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ANOTACE

Tato bakalářská práce je zaměřená na zmapování situace v oblasti využívání služeb 

pedagogicko-psychologických poraden v Ústeckém kraji, zejména v pedagogicko-

psychologické poradně ve městě Kadaň, u žáků 1. stupně základních škol. Cílem práce 

bylo získat a zanalyzovat údaje o celkovém počtu přijatých žádostí o poskytnutí 

poradenské služby za určitá období a o četnosti identifikace vybraných speciálních 

vzdělávacích potřeb včetně případů, kde se předpokládaná diagnóza nepotvrdila. 

V praktické části práce byla použita metoda sběru statistických dat a jejich analýz a dvě 

kazuistiky popisující situaci konkrétních žáků 1. stupně základní školy.

KLÍČOVÁ SLOVA

pedagogicko-psychologická poradna, dítě mladšího školního věku, specifické poruchy 

učení a chování, nadání, školní zralost, diagnostika, kazuistika, analýza dat



ANNOTATION

This bachelor work deals with a situation mapping the area of service´s use of the 

pedagogical-psychological consulting institutions in the Region of Ústí nad Labem, 

especially in the pedagogical-psychological consulting institution in a town Kadaň 

concerning pupils of the first phase of elementary schools. The work´s aim is to gain and 

analyse information about the whole number of accepted applications to provide consulting 

services for specific period and about frequency of identification regarding to chosen 

special educational needs within cases where the supposed diagnose was not confirmed. 

The practical part contains a use of method that deals with gathering of statistical data and 

its analysis and two casuistries describing a situation of specific pupils at the first phase of 

elementary school. 
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Pedagogical-psychological consulting institution, child of younger age, specific disorder at 
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Úvod

Ve své práci se chci zaměřit na situaci v pedagogicko-psychologickém poradenství 

v Ústeckém kraji a zejména ve městě Kadaň a jeho okolí u žáků 1. stupně základních škol. 

Zajímá mě, kolik klientů za rok navštíví pedagogicko-psychologickou poradnu, kolik 

případů je z toho dětí se specifickými poruchami učení a chování, s nadáním a 

mimořádným nadáním, dětí přicházejících k vyšetření kvůli posouzení školní zralosti a 

také četnost případů, kdy se podezření na diagnózu specifických poruch učení, kvůli které 

bylo zákonným zástupcům doporučeno vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně,

nepotvrdilo.

Často slýchávám, jak se zvýšil počet nejrůznějších diagnóz u dětí mladšího 

školního věku, a že v pedagogicko-psychologické poradně buď potvrdí každý problém, se 

kterým dítě přijde, nebo najdou jinou poruchu a dítě dostane úlevy ve škole. Je překvapivé, 

že tyto informace slýchám nejenom ze stran rodičů, ale i ze strany učitelů. Z tohoto důvodu 

jsem se ve své bakalářské práci chtěla zaměřit na analýzu četnosti a oprávněnosti 

diagnostických vyšetření v pedagogicko-psychologickém poradenství.  Ústecký kraj jsem 

si vybrala, protože v něm sama žiji a také vím, že v poradnách používají program PPP 4, 

kde se shromažďují statistická data o klientech. Poradnu jsem mnohokrát navštívila, abych 

zde mohla v souladu s pravidly stanovenými zákonem na ochranu osobních údajů 

nahlédnout do spisů dětí, u kterých se daná diagnóza nepotvrdila a sama si udělat obrázek, 

jaké jsou nejčastější důvody, proč dojde ke špatnému pojmenování problémů dítěte.

Pravděpodobně nenastane situace, aby klient odešel s poradny s tím, že je naprosto 

v pořádku a nemá žádné problémy. Vždy dojde po provedeném diagnostickém vyšetření 

k přesnému pojmenování problémů, které klient má a následně mu je doporučeno, jakým

způsobem lze tyto problémy eliminovat nebo jakým způsobem je možné dítěti pomoci, aby 

mohlo zvládat běžnou školní docházku a školní povinnosti

V teoretické části práce se budu zabývat stručným historickým vývojem 

pedagogicko-psychologického poradenství u nás. Dále se věnuji popisu činnosti 

pedagogicko-psychologické poradny a průběhu speciálně – pedagogické a psychologické

diagnostiky. Také budou stručně popsány nejčastěji vyskytující se diagnózy u žáků 1. 

stupně základních škol.
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Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných z jednotlivých pedagogicko-

psychologických poraden v Ústeckém kraji a vyvození závěrů z této analýzy. Tato část 

dále bude obsahovat dvě stručně zpracované případové studie, týkající se nepotvrzené 

předpokládané diagnózy. Tyto případové studie byly zvoleny po pečlivém prostudování 

mnoha spisů v pedagogicko-psychologické poradně v Kadani. K doplnění získaných 

informací z dokumentace bude použit neformální rozhovor se speciálním pedagogem, 

který děti, u nichž se původní předpoklad speciálních vzdělávacích potřeb nepotvrdil, 

osobně vyšetřoval.

Cílem této práce bylo zjištění celkové situace v pedagogicko-psychologických 

poradnách zejména v Kadani, dále pak v ostatních oblastech Ústeckého kraje. Druhým 

cílem bylo pokusit se zjistit, kolik se objevuje nepotvrzených diagnóz, se kterými byly děti 

původně do pedagogicko-psychologické poradny poslány. Po prostudování zlomku spisů a 

pochopení zaznamenávání statistických dat o četnosti žádostí a případů v pedagogicko-

psychologické poradně v Kadani, bylo zřejmé, že je možné získat jen data o nepotvrzených 

diagnózách u specifických poruch učení.
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Teoretická část

1 Pedagogicko–psychologické poradny

V České republice existují dva typy poradenských zařízení, zabývajících se mimo 

jiné speciálně-pedagogickou nebo psychologickou diagnostikou u dětí a mládeže –

pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciální pedagogická centra (SPC).  Rozdíl 

mezi poradnami je v tom, že speciálně pedagogická centra primárně poskytují pomoc 

zejména žákům s určitým druhem zdravotního omezení. Služby SPC jsou poskytovány jak 

ambulantně, tak i v terénu formou návštěv u rodin nebo v institucích, kde dítě žije, či ve 

škole, kterou navštěvuje. (Pešová, Šamalík, 2006).

Speciálně pedagogická centra se dělí podle typu postižení, které klient má a to např. 

na speciálně pedagogické centrum pro klienty s vadami řeči, s postižením sluchu, se 

zrakovým postižením, s poruchami autistického spektra, atd. (Opekarová, 2007).

Zřizovatelem pedagogicko-psychologické poradny je stát – v převažující většině

krajský úřad. Najdeme ji v každém kraji České republiky a dále jsou v některých krajích

zřizována detašovaná pracoviště v regionech – např. v Ústeckém kraji, v jiných krajích 

České republiky fungují samostatná pracoviště, která nejsou podřazena pod centrální 

krajskou poradnou - takto to funguje např. v Praze. Existují i některá zařízení, která jsou 

zřizována soukromými subjekty. Činnost poraden je nejčastěji uskutečňována ambulantně, 

přímo na pracovištích poradny nebo návštěvou pracovníků poradny ve školách a jiných 

zařízeních, které spadají pod působnost dané poradny. Činnost poraden je vymezena dle 

aktuálně platné legislativy: vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a také nařízením vlády č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé 

vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko–

psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
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1.1 Historie pedagogicko-psychologického poradenství

Počátky pedagogicko-psychologického poradenství byly v Anglii, kde Francis 

Galton založil 1. psychologickou výzkumnou poradnu (Kohoutek, 2008).

V Československé republice vznikla 1. česká poradna pro volbu povolání 15. 11. 

1919 v Brně a na jejím vzniku a dalším rozvoji se významně podílel Otakar Chlup. 

V dalších letech postupně vznikaly další české poradny. V této době bylo jejich hlavní 

úlohou poradenství při volbě povolání, přičemž jedno vyšetření trvalo přibližně 5 až 6 

hodin. České poradny fungovaly do roku 1941, poté byl jejich další vývoj u nás prakticky 

přerušen až do roku 1957, kdy začaly vznikat dětské psychologické poradny a kliniky jako 

zařízení národních výborů. První z nich vznikla v Bratislavě v roce 1957, poté následovala 

v roce 1958 Praha a v roce 1959 Košice (Kohoutek, 2008).

V 60. letech 20. století u nás vzniká organizovaný poradenský systém, který je 

primárně orientovaný na výchovné poradenství, především na volbu povolání (Michalík,

2008).

V roce 1961 zřídilo ministerstvo školství Ústřední komisi pro výchovné 

poradenství. Tehdy se pozornost poraden začala upínat také k výchově talentovaných žáků, 

zaostávajícím žákům a dětem a mládeži, jež se potýkaly s výchovnými problémy. Proti 

péči o talentované děti se v té době ozývaly kritické hlasy, které varovaly před elitářstvím 

(Kohoutek, 2008).

Nová terminologie, kterou se změnily názvy poradenských pracovišť, se poprvé 

použila v roce 1972. Nové pojmenování vzniklo díky oficiálním materiálům F. Zemana, 

které sloužily jako podklad pro přílohu usnesení vlády ČSR č. 27/72 a poprvé se zde 

hovoří o pedagogicko psychologických poradnách, a ne o psychologických výchovných 

pracovištích. Tato nová terminologie byla posléze pevně kodifikována 28. května 1976 pod 

názvem Instrukce o soustavě výchovného poradenství v oboru působnosti ministerstva 

školství ČSR (čj. 8172/76 – 201), podle oficiální instrukce z 2. dubna 1976. V praxi to 

znamenalo větší pravomoc pro pedagogy ve výchovném poradenství a dokonce začali 

působit ve vedoucích pozicích v poradnách (Kohoutek, 2008).
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Po roce 1989, kdy došlo ke změně politického režimu a péče o děti a mládež se 

začala orientovat jiným směrem, poradny poskytovaly zcela konkrétní služby a to hlavně 

školským a mimoškolním výchovným zařízením a rodinám. Kromě toho se věnovaly 

výzkumné činnosti a dále pracovaly na rozvoji diagnostických metod a na prevenci 

například u poruch chování (Kohoutek, 2008).

V roce 1991 vznikají poradenská pracoviště, která jsou vázaná na potřeby dětí se 

zdravotním postižením, Jedná se o speciální školy a speciální mateřské školy. Také 

v tomto roce dochází k rozvoji poradenských pracovišť, které se primárně soustředí na 

žáky s poruchami chování (Michalík, 2008).

