je to zoufalé. Snaží se 

z něj dostat alespoň něco, ale nic nezabírá.  

10) Při výuce se můžete setkat s problémy (nechuť pracovat, odmítání, 

neporozumění,..). Jak je řešíte? 

Jak se dá. Každá situace se může vyvinout jinak. Někdy pomůže domluva. Když 

se rozpláče Vojta, tak s ním nic nemohu udělat. Musím ho nechat, až se uklidní. 

Ale Vojta je pašák, jeho výsledky jsou lepší a lepší. To jsou tam horší, kteří ty 

problémy opravdu mají. A o Honzovi už jsem mluvil, že? Nevím, jestli by něco 

řešilo nechat ho propadnout. Myslím, že ne.  Každé dítě se mi daří na něco 

„nalákat“ Přiznávám se, že v jeho případě jsem opravdu selhal.  

11) Jaké máte zkušenosti se spoluprací s rodiči? 

S některými z nich výborné. Spolupracují, když nevědí, přijdou se zeptat, 

poradit. V podstatě jsme partnery ve výuce.  

Horší je to s těmi, kteří zájem nemají.  Některé rodiče dětí vůbec neznám.  Je to 

vždycky stejné. Když přijdou, mají zájem něco změnit, spolupracovat, funguje 

to. Ale jsou takoví, a těch je bohužel více, kterým stačí jen ten papír. Pak mají 

pocit, že nic nemusí a my mu musíme vše tolerovat. Což mam pocit je bohužel 

pravda.  

Kdyby všichni rodiče, nejen dětí se specifickými poruchami učení a chování, 

uvěřili, že jsme tady pro děti a nechceme jim ublížit. Pokud by spolupracovali, 

bylo by to fajn.  

 



 

 

 

Příloha č. 5. Rozhovory s dětmi s SPU a SPUCH 

 

Rozhovor s Lukášem. 

Položené otázky:  

1) Když pracuješ v hodině, myslíš, že máš nějaký problém? 

Já nevím. Myslím, že problém nemám (směje se). Někdy, teda vždycky mi něco 

nejde, ale pak si na něco vzpomenu a něco napíšu.  Někdy je to dobře, někdy ne. 

To je jedno.  Já si nemyslím, že to je problém. 

2) Umíš svůj problém pojmenovat? 

No, mám poruchu. Mám na to papír. Je to něco, že se nesoustředím a mám 

problémy se psaním. Babička říká, že jsem dyslektik, tak neumím psát a 

nepřečtu to po sobě.  Spojuju slova. Taky vynechávám. Někdy to po sobě 

nepřečtu. Vlastně skoro vždycky. 

3) Povídáte si o tom doma s rodiči? 

Ne. Proč? My se bavíme o jiných věcech. Třebas o tom, kam pojedeme na 

prázdniny. Taťka to teď řeší.  To je lepší, než bavit se o učení.  

4) Pracuješ v hodině jinak, než tvoji spolužáci? 

No, někdy mám pracovní listy. Někdy dělám něco jinak. Je to lepší, protože 

ostatní musí všechno opisovat a já ne. A to je super. Někdy se vytahuju, když 

mě naštvou. A oni pak se mnou nemluví. Nebo se s klukama popereme. Ale pak 

se zase bavíme.  

5) Naštvou tě spolužáci často? 

Ale né. To je jen sranda. Já mám dobrý kámoše ve třídě. Hlavně Pepu. My spolu 

chodíme věn.  

6) Myslíš si, že to máš ve třídě těžší než ostatní? 

No někdy (pokrčení ramen).  Já nevím.  



 

 

7) Co tě ve škole nejvíce baví? 

Jak kdy. Někdy tělocvik. Ten je nejlepší, když hrajeme fotbal nebo vybíjenou. 

Občas matika. Ale jenom někdy, když mi to jde. Nejvíc přestávky.  

8) Je něco ve škole, z čeho náš strach? 

Ne, proč? 

9) Třeba z nějakého předmětu. Že dostaneš špatnou známku. 

No někdy, když dostanu špatnou známku, tak mi doma vynadají. Že se musím 

víc snažit, a tak. Ale pak je zas klid. Takže to přežiju. Ale máma je někdy 

naštvaná.  

10) Jak trávíš volný čas ve škole (polední pauza, přestávky)?  