V roce 1994 byl zřízen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Hlavní smysl vybudování 

tohoto institutu spočívá v tom, že koordinoval poradenský systém a snažil se řešit aktuální 

otázky pedagogicko-psychologického poradenství. Také zde byl vydáván zpravodaj 

Výchovné poradenství. (NÚV, online, cit. 2016-03-05).

Tento institut byl 1. července 2011 nahrazen Národním ústavem pro vzdělávání

(NÚV), školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. NÚV vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a právě Institutu pedagogicko-

psychologického poradenství ČR (NÚV, online, cit. 2016-03-05).

1.2 Popis činnosti pedagogicko-psychologických poraden (PPP)

Pedagogicko–psychologické poradny poskytují své služby dětem a žákům od 3 let 

věku do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání, individuální či skupinovou 

formou nejčastěji přímo na jejich pracovištích. Podrobný seznam úkolů a činností 

rozdělených na komplexní nebo zaměřenou psychologickou a speciálně pedagogickou 

diagnostiku, psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci a informační a 

metodickou činnost jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 72/2005 SB., o poskytování 

poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecně řečeno se však PPP zabývá poskytováním kariérního poradenství, spoluúčasti na 
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činnostech prevence rizikového chování a napomáhání rozvíjení pedagogicko-

psychologických kompetencí učitelů (NÚV , online, cit. 2016-03-07).

„Blíže je role pedagogicko-psychologické poradny vymezena v § 5 vyhlášky 72/2005 Sb., 

ve znění pozdějších úprav dle vyhlášky 116/2011 Sb.:

1. Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického 

poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

2. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami 

zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve školách a školských 

zařízení.

3. Poradna:

a) zajišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a 

vydává o ní zprávu, doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy podpůrných 

nebo vyrovnávacích opatření, zařazení do vzdělávacích programu přizpůsobeného 

vzdělávacím potřebám žáka, spolupracuje při přijímání žáků do škol, provádí 

psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami,

b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol, a na základě výsledků psychologické a 

speciálně psychologické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy podpůrných 

opatření pro školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro 

konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá 

zkoušce maturitní zkoušky,

c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku 

problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejichž zákonným zástupcům a pedagogickým 

pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na 

vyjasňování osobních perspektiv žáků,

d) poskytuje podporu škole,
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e) prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, 

realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence“ (Jirásková, 

2014, str. 13, 14).

V současné době je přichystána nová vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s platností od 1. září 2016. Touto 

vyhláškou se ruší vyhláška č. 73/2005 Sb., č. 147/2011 Sb. a č. 103/2014 Sb. Vyhláška č. 

27/2016 Sb. dále mění vyhlášku č. 72/2005 Sb. Nyní je ve vnějším připomínkovém řízení 

novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., která navazuje na změny spojené s novelizací § 16 

školského zákona. Tyto legislativní změny se samozřejmě dotýkají i činnosti pedagogicko-

psychologických poraden. K nejvýraznějším inovacím patří změny v poskytování podpory 

žákům se speciálními vzdělávacími opatřeními. Dále bude zavedena revize výsledků 

diagnostiky ve školských poradenských zařízeních, tzn. zprávy a doporučení. Tuto revizi 

bude zajišťovat Národní ústav pro vzdělávání.

Jako metodická podpora k implementaci nové právní úpravy byly vytvořeny 

Katalogy podpůrných opatření pro různé typy postižení, které se u dětí a mládeže vyskytují 

– např. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů 

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání, Katalog podpůrných opatření pro 

žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů mentálního postižení nebo oslabení 

kognitivního výkonu a také pro žáky s potřebou podpory z důvodů sociálního 

znevýhodnění. V těchto katalozích je v souladu s novelou školského zákona vymezeno 5 

stupňů podpůrných opatření, které budou žákovi v závislosti na míře jeho postižení či 

znevýhodnění poskytovány. Nositelem tohoto projektu je Univerzita Palackého 

v Olomouci a organizace Člověk v tísni, o.p.s. (Katalog podpůrných činností, online, cit. 

2016-04-07).

V pedagogicko-psychologické poradně pracuje psycholog, speciální pedagog, 

sociální pracovník a často také logoped a metodik prevence.

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte a studující starší 18-ti let mohou požádat o 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Doporučit dítě na vyšetření může také 

třídní učitel, učitelka v mateřské škole, výchovný poradce či ředitel školy a ošetřující lékař. 

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte musí s vyšetřením vždy vyjádřit písemný souhlas a jen 



15

oni rozhodují, kdo všechno bude seznámen s výsledky vyšetření. Někdy rodiče návštěvu 

pedagogicko-psychologické poradny odmítají, díky předsudkům, které mezi veřejností 

dosud panují a také zbytečného pocitu hanby či stigmatu. 

Samotné poskytování poradenské služby je možné rozdělit do 4 stádií. V prvním 

stádiu naváže pracovník poradny komunikaci s klientem a jeho zákonným zástupcem, 

v další etapě se tento vztah prohlubuje a dochází zde k použití diagnostických, respektive

nápravných technik, ve třetím stádiu by mělo dojít k uvolnění intenzity poradenského 

vztahu a postupnému rozvázání spolupráce a v posledním stádium se kontroluje účinnost 

odborné péče a vytváří se prognóza dalšího vývoje. Velmi důležité je vést si dokumentaci 

o průběhu všech těchto etap (Kohoutek, 2008).

Všichni pracovníci PPP musí dodržovat při poskytování služeb ochranu práv 

klientů a ochranu osobních údajů. To znamená, že se musí řídit podle zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Důraz je kladen především na ochranu údajů o klientovi při předání informací o dětech, 

žácích a jejich zákonných zástupcích třetím osobám. Také je potřeba v souladu se zákonem 

postupovat při zpracování důvěrných a citlivých dat o klientech pedagogicko-

psychologických poraden. Pracovník PPP musí mít vždy informovaný souhlas klienta či 

zákonných zástupců, aby mohl poskytnout službu (NÚV, online, 2016-03-05).

1.3 Diagnostika

Správná diagnóza je velmi důležitá pro stanovení vhodných prostředků k zvládnutí 

potíží, které jedinec má a také je důležitá pro prevenci dalšího rozvoje obtíží či jejich 

znovu navrácení.

Poradenská psychologická diagnostika je aplikovanou psychologickou disciplínou, 

jejímž úkolem je pomocí různých vyšetřovacích metod zjistit a změřit psychické vlastnosti 

jedince, které mají vliv například na jeho úspěchy či neúspěchy ve škole a to jak při učení, 

tak při sociálních dovednostech. Dále může posuzovat fungování dané skupiny (třídy, 

rodiny) a vysledovat jednotlivé postavení všech jedinců daného seskupení (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).
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Pomocí psychodiagnostiky můžeme zhodnotit aktuální stav jedince a stupeň dosaženého 

rozvoje vlastností či udělat analýzu vlivu prostředí, především rodinného a dále pak 

školního. Jedná se například o zjištění vztahů v rodině a ve škole, požadavků, které jsou na 

dítě kladeny, jaký je preferovaný výchovný přístup k dítěti, jaké má jedinec vztahy ve třídě 

a jak vnímá učitele. Dále se diagnostika zaměřuje na určení prognózy dalšího vývoje 

jedince a pomáhá najít opatření, díky kterému je možné, aby dítě zvládlo požadavky školy 

a mohlo se bez větších problémů účastnit výuky nebo také volí taková opatření, aby se dítě 

bez větších problému integrovalo do vrstevnické skupiny (Vágnerová, Klégrová, 2008).

Při hodnocení schopností se psychologická diagnostika zaměřuje především na 

celkovou úroveň inteligence, která je základním předpokladem k tomu, aby dítě bylo 

schopno zvládnout požadavky, které jsou na něj ve škole při výuce kladeny. Také je 

potřeba zjistit, z jakých důvodů se dítěti ve školním nebo jiném kolektivu nedaří. Důležité 

je zhodnocení osobnosti dítěte, jeho sebedůvěry, motivace, sebehodnocení a postoj k práci 

ve škole. Diagnostika by se nikdy neměla zaměřovat jen na zjištění nedostatků. Je potřeba 

zjistit přednosti dítěte a jeho okolí a pomocí nich dítě stimulovat a motivovat (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).

Testy, které se při psychodiagnostice používají, musejí splňovat několik podmínek 

kvality. Jednou z nich je objektivita, která je zaručena tím, že výsledky testu jsou nezávislé 

na osobě, která test klientovi předkládá a také jej posléze vyhodnocuje. Vždy se musí 

přesvědčit, že klient správně porozuměl instrukcím, jak daný test vyplnit. Testy také 

mohou obsahovat tzv. lži skóry, které slouží k odhalení pokusů vyšetřovaného klienta o 

zkreslení výsledků, a to buď ve snaze se ukázat v lepším světle, nebo naopak, kdy se 

jedinec záměrně pokouší zhoršit své výsledky (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

Je nutné, co nejvíce eliminovat všechny typy chyb, které by mohly zkreslit výsledky 

diagnostických testů. Proto se autoři psychodiagnostických metod snaží o co největší 

objektivitu, reliabilitu, validitu a kvalitní normy.  Základem všeho je standardizace, díky 

které je stanoveno, jak má být metoda vyhodnocena a interpretována. Díky tomu se 

především zvyšuje objektivita testů. Splnění standardizace je podmínkou pro reliabilitu. 

Reliabilita znamená relativní nepřítomnost chyb. Je to v podstatě spolehlivost nebo 

přesnost metody měření. Z tohoto důvodu se provádějí výzkumy psychodiagnostických 
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metod, aby mohly být zdroje chyb odstraněny. Je zapotřebí dokázat, že testy, které se při 

psychodiagnostice používají, opravu něco relativně měří a to co měří, je možné prokázat. 

S pomocí testů můžeme rozlišovat buď mezi lidmi, nebo mezi skupinami lidí. Testy by 

také měly být opatřeny normami získanými standardizací. V tomto případě se jedná o 

srovnání individuálních výsledků s výsledky, které byly získány vyšetřením velkého 

reprezentativního vzorku osob. Důležité je přihlížet k tomu, aby se jednalo o stejnou 

věkovou skupinu, apod. Aby bylo možné lépe srovnat výkony, kterých jedinec dosáhl

v testu s normou, se tzv. hrubé skóry převádějí na vážené nebo standardní skóry. Na

reliabilitu navazuje validita. Validita nám ukazuje, zda zvolená metoda měří to, co měřit 

má. Jedná se také o fakt, nakolik se tvůrcům metody podařilo nebo nepodařilo před 

klientem zatajit pravý účel testování, aby byl výsledek testu co nejvíce objektivní. 

Důležitou součástí standardizace je i například přiměřené osvětlení místnosti, teplota 

v místnosti, zajištění klidu pro klienta, během vyplňování testu. Pokud je u testu stanovený 

limit času, musí být striktně dodržen (Urbánek, Denglerová, Širůček, 2011).

Ověření stability v čase, tj. zopakováním testu u dítěte po určitém časovém odstupu, 

nám dává jistotu, že výsledky testu jsou dány respondentem a jeho výkonem, a nejsou 

ovlivňovány náhodnými faktory. I když výsledky testu může ovlivnit zkušenost 

vyšetřovaného jedince z prvního testu (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

A v neposlední řadě musíme brát na zřetel validitu, která nám udává, zda test, který 

jsme vyšetřované osobě předložili, skutečně měří to, co má (Svoboda, Krejčířová, 

Vágnerová, 2015).

1.3.1 Struktura a průběh vyšetření

Vyšetření je vždy prováděno na základě vyplněného informovaného souhlasu 

zákonným zástupcem dítěte. 

Před samotným psychologickým vyšetřením jedince, je potřeba získat základní 

informace o problému, s kterým dítě přichází. Například vyplněným školním dotazníkem 

od pedagoga, rozhovorem s rodiči. Důležitá jsou i anamnestická data. Při prvním setkání 

by měl psycholog nebo speciální pedagog navodit příjemnou atmosféru, aby se dítě mohlo 

uvolnit a cítilo se bezpečně. Je dobré na začátek vyšetření zařadit nějakou hru nebo kresbu. 

Toto první pozorování také pomůže pracovníkovi správně zvolit psychodiagnostickou 
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metodu pro samotné vyšetření. Testové metody mají předepsaný postup při zadávání. 

Tento postup by se měl dodržovat, aby bylo možné získat validní výsledky. Je dobré dítě 

upozornit na to, že jeho výkony nebudou známkovány jako ve škole a připomenout mu, 

aby se snažilo pracovat co nejlépe a při samotné práci ho cíleně pozorovat, protože i to 

může přinést další informace o dítěti, o tom jak pracuje, o jeho soustředění, motivaci, atd. 

Při dalším setkání by měli být rodiče seznámeni s výsledky šetření a s navrhovanými 

opatřeními. Zákonný zástupce by se měl vždy dozvědět i nějakou pozitivní věc o svém 

dítěti. Poradenský pracovník by zákonným zástupcům měl co nejsrozumitelněji vysvětlit 

účel těchto opatření a jaký bude jejich přínos pro dítě. Je důležité rodiče ke spolupráci 

motivovat. Samotné dítě by mělo z poradny odcházet s pocitem, že neselhalo. Pokud rodič 

souhlasí, je s výsledky diagnostického šetření seznámena i škola. V neposlední řadě je 

důležitá další návštěva po uplynutí určité doby, aby si psycholog mohl ověřit, jestli přijatá 

opatření byla úspěšná a není potřeba jejich korekce (Vágnerová, Klégrová, 2008).

Psychodiagnostické metody můžeme klasifikovat na klinické a testové. Mezi 

klinické metody patří pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza spontánních projevů. 

Testovými metodami jsou vývojové škály, testy inteligence, testy speciálních schopností, 

neuropsychologické metody, projektivní metody, kresebné metody, dotazníky, objektivní 

testy osobnosti, posuzovací škály (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

Klinické metody mají kvalitativní charakter, orientují se na komplexní posouzení 

jedince. Přičemž kvalitní pozorování může přinést relevantnější data než nesprávně použitý 

test. Testové metody se zabývají spíše dílčími strukturami osobnosti. Mezi metodami není 

ostrá hranice, optimální je využívat kombinaci obou metod (Svoboda, Krejčířová, 

Vágnerová, 2015).
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2 Nejčastější speciálně vzdělávací potřeby zjišťované u žáků 1. stupně 

ZŠ

V této kapitole jsou popsány nejčastější důvody, které vedou k návštěvě 

pedagogicko-psychologické poradny u dětí ve věkovém rozmezí od 5 - 6 let do 12 let, 

protože na tuto věkovou kategorii jsem se zaměřila ve své bakalářské práci. Mezi nejvíce 

frekventovaným důvodem pro vyšetření v PPP v tomto období je podezření na specifické 

poruchy učení a specifické poruchy chování – zejména ADHD/ADD, které bývají 

nejčastěji indikovány v 1. – 3. ročníku základní školy. Dále pak diagnostika školní zralosti, 

pokud se tento problém nepodchytil již v posledním ročníku mateřské školy. Také zde 

dochází k vyšetření inteligence při podezření na mentální retardaci či podprůměrné

intelektové schopnosti. A naopak bývají děti posílány do poradny na vyšetření 

nadprůměrného nadání a nadání, aby jim mohl být upraven individuální plán učení a tak 

vytvořené podmínky pro rozvoj svého vzdělávacího potenciálu.

2.1 Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení nelze jednoznačně definovat. Dříve se například uvádělo, 

že dítě má problémy jen v určité oblasti – např. v českém jazyce a v jiných předmětech 

žádné závažnější problémy nemá. Dnes už se ví, že se handicap dítěte v určité oblasti 

promítá i do ostatních předmětů. Důležité je, aby byl sledován i vztah mezi intelektovým 

výkonem dítěte a jeho dovednostem například v oblasti čtení, psaní, počítání. U testu 

inteligence je potřeba porovnat jeho verbální a neverbální část, protože dítě se 

specifickými poruchami učení, které se dotýkají jeho dovedností čtení, porozumění textu,

atd. dosahuje lepších výsledků v neverbální části testu. Dále výsledky testu ovlivňuje i 

fakt, zda dítě má dostatečnou motivaci a kladný postoj k učení. Bohužel můžou být výkony 

dítěte v průběhu testování zkreslené díky tomu, že u dítěte vzhledem ke specifickým 

poruchám učení nedošlo k dostatečnému rozvíjení kognitivních schopností. Vyšetření 

inteligence dítěte je pro nás důležité z hlediska porozumění možnostem dítěte (Pokorná, 

2001).



20

I děti, které mají sníženou inteligence, mohou mít specifické poruchy učení. U nich 

se ale tyto poruchy nebudou projevovat až tak výrazně a o to hůře se diagnostikují 

(Vágnerová, Klégrová, 2008).

Tyto poruchy učení vznikají jako důsledek dílčích dysfunkcí nebo jejich kombinací. 

Příčinou těchto poruch bývá v polovině případů lehká mozková dysfunkce. Dále hrají 

významnou roli dědičné vlivy. Tyto příčiny se mohou také objevovat ve vzájemné 

kombinaci. Přibližně u 15% případů zůstává etiologie stále nejasná (Slowik, 2007).

Specifické poruchy učení bývají převážně diagnostikovány u žáků základních škol, 

kdy je možné je s určitostí rozpoznat. Samozřejmě lze problémy u dětí vypozorovat již 

dříve, hlavně v posledním ročníku mateřské školy, kdy se dítě začíná intenzivně 

připravovat na přechod na základní školu, ale k potvrzení podezření a diagnostikování 

dochází většinou na 1. stupni základní školy. Podnět k vyšetření dává buď učitel, nebo 

rodič. A proto by měl být každý pedagog schopen tyto specifické problémy rozpoznat a 

včas dítě odeslat do pedagogicko-psychologické poradny, aby mohla být stanovena 

diagnóza a dítěti byl vypracován individuálně vzdělávací plán. V poradně je potřeba 

vhodnými diagnostickými testy zjistit, zda se opravdu jedná o specifickou poruchu učení a 

problémy nejsou zaviněné třeba sníženou inteligencí u dítěte nebo se nejedná o dítě 

zanedbané, sociokulturně handicapované, zrakově či sluchově postižené, …

Poruchy učení se klasifikují např. podle školních dovedností na dyslexii, dysgrafii, 

dysortografii, dyspraxii, dysmúzii, dyskalkulii, dyspinxii. Toto je opravdu nejzákladnější 

rozdělení, které se dále člení (Slowik, 2007).

Dále najdeme kategorie specifických vývojových poruch školní dovedností podle 

WHO (MKN-10). Je to specifická porucha čtení (F81.0), specifická porucha psaní a 

výslovnosti (F81.1), specifická porucha školních dovedností (F81.3), jiná vývojová 

porucha školních dovedností (F81.8), vývojová porucha školních dovedností, NS (F81.9) 

(Slowik, 2007).
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2.1.1 Dyslexie

Nejznámější a nejčastěji se vyskytující specifickou poruchou učení je dyslexie. Je 

to specifická vývojová porucha čtení. Žák se potýká s problémy při rozpoznávání a 

zapamatování si jednotlivých písmen, dále může mít potíže s rychlostí a správností čtení, či

porozumění textu. Také při této diagnóze často bývá dvojité čtení. Je to v podstatě 

neschopnost naučit se číst, i když má dítě přiměřenou inteligenci a rodiče i učitel se mu 

dostatečně věnují. U starších dětí může být horší celkový prospěch a to ne jen v českém 

jazyce, protože jejich výkon v ostatních předmětech mnohdy závisí na dovednosti čtení.

Podstatou dyslexie je narušení percepčně kognitivních funkcí, dále se mohou přidat 

obtíže při přechodu na levohemisférové funkce, může být narušena mikromotorika očních 

pohybů, nelze vyloučit i kombinaci s faktory, které stojí za běžnými obtížemi ve čtení 

(Jucovičová, Žáčková, 2008).

Při diagnostice dyslexie musí být vždy provedeno vyšetření inteligence. Dále jsou 

důležité anamnestické údaje, zpráva od učitele např. formou vyplněného školního

dotazníku, rozhovor s rodiči, rozhovor s dítětem. Pro vyšetření inteligence je vhodný 

Wechslerův test, jehož výhodou je to, že je členěn na verbální a neverbální část. Dále 

musíme zjistit úroveň čtenářských dovedností a v tomto případě se často používá Zkouška 

čtení Zdeňka Matějčka. Je důležité sledovat rychlost čtení, počet a kvalitu chyb, které děti 

udělají. Přičemž kvalita chyb je diagnosticky významná, pokud se stejná chyba vyskytuje 

opakovaně. Neméně důležitý je také čtenářský styl a porozumění čtenému textu 

(k hodnocení porozumění čtenému textu lze použít Zkoušku čtení s porozuměním J. 