Venku nebo ve třídě. Děláme hry a tak. Taky blbosti. Ale to vám nemůžu říct, to 

je tajný.  

11) Je něco, v čem by ses chtěl zlepšit? 

Ani né, já jsem spokojený takový, jaký jsem. A taky jsem línej. 

 

 

 

Rozhovor s Vojtou (Slova byla upravena tak, aby byla srozumitelná) 

 

1) Když pracuješ v hodině, myslíš, že máš nějaký problém? 

No někdy. Utíkají ……písmenka. Když píšu tak mám problém. To napsat. Je 

problém. Někdy přečíst. Ale to menší….problém 

2) Umíš svůj problém pojmenovat? 

No, věděl sem……teď nevím. Sakra jak se to jmenuje. Teď nevím.  

3) Povídáte si o tom doma s rodiči? 



 

 

No povídáme. Mamá…říkala. Když jsme se učili……že to nevadí. Ale někdy to 

vadí.  

4) Pracuješ v hodině jinak, než tvoji spolužáci? 

No někdy. Hlavně u vás. Přece mi dáváte jiné……papíry. Dyť víte. 

Nepíšu…tolik jako ostatní kluci. Je to tak lepší. Mě chybí…….písmenka. 

Hlavně sloh. To když po sobě….přečtu….hrůza (směje se). 

5) Myslíš si, že to máš ve třídě těžší než ostatní? 

Někdy. Ale někteří to mají taky těžký.  

6) Co tě ve škole nejvíce baví? 

Svačiny. Ty ……..nejlepší(směje se).  

7) A z předmětů, které se ve škole učíš? 

Nejlepší je matematika. Taky teď mě baví angličtina. Ve třetí třídě ….mě 

nebavila…..to jsem se ještě neučil (zase se směje). Výtvarka je taky dobrá.  

8) Je něco ve škole, z čeho náš strach? 

Ne.  

9) Jak trávíš volný čas ve škole (polední pauza, přestávky)?  

Hrajeme hry na mobilech. Naše parta. Je to super…střílečky a závody.  

10) Je něco, v čem by ses chtěl zlepšit? 

Já ….chtěl líp mluvit. Jako ostatní. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozhovor s Nelou 

1) Když pracuješ v hodině, vnímáš, že máš nějaký problém? 

No mám problémy. Hlavně v matematice. Nejde mi. Chtěla bych, ale prostě mi 

to nejde. Nemyslí mi to.  Asi na to nemám mozek. Ale já se učím …doma, paní 

učitelko. Hlavně s tátou. Někdy se táta už rozčílí a říká „po kom prej sem“.  

2) Umíš svůj problém pojmenovat? 

Já jsem dyslektik na matematiku.  

3) Povídáte si o tom doma s rodiči? 

Mamka mi to vysvětlovala, abych se nebála. Že o nic nejde a tak. Byla jsem 

v poradně a paní tam mi to taky vysvětlovala.  

4) Pracuješ v hodině jinak, než tvoji spolužáci? 

Pracuju na pracovní listy a v matematice toho mám míň.  

5) Myslíš si, že to máš ve třídě těžší než ostatní? 

Myslím, že jo. Ostatní to chápou. Někdy mi pomáhají, ale stejně mi to nejde.  

6) Co tě ve škole nejvíce baví? 

Přírodopis, výtvarná výchova. Já ráda kreslím.  

7) Je něco ve škole, z čeho náš strach? 

Když je toho hodně, abych to stihla. Tu práci. Třeba, když píšeme velkou 

písemku, tak mám strach. Teď budeme také psát velké písemky. Z matiky a 

z češtiny. Z matiky je horší.   

8) Jak trávíš volný čas ve škole (polední pauza, přestávky)? 

S  holkama si povídáme. Teda hlavně s Eliškou. My spolu chodíme i ven.   

9) Je něco, v čem by ses chtěla zlepšit? 

Matematika. A vlastně všechno.  

 

 



 

 

 

Rozhovor s Ondrou 

1) Když pracuješ v hodině, vnímáš, že máš nějaký problém? 

Ne proč? Já se rád učím. Někdy je to zábava. A já žádné problémy nemám. spíš 

mají problémy oni, ale to je jedno.  

2) Ani když pracuješ se spolužáky na společné práci 

Já problém nemám. To oni mají problém. Já to vymyslím a chci, aby to udělali. 