Swierkoszové). Při vyšetření bychom si také měli všímat nápadnosti projevů dítěte 

v průběhu čtení (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

2.1.2 Dyskalkulie

Další ze specifických poruch učení je dyskalkulie, kdy se jedná například o poruchu 

schopnosti porozumění čísel. Jedinec nedokáže provádět různé matematické operace, aj.

Za neúspěchem v matematice se často skrývá snížený intelekt a z tohoto důvodu je potřeba 

zjistit, jakou má vyšetřované dítě inteligenci a porovnat ji s jeho matematickými 

schopnostmi. Často se za neúspěchy v matematice skrývají jiné příčiny než specifická 

porucha počítání a těmi jsou například nesoustředěnost, nedostatek nadání pro matematiku, 
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zanedbání dítěte v domácí přípravě, atd. Samotná dyskalkulie bývá vzácná (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).

Existuje více typů dyskalkulie. Podle J. Nováka se jedná o praktognostickou, 

verbální, lexickou, grafickou, operační a ideognostickou dyskalkulii. Při čemž každý typ 

postihuje určitou oblast v matematice, v které má dítě problémy (Zelinková, 2003).

K hodnocení matematických schopností a dovedností se používají Woodcock-

Johnson test kognitivních schopností, Vyšetření matematických schopností Novák, subtest 

Kalkulie III J. Nováka, Kalkulie IV J. Nováka, Barevná kalkulie, „Aritmetická baterie“ A. 

Shalevové a spolupracovníků, Číselný trojuhelník, Dyskalkulická baterie McCloskeyho, 

Číselné řady a Tvoření rovnic z S-B testu, Číselné řady a Početní znaménka 

z Amthauerova testu. Diagnosticky potřebný rozdíl mezi úrovní inteligence a výsledkem 

v didaktických matematických testech pro prokázání dyskalkulie je 15 – 20 bodů 

(Vágnerová, Klégrová, 2008).

2.1.3 Dysgrafie, Dysortografie

Děti s dysgrafií neboli specifickou poruchou psaní nedovedou správně napodobit 

tvary písmen, jejich písmo bývá často neupravené, a to i když při psaní vynakládají nemalé 

úsilí, výsledek bývá často špatný. Příčinou bývá porucha senzomotorické koordinace

(Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

V odborné literatuře bývá také uváděna jako hlavní příčina obtíží při psaní 

neukončený vývoj symetrického tonického šíjového reflexu. Na obtížích se také mohou 

spolupodílet nedostatky v prostorové orientaci a ve zrakovém vnímání, pozornosti, smyslu 

pro rytmus, problémy v lateralizaci, případně i paměti. Žák může mít obtíže ve všech 

předmětech, obzvlášť tam, kde je jeho hodnocení závislé na výkonu psaní (Jucovičová, 

Žáčková, 2009).

V poradenské praxi zatím nejsou standardizované testy na posouzení dysgrafie. 

Vyšetření je soustředěno na posouzení grafomotorické stránky. Lze využít testy, které se 

zaměřují na hodnocení zrakové percepce – Frostigovy testy zrakového vnímání, 

Matějčkova zkouška, Bender-Gestalt test (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).
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Nedílnou součástí vyšetření je zjištění anamnestických dat, zkouška laterality, 

kresba a obkreslování podle předlohy, pozorování dítěte v průběhu psaní (Jucovičová,

Žáčková, 2009).

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, při níž má dítě tendenci zaměňovat 

písmenka, vynechávat znaménka, často správně neskloňuje ani nečasuje, užívá nesprávné 

tvary, slovosled bývá těžkopádný, aj. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

Dysortografie vzniká na základě poruchy fonematického sluchu, při které je 

porušena i schopnost sluchového rozlišování, sluchové orientace a sluchové paměti. 

V důsledku těchto obtíží mívají děti snížený jazykový cit (Jucovičová, Žáčková, 2012).

Při diagnostice dysortografie jsou velmi důležité anamnestické údaje, které nám 

můžou ukázat na spojitost s komplikovanými a dlouhotrvajícími vadami řeči či vývojovou 

dysfázií, analýza písemných prací dítěte, ověřování úrovně percepčních funkcí u dítěte, 

zkouška jazykového citu a rozhovor s dítětem (Jucovičová, Žáčková, 2012).

Pro vyšetření je možné také použít diktát, jelikož není k dispozici standardizovaná 

zkouška pro vyšetření pravopisu. Pro diktát lze využít i vybrané věty od Z. Matějčka a 

výsledky diktátu posoudit podle Schématu pro hodnocení pravopisných chyb od Z. 

Matějčka (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

2.1.4 Prevence SPU

V rámci pedagogicko- psychologického poradenství je kladen i důraz na 

preventivní vyšetření specifických poruch učení a tím získané možnosti na nápravu dílčích 

problémů již před nástupem do školy. Bohužel může častěji dojít k zachycení stupně 

nezralosti dítěte a ne přímo specifické poruchy. A. Kucharská a D. Švancarová vytvořily 

Screeningovou zkoušku zaměřenou na zjištění předpokladů pro vznik poruch čtení a psaní. 

Tato zkouška zahrnuje 13 subtestů s úkoly, které odpovídají možnostem předškolních dětí. 

Samotná preventivní diagnostika by se neměla zavrhovat, jen by speciální pedagogové, 

psychologové měly být opatrnější při interpretaci výsledků (Svoboda, Krejčířová, 

Vágnerová, 2015).
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2.2 Specifické poruchy chování

Nejznámější poruchou chování je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. 

Jedinci s poruchou chování mívají obdobné potíže a těmi jsou neklid, nesoustředěnost, 

výkyvy v emocích i chování. Jedná se o příznaky, které trvají dlouhodobě a jsou 

rozpoznatelné již od raných vývojových stádií. Při vstupu do základní školy dochází 

k potvrzení při podezření na tuto diagnózu. Pro pro děti se specifickou poruchou chování je 

velmi obtížné vydržet celou vyučovací hodinu v klidu, udržet si pozornost při všech 

činnostech a po celou dobu jejich trvání. Typické při této diagnóze je, že jejich školní 

výkony neodpovídají jejich schopnostem – bohužel bývají na nižší úrovni. Také je pro ně 

vzhledem k jejich impulzivnosti a emočním výkyvům těžší najít si své místo v kolektivu a

proto často bývají škatulkovány jako ty zlobivé, nevychované a v horším případě i hloupé 

děti. Včasnou diagnózou, sjednocením výchovných postupů v domácím a školním 

prostředí, dodržováním pravidel a vhodnou motivací a relaxační technikou lze těmto dětem 

pomoci lépe se včlenit do kolektivu a zároveň i zvládat školní učivo a získat sebedůvěru.

Po roce 2000 jsou tyto poruchy označovány zkratkou ADHD – syndrom deficitu 

pozornosti spojený s hyperaktivitou a ADD – syndrom deficitu pozornosti bez přítomnosti 

hyperaktivity. Tyto deficity bývají v mnoha případech způsobené difúzním poškozením 

mozku, ke kterém dochází většinou v období těhotenství, během porodu nebo v raném 

dětství. Jedná se převážně o nedostatek kyslíku nebo krvácení do mozku. Dále to mohou 

být vrozené předpoklady, které se přenášejí pomocí genů a tyto se častěji dědí po mužské 

linii. Nebo také dochází ke kombinaci již zmíněných faktorů – vrozených a získaných.

Z toho vyplývá, že dítě samo často nemůže tyto svoje obtíže ovlivnit (Jucovičová, 

Žáčková, 2010).

Pro diagnostiku ADHD  existují kritéria podle DSM-IV.

„A. Porucha, trvající nejméně 6 měsíců, při níž se objevuje nejméně 8 z následujících 14 

symptomů, a to v takové míře, že projevy dítěte neodpovídají jeho věku:

1. Často si neklidně pohrává s rukama, bezúčelně pohybuje nohama anebo se vrtí na židli. 

V době dospívání můžeme omezit kladnou odpověď na tuto položku pouze na takové 

případy, kdy adolescent hovoří o tom, že prožívá subjektivní pocity vnitřního neklidu.



25

2. Dítě má potíže s tím, aby vydrželo klidně sedět, i když je o to požádáno.

3. Lehko je vyruší (případně odvedou od práce) vnější stimuly.

4. Ve hrách s pevně stanovenými pravidly či ve společenských (resp. Skupinových) 

stimulacích mu dělá potíže vyčkat, dokud na něj nepřijde řada. 

5. Často vyhrkne odpověď na otázku ještě předtím, než ji ten, kdo se ptá, vůbec stačil 

vyslovit (což vede k častým chybám).

6. Dělá mu potíže řídit se instrukcemi jiných osob (a není to kvůli opozičnímu, 

negativistickému chování ani kvůli nepochopení), například mu dělává potíže dokončit 

nějakou práci.

7. Dělá mu potíže soustředit se, ať už na úkoly, nebo při hrách.

8. Často „přebíhá“ od jedné nedokončené činnosti ke druhé.

9. Dělá mu potíže hrát si tiše.

10. Často je nadměrně povídavé, překotně hovoří.

11. Často přerušuje jiné anebo jim skáče do řeči, například se plete do her jiných dětí.

12. Často to vypadá, že neposlouchá, co se mu říká.

13. Často ztrácí věci, které jsou nezbytné pro školní práci či celkově pro různé důležité 

činnosti, ať už doma, nebo ve škole (např. hračky, tužky, knihy, domácí úlohy).

14. Často se zapojuje do fyzicky nebezpečných činností, aniž by bralo v úvahu možné 

následky (přitom to nedělá kvůli tomu, že by vyhledávalo nebezpečí), například vbíhá do 

vozovky, aniž by se předtím rozhlédlo.

B. Nemoc se začíná výrazněji projevovat obvykle před sedmým rokem věku. 

C. Nemoc nesplňuje kritéria vše zachvacující vývojové poruchy (pervasive development 

disorder).“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, str. 15,16).