Když nechtějí, ať si trhnou nohou. Když to nechtějí, dělám si sám po svém.  

2)Nemyslíš, že když je to kolektivní práce, tak mají právo to toho také mluvit.  

Ne. Je to jejich věc. Když nechtějí, tak nechtějí. Já kvůli nim špatnou práci mít 

nebudu…….No někdy možná jo, ale já to vymyslím líp, tak by to měli pochopit. Já 

to s nima nemyslím špatně.  

3) Ale někdy tě přece spolupráce s ostatními baví, ne?  

No, ale to záleží na to, s kým v té skupině jsem. Když je to Filip nebo Robert 

nebo Jirka. Tak je to dobrý?  

4) A proč si myslíš, že s nimi ti nevadí spolupracovat.  

Jsou chytří, mají dobré známky.  Já mám taky dobrý známky. Tak se dohodnem 

vždycky.  A jsou to kamarádi.  

5) Povídáte si o tom doma s rodiči? 

Ne, my si většinou nepovídáme.  

6) Vůbec o ničem?  

Ne, moc ne. Oni mají málo času. Když je doma táta, většinou si povídáme ve 

francouzštině. Abych se zlepšil. No a mamka je taky v práci. …….Občas si 

povídám s babičkou. Jezdíme spolu na výlety. Když něco probíráme ve 

vlastivědě a chtěl bych to vidět. Jedem tam. Jako třeba jeskyně….a tak.  

7) Myslíš si, že to máš ve třídě těžší než ostatní? 

Ne, lehčí.  



 

 

8) Proč myslíš? 

Jsem chytrej. A musím mít jen dobré známky.  

9) Co tě ve škole nejvíce baví? 

Matyka, angličtina. Taky počítače. Škoda, že máme jenom jeden jazyk. Škoda, 

že se neučí francouzsky.  

10) Je něco ve škole, z čeho náš strach? 

Ne.  

11) Jak trávíš volný čas ve škole (polední pauza, přestávky)?  

Na mobilech, paříme.  

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s Honzou 

1)Když pracuješ v hodině, myslíš, že máš nějaký problém? 

No ….mám…pořád.  

2)Umíš svůj problém pojmenovat? 

Jsem dyslektik, dysgrafik……..dyskalkulik a ještě něco. Prostě jsem dys.  

3)Povídáte si o tom doma s maminkou? 

No…..někdy. když se učíme. Mamka se se mnou někdy učí..no. já ale nechci. Mě to 

nebaví.  

12) Proč? 

Nevím, je to zbytečný. Já budu spravovat….teda opravovat auta. Takže to nebudu 

potřebovat.  

13) Myslíš, že automechanik nepotřebuje matematiku? 



 

 

(pokrčení ramen). Nepotřebuje. Strejda je taky automechanik. Já mu pomáhám. 

A on měl taky čtyřky. A je dobrej.  A říká, že já jsem taky dobrej. Učí mě, abych 

věděl, kde co v autě je, a tak.  

7)Pracuješ v hodině jinak, než tvoji spolužáci? 

(smích) No, pořád. Mám jiný úkoly, než ostatní.  

8)Myslíš si, že to máš ve třídě těžší než ostatní? 

No, asi jo. Ale to nevadí (zase smích) 

9)Co tě ve škole nejvíce baví? 

Přestávky. Teď chodíme ven. Hrajeme fotbal. Ale jsou krátký.  

    10)Je něco ve škole, z čeho náš strach? 

     Ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6.  Rozhovor s maminkou.  

Jaký byl Vojta, když vstupoval do školy? 

Vojta měl řečové problémy již od začátku.   V případě nástupu do školy jsme se doma 

velmi zamýšleli nad tím, jestli ho do školy vůbec dát. Řešili jsme to ve spolupráci s paní 

doktorkou, ke které Vojta chodí. Dělali mu nějaké testy inteligence a vůbec nedopadly 

špatně. Takže jsme se rozhodli, že to riskneme.  Přesvědčilo nás také to, že měli pí 

učitelku Smolíkovou, která si umí k dětem vytvořit velmi dobrý vztah. Do školy se těšil.  

Také nastupovaly děti, se kterými se znal od školky. Když měl ve třetí třídě dostat vás, 

týden z toho nespal (směje se). Měl strach, neznal vás. Vždycky má strach, když je něco 

jinak, než je zvyklý. Potřebuje řád a jistotu. Ale pak už byl v pohodě.  