Diagnózu ADHD lze přidělit dětem mladšího školního věku, pokud vyšetřované 

dítě splňuje 8 ze 14 uvedených diagnostických kritérii.
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V současné době nově existuje 5. verze Diagnosticko-statistického manuálu 

Americké psychiatrické společnosti. Kritéria pro udělení diagnózy ADHD/ADD byly 

rozšířeny i na adolescenci a dospělý věk (Zdraví, online, cit. 2016-04-07).

Existuje mírný, střední a vážný typ ADHD. Přičemž u mírného se jedná o kolísání 

koncentrace pozornosti, u vážného typu se symptomy projevují v nadměrné míře. A často 

se u tohoto typu objevují i specifické poruchy učení. Péče v pedagogicko-psychologické 

poradně je velmi důležitá a to samé vypracování individuálního plánu a vhodná integrace 

ve škole (Jucovičová, Žáčková, 2010).

Dílčími příznaky ADHD je slabá koncentrace pozornosti. Dítě často vypadá, že 

neposlouchá, co se mu říká. Dělá mu potíže se soustředit, jeho pozornost lehce naruší 

jakýkoliv podnět. Dále tenacita pozornosti, to znamená, že délka soustředění je příliš 

krátká. Distribuce nebo-li rozsah pozornosti je velmi malý. Děti vnímají jen malé množství 

informací a to často na náhodně vybrané podněty, věnují se jen určitým detailům, pracují 

rychle, zbrkle a tím dochází k velké chybovosti při plnění úkolů. Vigilita – pružnost 

pozornosti není zcela rozvinuta a děti nemohou přenášet pozornost dle potřeby. 

V neposlední řadě je to selektivita – dítě není schopné si vybrat jen to, co je pro něj 

aktuálně potřebné (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

Při diagnostice poruch chování je nezbytná týmová spolupráce a to ideálně lékaře, 

psychologa a speciálního pedagoga. Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou musí 

odborníci diferenciovat od jiných problému jako je například mentální postižení, emoční 

poruchy, poruchy učení, nedostatek příležitostí ke vzdělání nebo dítě neumí jazyky země, 

ve které žije a navštěvuje školu. Dále je potřeba zjistit, že potíže u dítěte jsou chronické a 

nejsou jen reakcí na nějakou aktuálně zátěžovou situaci. Při diagnostice ADHD a ADD se 

využívají tyto speciálně zaměřené testy – Číselný vzorec (Jirásek), Trail making test (tzv. 

Test cesty), Test pozornosti (Bourdon, Toulos, Pieron) a Test koncentrace pozornosti 

(Kučera), Test obkreslování (Matějček, Vágnerová), Reyova-Osterriethova komplexní 

figura, Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti, Škála rizikového chování žáků, Škála 

hodnocení dětského chování pro rodiče, Škála sebehodnocení dítěte, aj. (Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová, 2015).
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Důležitým zdrojem informací jsou také anamnéza, pozorování dítěte, vyplněný 

dotazník pedagogem a rozhovor s rodiči i se samotným dítětem.

2.3 Diagnostika školní zralosti

V České republice děti nastupují do základní školy ve věku šesti let. Tento věk však 

není jediným kritériem, které určuje školní zralost dítěte. Školní zralostí dítěte rozumíme 

fakt, že dítě se může bez obtíží účastnit výchovně-vzdělávacího procesu (Bednářová, 

Šmardová, 2011).

Jsou rozeznávány tři hlediska školní zralosti  - oblast rozumová, která zahrnuje 

dostatečnou schopnost soustředit se, dobrá úroveň paměti, atd., oblast citová, ve které je 

mimo jiných schopností dítěte důležitá odolnost vůči zátěži vyplývající ze školního 

prostředí a oblast sociální – dítě vydrží být v kolektivu delší dobu bez matky, umí se 

začlenit do kolektivu, akceptuje autoritu učitele a má sociální návyky odpovídající věku 

(Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

Faktory, které mají vliv na nezralost dítěte, jsou málo podnětné rodinné prostředí, 

celkový defekt intelektu, trvalý nebo dočasný handicap, který se velmi špatně kompenzuje 

a opožďuje nástup do běžné základní školy. Dále také hraje určitou roli tělesný vzrůst a

celkový zdravotní stav dítěte (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

První posuzování školní zralosti provádějí již učitelky v mateřských školách, dále 

pak učitelky základních škol při zápisu a samozřejmě se ke školní zralosti může vyjádřit i 

dětský lékař. Pokud někdo z nich má pochybnosti, je rodičům navrhnuta návštěva

pedagogicko-psychologické poradny, kde může být dítě podrobněji vyšetřeno odborníky.

Při rozhodování o školní zralosti dítěte se sleduje tělesný vývoj dítěte a jeho 

celkový zdravotní stav, zralost osobnosti dítěte a úroveň jeho kognitivních funkcí a 

neméně důležití je, i jaké má dítě pracovní předpoklady (Bednářová, Šmardová, 2011).

Mezi testy které slouží k diagnostice školní zralosti/nezralosti dítěte patří Kernův 

Orientační test školní zralosti v úpravě J. Jiráska, Vývojový test zrakového vnímání 

Frostigové, Zkouška vědomostí předškolních dětí Matějčka a Vágnerové, Jiráskův test 

Duševní obzor a orientace, Elfeldtův Reverzní test, Göppingenská zkouška připravenosti 

na vstup do školy, aj. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).
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2.4 Diagnostika inteligence

Inteligence je schopnost myslet, učit se z vlastních zkušeností, využívat svoje 

doposud získané znalosti pro zvládání různých situací. Jedná se o komplexní vlastnost a 

existují různé definice (Jurášková, 2006).

Inteligence také v sobě zahrnuje paměť, pozornost, adaptaci.

Testy, které se používají pro diagnostiku inteligence, jsou převážně zaměřené na 

hodnocení analytické inteligence a výsledky vyšetření daného jedince jsou srovnány 

s normami standardizační skupiny. Přičemž průběh vyšetření a závěry z něho vyplývající 

jsou závislé na zvoleném testu, vyšetřující osobě a na osobnosti dítěte, aktuální situací, 

prostředí, vytvořenou atmosférou,… Vývoj rozumových schopností neprobíhá plynule, ale 

ve skocích. IQ testy se zaměřují na verbální uvažování, numerické uvažování, obecnou 

informovanost, lexikální znalosti, neverbální fluidní uvažování, vizuálně prostorové 

znalosti, neverbální krystalické schopnosti. Při závěrečném posuzování výsledků testů a 

vyšetření, musí být vzaty do úvahy všechny informace, které psycholog získal, ať už 

z výsledků samotných testů nebo ze sdělení rodičů, učitelů, samotného dítěte a vlastního 

pozorování. Při vyhodnocování je důležité vzít v potaz, jak se dítě během vyplňování testů 

chovalo, jak odpovídalo – jestli zbrkle nebo se dlouze rozmýšlelo, atd. (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).

„Cílem psychologického vyšetření inteligence není jen posouzení její celkové 

úrovně, ale i zachycení individuálně typické struktury dílčích schopností, zahrnující 

přednosti a nedostatky dítěte.“ (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 64)

Mentální retardace je závažná porucha inteligence, která má trvalý charakter. K její 

diagnóze nestačí jen slabý výsledek v testech inteligence, ale jedinec selhává i v adaptaci 

ve svém sociálním prostředí. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je mentální retardace 

dělena na lehkou mentální retardaci (IQ 50-69), středně těžkou mentální retardaci (IQ 35-

49), těžkou mentální retardaci (IQ 20 -34) a hlubokou mentální retardaci (IQ pod 20). Při

vyšetřování s podezřením na mentální retardaci, musí být provedena podrobná anamnéza, 

rodinná diagnostika. Dále je nutné provést diferenciální diagnostiku a tím vyloučit jiné 

poruchy jako např. specifické poruchy řeči, učení, poruchy autistického spektra bez 
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mentální retardace, vývojového opoždění na základě nevhodného, nemotivujícího 

sociálního prostředí, atd. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015).

2.5 Nadání a nadprůměrné nadání

Existují různé definice pro nadání jedince, které v sobě zahrnují rozlišení nadání a 

talentu, vysoký potenciál, akceleraci vývoje, vysoké intelektové schopnosti, atd.

„Zjednodušeně pro potřeby vzdělávání můžeme intelektově nadané žáky pojímat 

jako žáky s akcelerovaným kognitivním vývojem, kteří při dostatečné motivaci a tvořivosti

za adekvátní stimulace ze strany prostředí dosahují v porovnání se svými vrstevníky 

výjimečných výkonů v jedné nebo více intelektových činnostech.“ (Jurášková, 2006, str. 

16).

Podle RVP ZV se množství žáků s mimořádným nadáním odhaduje mezi 3 až 10 

%, přičemž mimořádně nadaný žák nemusí projevovat jen jedno nadání, ale může mít více 

druhů nadání. U nadaných jedinců se nemusí projevovat jen pozitivní aspekty, ale také 

negativní důsledky v podobě tlaku na žáka od učitelů nebo rodičů a jejich zvýšené 

očekávání. Školy a školská zařízení musí pro tyto žáky vytvářet vhodné podmínky, aby 

se jejich nadání mohlo dále úspěšně rozvíjet (Machů, Kočvarová, 2013).

O nadprůměrném nadání lze mluvit, pokud se hodnoty IQ pohybují mezi 120 - 135. 

Schopnosti u dětí nemusí být vždy rovnoměrně rozvinuté, dílčí kompetence mohou být 

nadprůměrné i průměrné a horší. Někdy se u nadaných dětí mluví o zátěži „dvojnásobné 

výjimečnosti“, při které dochází ke kombinaci vysokého intelektu např. s ADHD nebo 

zvýšenou úzkostností. Ne všechny děti s nadprůměrným intelektem dokážou svůj potenciál 

plně využít, např. pokud pochází z nepodnětného prostředí nebo mají jiné znevýhodnění. 

Při diagnostice nadprůměrně nadaného dítěte se používá test WISC – III, při kterém 

můžeme zjistit, na jaké úrovni jsou dílčí kompetence. Dále se používá analýza Woodcock-

Johnsonova testu kognitivních schopností III, K-ABC test (Vágnerová, Klégrová, 2008).
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Praktická část

3 Charakteristika výzkumu

Výzkum je zaměřený na získání dat primárně z pedagogicko-psychologické poradny 

v Kadani, potažmo i z ostatních pedagogicko-psychologických poraden v Ústeckém kraji. 

3.1 Cíl výzkumu

Cílem tohoto výzkumu bylo pomocí dat z programu PPP Professional 4.1, 

využívaném pedagogicko-psychologickými poradnami v Ústeckém kraji, vyhodnotit počet 

klientů za rok, množství žádosti o vyšetření s podezřením na poruchy chování, specifické 

poruchy učení a u nich i kolik bylo případů, kdy se toto podezření nepotvrdilo, dále školní 

zralost a školní nezralost a žádostí o diagnostiku nadání. A v neposlední řadě ve dvou 

případových studiích postihnout výchozí situaci a průběh vyšetření u žáků, kde se 

předpokládaná diagnóza nepotvrdila. Zjištěné informace budou konfrontovány s odbornou 

literaturou.

3.2 Výzkumný problém

Ze získaných dat analyzovat, u kterých diagnóz v Kadani, potažmo v Ústeckém kraji, je 

tendence vzestupu a naopak, u kterých diagnóz se četnost snižuje. Získaná data mezi sebou 

co nejlépe porovnat. Připravit tato fakta pro možný budoucí podrobnější výzkum, při

kterém by se zjišťovalo, čím nárůst nebo pokles u počtu diagnóz v dané oblasti může být 

způsoben. Dále snaha zjistit z prostudované dokumentace a odborné literatury, co by 

mohlo být příčinou špatného stanovení předpokládané diagnózy především u specifických 

poruch učení. Pátrat po možnosti praktického využití výzkumu některého faktu získaného 

analýzou dat. 

3.3 Výzkumné otázky

Při výzkumu byly položeny tyto otázky: 

Jaká je četnost přijatých žádostí, realizovaných vyšetření, stanovení diagnóz 

specifických poruch učení a chování v pedagogicko-psychologických poradnách 

v Ústeckém kraji a to podrobněji v Kadani?
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Jaká je četnost nepotvrzených případů u podezření na specifické poruchy učení u 

žáků 1. stupně základních škol v Ústeckém kraji?

Jaké jsou rozdíly mezi roky 2011 – 2015 v získaných datech z pedagogicko-

psychologické poradny v Kadani?

Jaké jsou rozdíly v počtech žádostí, stanovených diagnóz mezi pedagogicko-

psychologickými poradnami ve městech Ústeckého kraje?

3.4 Metodika výzkumu

Empirické šetření je založeno na sběru dat z pedagogicko-psychologických poraden 

v Ústeckém kraji a jejich vyhodnocení a to hlavně z pedagogicko-psychologické poradny 

v Kadani. Dále byla provedena analýza dokumentů, konkrétně padesáti spisů s případy, 

kdy se předpokládaná diagnóza, se kterou klient přišel, nepotvrdila nebo místo ní při 

psychologickém a speciálně pedagogickém vyšetření byla stanovena jiná diagnóza, která 

vysvětlovala klientovy problémy. Prostudování dokumentů bylo důležité i z hlediska 

výběru vhodných případů pro zpracování dvou kazuistik. Pro první kazuistiku byl vybrán 

spis týkající se nadprůměrně nadaného žáka a v druhé kazuistice je popsán případ žáka 

s nepotvrzenou diagnózou specifických poruch učení. Při práci na případových studiích

bylo využito i techniky neformálního rozhovoru.

3.5 Data z průzkumu situace PPP v Ústeckém kraji

V úvodní části výzkumu jsem oslovila všechny pedagogicko-psychologické 

poradny v kraji, s prosbou o poskytnutí dat, která jsou relevantní k mé bakalářské práci. 

Některé poradny byly schopny tyto data poskytnout již od roku 2009, ale většina poraden 

mi dodala data od roku 2013 do roku 2015. Ve dvou pedagogicko-psychologických 

poradnách zcela odmítli i přes opakované vysvětlení, k čemu údaje od nich budou využity, 

data poskytnout. Dále byl problém v tom, že některé poradny mi i přes moji opakovanou 

žádost poslaly data souhrnně za období 2013 – 2015, nebylo tedy možné rozlišit data za 

jednotlivé roky zvlášť. Další dvě poradny mi poslaly údaje za období 2009-2015. Musela 

jsem tedy tomu přizpůsobit i analýzu dat. Statistická data o vyšetřeních, která byla 

v poradnách provedena, byla získána z programu PPP Professional 4.1, který pedagogicko-
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psychologické poradny v Ústeckém kraji využívají ke shromažďování a zaznamenávání 

údajů, které se vztahují k poskytování poradenských služeb v PPP.

3.5.1 Systém PPP v Ústeckém kraji

Pedagogicko-psychologické poradny v Ústeckém kraji jsou sdruženy do organizace 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (PPP ÚK). Tato organizace vznikla v září 2002, kdy se sloučily 

jednotlivé právní subjekty původních okresních pedagogicko-psychologických poraden a 

středisek služeb v Ústeckém kraji. Organizace odpovídá poradenskému zařízení dle § 116

školského zákona. Po právní stránce je tato organizace vedena jako příspěvková organizace 

a zřizovatelem je Ústecký kraj (PPP Teplice, online, cit. 2016-03-24).

Všechna diagnostická vyšetření a úkony se provádějí podle jednotné metodologie, 

to znamená, že postup diagnostiky ve všech pedagogicko-psychologických poradnách 

sdružených pod PPP ÚK probíhá stejně.

Ve všech pedagogicko-psychologických poradnách se také vede evidence o počtu 

žádostí, klientů, určených diagnózách, o opětovných návštěvách klientů, atd., v programu 

PPP Professional 4.1.

3.5.2 Středisko podpory nadání PPP Kadaň

Kromě běžných činností prováděných v pedagogicko-psychologické poradně

v Kadani sídlí v této poradně i Středisko podpory nadání a to pro celý Ústecký kraj. Do 

tohoto střediska jsou posílány všechny děti pro vyšetření nadání a mimořádného nadání a 

dále se s nadanými a mimořádně nadanými dětmi pracuje a také se pracovníci podílejí na 

přípravě individuálně vzdělávacích plánů pro nadané děti. Ve středisku pracuje Krajský 

koordinátor k mimořádně nadaným dětem - speciální pedagog a Krajský koordinátor

k mimořádně nadaným dětem – psycholog (PPP Kadaň, online, cit. 2016-03-24).

3.5.3 Program PPP Professional 4.1

Tento program slouží pro evidenci činnosti pedagogicko-psychologických poraden 

a speciálně pedagogických center. Kromě běžné evidence klientů, psaní závěrečných zpráv 

umožňuje zapisovat i jiné činnosti poraden. Konkrétně tento program umožňuje evidenci 

klientů, skupin, kontaktů, žádostí, závěrečných zpráv, opatření a služeb, uživatelsky 
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definovatelné statistiky, historii změn, maximální ochranu osobních údajů klienta a bezpečí 

dat (PPP Professional, online, cit. 2016-03-24). 

3.6 Analýza dat

Analýze dat byla primárně zaměřena na komparaci údajů z pedagogicko-

psychologické poradny v Kadani. Pro analýzu dat z dalších pedagogicko-psychologických 

poraden v Ústeckém kraji bylo nutné nejprve zjistit přibližný počet obyvatel ve městech, 

ve kterých sídlí pedagogicko-psychologické poradny, který by poskytl alespoň nějaké 

použitelné údaje. A to z toho důvodu, aby bylo možné počet žádostí a dalších údajů 

porovnat mezi podobně početnými oblastmi. Zároveň bylo důležité si uvědomit, že tyto 

poradny nepřijímají klienty jen z města, ve kterém sídlí, ale také z jeho okolních obcí.

Důležitým faktem pro možnost srovnání dat z pedagogicko-psychologických poraden bylo, 

že se všechna vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách v Ústeckém kraji 

provádějí podle jednotné metodiky.

Graf 1 – V grafu jsou vodorovně znázorněny jména měst – Rumburk, Roudnice nad Labem, Kadaň, Louny,Litoměřice, 
Chomutov, Teplice, Děčín, Most. Svisle je vyznačen počet obyvatel sledovaných měst.
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3.6.1 Analýza dat z PPP v Kadani

Graf 2 – V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, klienti, nadaní, nadprůměrně 
nadaní, ADHD/ADD, SPU, SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Dále jsou barevně vyznačené roky. Svisle 
je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. Údaje jsou jednostlivě po letech – 2011 – 2015.

Nejvíce relevantních údajů bylo poskytnuto z PPP v Kadani, a proto byl na tato

data vytvořen samostatný graf. Jedná se o počet žádostí o vyšetření, počet klientů za dané 

období, diagnózy nadané dítě a nadprůměrně nadané dítě, projevy ADHD/ADD, specifické 

poruchy učení a počet případů, kdy se předpokládaná diagnóza z okruhu specifických 

poruch učení nepotvrdila, počet klientů, kteří byli vyšetřeni na školní zralost a školní 

nezralost. 

Pokud porovnáme roky 2011 a 2014 v počtu žádostí, tak můžeme konstatovat 

navýšení mezi těmito roky o 272 žádostí o vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně. To je necelá jedna čtvrtina z celkového počtu žádostí v roce 2011.  Klientů 
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k vyšetření se dostavilo nejvíce v roce 2013 - celkem 1164. Nejméně klientů o vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně se dostavilo opět v roce 2011 a to 923 klientů. 

Nárůst mezi těmito roky činí 241 klientů, což je opět necelá čtvrtina z celkového počtu 

klientů v roce 2011. Z těchto zjištění je patrné, že situace v počtech žádostí kopíruje i stav 

v počtu klientů, kteří se opravdu na vyšetření dostavili.

2011 2012 2013 2014 2015

Žádosti 1205 1265 1397 1497 1477

Klienti 923 1016 1164 1099 1123
Tabulka 1 – Popisuje počet žádostí a klientů za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 v PPP v Kadani.

Počet klientů s nadáním má v Kadani vzestupnou tendenci a nadprůměrně 

nadaných klientů bylo nejvíce v roce 2012 a to celkem 63. Poté počet klientů zlehka klesá. 

V diagnostice ADHD/ADD je výrazný vzestup těchto diagnóz a to celkem o 89

případů, pokud porovnáme rok 2013, kde bylo diagnostikováno ADHD/ADD u 134 žáků a 

rok 2015, kde počet žáků s touto diagnózou činí 223. 