Objevily se se vstupem do školy problémy?  

Problémy samozřejmě byly. Hlavně v tom, že vůbec nemluvil. Bylo to strašně náročné, 

hlavně doma. Přípravy so školy, věčné telefony s učitelkou. Ale nakonec jsme to 

zvládli.  

Nelitujete toho, že nešel o rok později? 

Tenkrát jsem si to chvíli vyčítala. Hlavně ze začátku, když jsme nevěděli, co na něj 

zabírá. Ale teď jsem ráda. Do školy chodí rád. Těší se. Je tady spokojený a to je hlavní. 

My víme, že ty problémy, které má jsou na dlouho a zřejmě ho budou provázet celý 

život. Ta řeč nikdy asi nebude dokonalá.  

Hodně Vojtu podporujete. Vím, že je pro vás jeho vzdělání důležité. Co vidíte 

v současné době za největší problém?    

Já jsem hlavně ráda, že se dostal na úroveň, v kterou jsme nedoufali. Největším 

problémem bylo, jak víte, vypořádat se s angličtinou.  Ta třetí třída – to byl horor. 

Bojkotoval to ze všech stran. Když jsme se měli učit, naháněla jsem ho po celém domě.  

Ale nakonec si způsob našel. A úplně sám. Teď si sám dělá kartičky, učí se. Dokonce 

ho to i někdy baví.  Teď se tomu jen smějeme. Jako důležité vnímáme také to, že Vojta 

má ve třídě hodně kamarádů, kteří se mu nevysmívají, podporují ho. Chtěli bychom, 

aby šel studovat, ale uvidí se, jak se vyrovná s přechodem na druhý stupeň.  Přiznám se, 

že z toho máme docela strach.  Hlavně z druhého jazyka, který je od sedmé třídy.  Ale 

paní doktorka říká, že by snad mohl být od něj osvobozen. Tak uvidíme. Taky to 

střídání učitelů asi nebude pro něj dobré.  



 

 

A v současné době vidíte nějaký problém? 

No, to je druhá věc.  Opravdu je velmi ctižádostivý. Chce patřit k nejlepším. A ne vždy 

se mu to povede.  A pak řve, zasekne se.  No prostě hysterická scéna. Vždyť to znáte. 

Hází se vším, co mu přijde pod ruku. My mu říkáme, že když se mu něco nepovede, že 

to nevadí.  Ale nedá si říct.  Někdy to trvá poměrně dost dlouho a nemá cenu ho 

utěšovat, nebo mu vynadat. Prostě čekáme, až se uklidní. A z toho mám strach. Vy ho 

znáte, ale na druhém stupni to nikoho zajímat nebude.  

Vojtova domácí příprava byla z počátku jistě náročná. Jak jste to zvládali?  

Ze začátku to byl horror.  Naštěstí si můžu dovolit být doma, takže jsem se mu mohla 

věnovat. S pí učitelkou jsme více méně hledali formou pokus-omyl, co na něj zabírá. 

Víte, literaturu jsme si poctivě studovali, ale osvědčený návod vám nikdo neřekne. 

Každý vám radí něco jiného a nakonec si musíte pomoct stejně sami. Víte, že v češtině 

jsou ty problémy velké hlavně v psaní.  On to prostě neslyší, nějak nefunguje spojení 

mezi ušima a mozkem (směje se). Takže doma to bylo ze začátku náročné.  Teď se ale 

většinu předmětů učí už sám, já ho pouze zkouším. Češtinu děláme spolu. A domácí 

úkoly kontrolovat musím, aby to alespoň trošku vypadalo. Věty, které píše, nedávají 

smysl ani jemu, když si je přečte.  Jde to velmi pomalu. Zlepšuje se řeč, a leze na něj 

puberta. Takže se snaží být vtipný.  

Má někdo u vás v rodině podobné problémy jako Vojta?  

Tak veliké ne. Já osobně to jeho poškození připisuji velmi náročnému a dlouhému 

porodu. Byl přidušený, museli ho rozdýchávat…….Myslím, že to zavinili doktoři.  

Bráchové mluví dobře. Ten starší studuje na gymnáziu a tem mladší je tady ve škole ve 

druhé třídě.  

Děkuji Vám za rozhovor.  

 



 

 

 

 

Příloha č. 7 Školní práce dětí 
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