U potvrzené diagnózy specifických poruch učení jde o klesající tendenci v počtu 

případů. Nejvyšší počet diagnostikovaných specifických poruch učení byl v roce 2012 a to 

celkem 159 případů a nejnižší počet byl zaznamenán sice v roce 2011 a to 106 případů, ale 

na dalším místě je rok 2015 se 111 případy. Naopak u nepotvrzené diagnózy specifických 

poruch učení počet případů narůstá a to dokonce o 89 případů mezi roky 2011 - 2015.

V roce 2011 nebyla předpokládaná diagnóza specifických poruch učení potvrzena u 32 

klientů, avšak v roce 2015 to bylo již u 121 klientů. To značí nárůst počtu klientů 

s nepotvrzenou SPU o skoro tři třetiny z množství klientů v roce 2015.

2011 2012 2013 2014 2015

ADHD/ADD 144 143 134 187 223

SPU 106 159 150 130 111

SPU nepotvrzeno 32 32 58 102 121
Tabulka 2 – Popisuje počet diagnóz ADHD/ADD, SPU a nepotvrzených SPU za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
v PPP v Kadani.

Také přibývá dětí, které přišly na vyšetření školní nezralosti, ale nijak dramaticky –

mezi lety 2011 – 2015 o 23 případů. Dětí poslaných do pedagogicko-psychologické 

poradny poslány s žádostí o vyšetření školní zralosti ubývá a to skoro až o polovinu.
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V roce 2012 bylo potvrzení o školní zralosti u 31 případů, což je za sledované období 

nejvíce a v roce 2015 to bylo již jen 16 případů.

2011 2012 2013 2014 2015

Školní zralost 25 31 25 26 16

Školní nezralost 82 85 98 104 105
Tabulka 3 – Popisuje počet vyšetřování školní zralosti a školní nezralosti za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 vPPP v 
Kadani.

3.6.2 Analýza dat z PPP Kadaň, Chomutov a Most za rok 2013

Graf 3 – V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, nadaní,  ADHD/ADD, SPU, 
SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Svisle je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. A to za rok 
2013.

Při srovnání údajů v roce 2013 mezi pedagogicko-psychologickými poradnami 

sídlícími v Kadani, Chomutově a Mostě, je nutné vzít na zřetel, že Chomutov má více jak 

2x tolik obyvatel než Kadaň a Most má o 18000 obyvatel více než Chomutov.
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Přesto jsou zajímavá data, která se objevují u diagnostiky ADHD/ADD a 

specifických poruch učení. Specifická porucha učení je ve sledovaném období v Kadani 

diagnostikována ve 150-ti případech, zatímco ve větším Chomutově „jen“ u 137 klientů a 

v Mostě u 259 klientů. U potvrzené diagnózy ADHD/ADD je počet klientů pedagogicko-

psychologické poradny v Kadani 134, v Chomutově 175 a v Mostě 493. Z toho vyplývá, že 

nejvíce klientů s diagnostikou ADHD/ADD je v pedagogicko-psychologické poradně 

v Mostě, ale pokud vezmeme v potaz počet obyvatel každého města, tak na druhém místě 

je počet klientů s potvrzenou diagnózou ADHD/ADD z pedagogicko-psychologické 

poradny v Kadani.

Kadaň Chomutov Most

ADHD/ADD 134 175 493

SPU 150 137 259
Tabulka 4 – popisuje počet klientů s diagnózou ADHD/ADD nebo SPU v PPP ve městech Kadaň, Chomutov a Most.

3.6.3 Analýza dat z PPP Kadaň, Chomutov, Teplice a Most za rok 2014

Graf 4 – V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, nadaní, ADHD/ADD, SPU, 
SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Svisle je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. A to za rok 
2014.
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Pro srovnání údajů za rok 2014, už mohly být porovnána data ze čtyř poraden, jen u 

informací z pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově chybí údaje o počtu žádostí 

za daný rok. Největším městem je Most. Chomutov a Teplice jsou podobně velká města.

Nejvyšší počet žádostí o vyšetření za rok 2014 byl zjištěn překvapivě 

v pedagogicko-psychologické poradně v Teplicích a to celkem 3044 žádostí, dále by po 

přepočtu na obyvatele následovaly množstvím žádostí z pedagogicko-psychologické 

poradny v Kadani - 1497 a na poslední místě by z porovnávaných pedagogicko-

psychologických poraden skončila PPP v Mostě – 1586 žádostí.

Kadaň Chomutov Teplice Most

Počet žádostí 1497 Nejsou známy. 3044 1586
Tabulka 5 – Popisuje celkový počet žádostí o vyšetření za rok 2014 v PPP ve městech Kadaň, Chomutov, Teplice a Most.

V pedagogicko-psychologické poradně v Teplicích byl zjištěn zdaleka největší 

počet diagnostikovaných případů ADHD/ADD a to 756, specifických poruch učení - 935 a 

i nepotvrzených specifických poruch učení - 155 ze všech porovnávaných pedagogicko-

psychologických poraden. 

Jediné, v čem se v tomto srovnání vymyká Kadaň, je počet dětí s diagnostikovaným 

nadáním oproti PPP v Chomutově, Teplicích i v Mostě. To je dáno faktem, že 

v pedagogicko-psychologické poradně v Kadani je Středisko péče pro nadané děti.

Kadaň Chomutov Teplice Most

nadání 31 2 5 4

ADHD/ADD 187 117 756 418

SPU 130 114 935 250

SPU nepotvrzeno 102 88 155 100
Tabulka 6 – Popisuje počet potvrzených diagnóz nadání, AHD/ADD, SPU a nepotvrzených diagnóz SPU za rok 2014 
v PPP v Kadani, Chomutově, Teplicích a Mostě.
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3.6.4 Analýza dat z PPP Kadaň, Chomutov, Teplice a Most za rok 2015

Graf 5 – V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, nadaní, ADHD/ADD, SPU, 
SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Svisle je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. A to za rok 
2015.

V roce 2015 je to podobná situace. Počet podaných žádostí o vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně je nejvyšší v PPP v Teplicích - 3087 a v Kadani -

1477. V pedagogicko-psychologické poradně v Mostě je opět za rok 2015 nejmenší 

v porovnání s údaji z ostatních poraden a to celkem 1440 žádostí.

Kadaň Chomutov Teplice Most

Počet žádostí 1477 Nejsou známy. 3087 1440
Tabulka 7 – Popisuje počet žádostí o vyšetření za rok 2014 v PPP v Kadani, Chomutově, Teplicích a Mostě.

V pedagogicko-psychologické poradně v Teplicích je opět zvýšený počet 

potvrzených diagnóz ADHD/ADD - 713, specifických poruch učení - 1035, vyšetření na 

školní nezralost - 297. Nejmarkantnější jsou každopádně počty klientů s potvrzenou 

diagnózou specifických poruch učení, kde v PPP v Teplicích mají o 933 více klientů 

s touto poruchou než v PPP v Chomutově, dále je to potvrzená diagnóza ADHD/ADD a to
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o 603 případů více než v Chomutově (110). Další rozdíly už nejsou tak veliké, jako je tomu 

v předchozích dvou případech.

Kadaň Chomutov Teplice Most

ADHD/ADD 223 110 713 450

SPU 111 102 1035 242

školní zralost 16 15 142 29

školní nezralost 105 202 297 297
Tabulka 8 – Popisuje počet potvrzených diagnóz ADHD/ADD, SPU a nepotvrzených diagnóz SPU a počty 
diagnostikovaných případů školní nezralosti za rok 2015 v PPP v Kadani, Chomutově, Teplicích a Mostě.

Pokud jsou porovnána data jen z poradny v Chomutově, za období 2013 – 2015, je 

zřejmé, že počet klientů s diagnózou ADHD/ADD je na sestupu. V roce 2013 to bylo 175 

klientů a v roce 2015 jen 110 klientů s touto potvrzenou diagnózou. O něco menší 

postupný pokles lze pozorovat u potvrzené diagnózy specifických poruch učení, kde v roce 

2013 bylo 137 dětí a v roce 2015 jen 102 dětí s potvrzenou diagnózou specifických poruch 

učení. U vyšetření školní nezralosti je patrný vzestup počtu dětí s doporučeným odkladem 

a to z počtu 137 v roce 2013 na 202 v roce 2015.

Pokud to samé porovnání provedeme pro poradnu v Teplicích, zjistíme pomalý 

nárůst u specifických poruch učení. Jinak tam žádné velké výkyvy v počtech diagnóz 

během sledovaného období nejsou.

Dále můžeme sledovat z údajů poskytnutých pedagogicko-psychologickou

poradnou v Mostě, že počet klientů s diagnózou ADHD/ADD je podobný, u specifických 

poruch učení je zanedbatelný pokles. Nárůst je u dětí se školní nezralostí a to z počtu 240 

v roce 2013 na 297 v roce 2015.
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3.6.5 Analýza dat za období 2009 – 2015

Graf 6 - V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, nadaní, nadprůměrně 
nadaní, ADHD/ADD, SPU, SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Dále jsou barevně vyznačena města. Svisle 
je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. A to za období 2009- 2015.

Také bylo možné porovnat data za období 2009 – 2015 z pedagogicko-

psychologických poraden v Chomutově a Lounech. Louny mají sice méně než polovinu 

obyvatel oproti Chomutovu, ale i tak se nechali vypozorovat nějaké skutečnosti.

V pedagogicko-psychologické poradně v Chomutově evidují za toto období více 

případů ADHD/ADD a specifických poruch učení než v Lounech. V Chomutově to činí 

718 diagnóz ADHD/ADD a v Lounech 264. Diagnostikovaných specifických poruch učení 

bylo v Chomutově 576 a v Lounech jen 127. Ostatní údaje jsou podobné, pokud si 

vynásobíme množství uváděné z Loun dvojnásobkem.
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Chomutov Louny

ADHD/ADD 718 264

SPU 576 127
Tabulka 9 – Popisuje počet diagnóz ADHD/ADD a SPU mezi roky 2009 – 2015 v PPP v Chomutově a Lounech.

3.6.6 Porovnání dat 2013-2015

Graf 7 – V grafu jsou vodorovně znázorněny oblasti, ke kterým byla sbírána data –  žádosti, nadaní, nadprůměrně 
nadaní, ADHD/ADD, SPU, SPU nepotvrzeno, Školní zralost, školní nezralost. Dále jsou barevně vyznačená města. Svisle 
je znázorněný počet ke každé sledované oblasti. A to za období 2013 – 2015.

Poslední srovnání bylo prováděno z dat z období 2013 – 2015. Zde se sešlo nejvíce 

údajů z většího množství poraden a to celkem z šesti. Týkalo se to pedagogicko-

psychologické poradny z Kadaně, z Rumburku, Roudnice nad Labem, Děčína, Litoměřic a 

Mostu. Nejmenší město z porovnávaných je Rumburk a naopak největší je Most. 
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Překvapivě nejvíce žádostí o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně bylo 

podáno v PPP v Kadani - 2974 a v PPP v Roudnici nad Labem - 2409. Dále by následoval 

Most s 4671 žádosti.

Kadaň Rumburk
Roudnice 
nad Labem Děčín Litoměřice Most

Počet žádostí 2974 724 2409 1752 1167 4671

Tabulka 10 – Popisuje celkový počet žádostí za období 2013 – 2015 v PPP v Kadani, Rumburku, Roudnicí nad Labem, 
Děčíně, Litoměřicích a v Mostě.

Největší počet dětí s diagnózou nadání a nadprůměrného nadání je opět v PPP v 

Kadani – a to 76 dětí. A stejně tak i počet klientů s ADHD/ADD – 544, pokud vezmeme 

do úvahy počet obyvatel. Na pomyslném druhém místě je v počtu klientů 

s diagnostikovaným ADHD/ADD pedagogicko-psychologická poradna v Mostě a to 1361 

dětí s touto diagnózou. A dále se údaje z pedagogicko-psychologických poraden z Kadaně 

a Roudnice nad Labem vymykají v oblasti diagnóz školní zralosti a i školní nezralosti.

V PPP v Kadani je to 67 dětí, kterým byla potvrzena školní zralost. A v PPP v Roudnici 

nad Labem je to 47 dětí. Naopak školní nezralost a tím i doporučená náprava, případně 

odklad školní docházky byla v 307 případech v PPP Kadani a v 207 případech v PPP 

v Roudnici nad Labem. Dále se opět potvrdil největší počet dětí s potvrzeným nadáním v 

pedagogicko-psychologické poradně v Kadani – celkem 76 dětí za období 2013 – 2016.  

Důvod největšího počtu klientů s nadáním nebo nadprůměrným nadáním v pedagogicko-

psychologické poradně v Kadani je ten, že v této poradně je Středisko podpory nadání při 

PPP Kadaň Ústeckého kraje. 

Kadaň Rumburk
Roudnice 
nad Labem Děčín Litoměřice Most

nadání 76 6 4 20 16 8

ADHD/ADD 544 215 621 139 1361

školní zralost 67 17 47 56 58 93

školní nezralost 307 184 207 326 238 805
Tabulka 11 – Popisuje počet diagnóz nadání, ADHD/ADD, školní zralosti a školní nezralosti za období 2013 – 2015 
v PPP v Kadani, Rumburku, Roudnicí nad Labem, Děčíně, Litoměřicích a v Mostě.
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3.7 Vyvození závěrů z analýzy dat

Co je možné ze získaných dat vyvodit s jistotou? Určitě to, že počet diagnóz ADHD/ADD 

je na vzestupu, v některých poradnách Ústeckého kraje je jasné, že toto navýšení je větší. 

A nárůst je i u počtu nepotvrzených specifických poruch učení, což by bylo možné přičíst 

tomu, že pedagogové a zákonní zástupci dítě se snaží případné problémy dětí při 

vyučování řešit a již se tolik nestydí za návštěvu pedagogicko-psychologických poraden, 

jako tomu mohlo být dříve. Také možná lépe funguje osvěta o těchto poruchách mezi 

laickou veřejností. I u pedagogů by to mohlo být dáno lepší informovaností o těchto 

diagnózách a díky tomu už mnohé děti nejsou jen považovány za ty zlobivé nebo hloupé, 

ale jsou odesílány do pedagogicko-psychologických poraden, kde jsou odborně vyšetřeny a 

je rodinným zástupcům a pedagogům nabídnut způsob, jak s dítětem dále pracovat, ať už 

v domácím prostředí nebo ve škole. U specifických poruch učení je situace dána tím, že 

tyto poruchy mohou být pro pedagogy těžce rozpoznatelné. Bohužel bez řádného 

diagnostického vyšetření, nelze specifické poruchy učení jednoznačně rozpoznat.  Pokud 

jsou naše domněnky v tomto ohledu správné, bylo by dobré zvážit další vzdělávání 

pedagogů v této oblasti a možná už i na vysokých školách v rámci přípravy na budoucí 

povolání a využívat možnosti preventivního screeningu u dětí.

Je otázkou, proč je velký počet dětí s diagnózou ADHD/ADD nebo specifických poruch 

učení zaznamenán v oblasti Teplic, Mostu a Kadaně. Zda je to dáno místním regionem, 

skladbou obyvatelstva nebo nějakým jiným specifikem. Každopádně je to námětem pro 

další hlubší prozkoumání a získání relevantních údajů, podle kterých by bylo možné tuto 

situaci osvětlit.
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4 Případová studie - nadprůměrné nadání

Dlouhodobý klientem je Matěj, nyní 16 let, ale do pedagogicko-psychologické 

poradny začal docházet v 1. třídě na Základní škole. Za období od první do páté třídy 

navštívil pedagogicko-psychologickou poradnu celkem šestkrát. Poprvé byl v

pedagogicko-psychologické poradny v Kadani kvůli častému zapomínání a 

nesoustředěnosti a to na popud matky.

4.1 Anamnéza

Matka vystudovala střední školu ekonomického směru. Později absolvovala 

rekvalifikaci na vedení plaveckých kurzů pro děti a pracovala jako PR manažerka a 

lektorka plaveckých kurzů a počítačových kurzů občanského sdružení sídlící v Kadani. 

V současné době pracuje ze zdravotních důvodů (deprese) jen několik hodin týdně 

v hudební škole Yamaha jako lektorka – vyučuje hru na flétnu, klávesy a kytaru, jinak je 

doma. Sama je ze tří dětí – má ještě dvě mladší sestry. Její rodiče sice bydlí v Praze, ale 

chatu mají v Kadani, takže jsou s vnukem v kontaktu, často se s ním vídají a mají spolu 

dobré vztahy. Matka má spousty zálib – hraje na kytaru, rekreačně sportuje, má ráda hudbu 

a přírodu.

Otec je o 3 roky mladší než matka. Vystudoval ČVUT obor elektro a pracuje 

v kabelové televizi jako IT – správce sítě. Má jednoho sourozence a to staršího bratra. Jeho 

rodiče bydlí společně s rodinou v jednom rodinném domě. Prarodiče obývají přízemí a 

klientova rodina bydlí nahoře. Opět spolu vychází dobře a Matěj k prarodičům často chodí 

na návštěvu. U nich v přízemí také sleduje televizi, kterou jeho rodina nemá. Doma může 

sledovat jen nějaké pořady na počítači.

Dále má Matěj sestru, která je o 7 let starší než on. Studuje přírodovědné lyceum a 

přes týden je na internátu. S bratrem vychází dobře, ale věkový rozdíl mezi nimi je v jejich

vztahu znát. 

Celá rodina vyznává alternativní a přírodní styl života – matka se například odmítá 

líčit, apod. Hodně času tráví společně v přírodě.

Těhotenství bylo bezproblémové a porod se odehrál v Centru aktivního porodu 

v Kadani a byl fyziologický. Matěj měl porodní váhu 3 500g a délku 50 cm. 
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Psychomotorický vývoj byl v kojeneckém věku bez nějakých odlišností, ale spíše 

urychlený – Matěj brzy lezl a velmi brzy si i stoupal – v 8. - 9. měsíci věku. Prvních šest 

měsíců byl pouze kojený. Podle matky byl během prvních šesti měsíců života velmi klidné 

a hodné dítě. Pak nastal zlom a Matěj se projevoval mnohem více a byl neúnavný. Byl a je 

zdravý, kromě problémů s chronickou rýmou. Mluvit začal brzy, ale objevila se u něj vada 

ve výslovnosti r, kterou se rodiče snažili odstranit. Do mateřské školy šel ve svých třech 

letech a neměl problémy s adaptací. I přechod z mateřské školy do základní školy mu 

nečinil potíže. V první třídě ale začal být problém s Matějovou zasněností, zapomínáním a 

také začal mít problémy s udržením pozornosti.  Proto ho matka objednala na kontrolu do 

pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče ho popisují jako hodné, dobrosrdečné dítě, 

které je bez zábran. Starosti jim působí, že Matěj má ve zvyku dělat několik věcí naráz a 

žádnou z nich pořádně, že se nedívá do očí, často se loudá, je zasněný. Matěj je pravák.

Matějovi zájmy a kroužky se v průběhu pěti let měnily. Při první návštěvě 

pedagogicko-psychologické poradny bylo konstatováno, že klient má velké množství 

zájmových kroužků. Každý den má minimálně jeden kroužek, někdy i dva a to i o víkendu. 

Navštěvoval kroužek Hraničář, atletiku, hru na klavír a hudební nauku, modelářský 

kroužek, fotografování, divadelní kroužek a kroužek Ajťák. V poradně bylo už při první 

návštěvě doporučeno, aby rodiče Matějovi nějaký kroužek zrušili, ale oni na to nechtěli 

přistoupit, i když připouštěli, že je Matěj pravděpodobně přetažený a nemá skoro žádný 

volný čas pro sebe. Postupem času rodiče dítěti přeci jen nějaké kroužky zrušili. Matěj se 

zajímá o všechno, zatím není nijak vyhraněný. Ve volném čase rád čte, hraje si s 

mašinkami, se stavebnicemi. Rád chodí na výlety do přírody a zajímá ho technika a fyzika. 

Jednou by chtěl být chemikem nebo elektrotechnikem nebo pracovat s počítači. Širokých 

znalostí dosahuje především v přírodovědných oborech, umí si dávat věci do souvislostí, 

rád něco zkoumá.

4.2 Vyšetření a doporučení

Matěj absolvoval několik vyšetření. 

Při prvním bylo konstatováno, že klient navázal sociální kontakt hned, 

spolupracoval a měl zájem o testové úlohy. Během vyšetření se objevuje značný 

psychomotorický neklid, pozornost je nestálá a lehce ovlivnitelná. Svoji práci komentuje a 
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odbíhá od zadaného tématu. Aktuální intelektový výkon se pohyboval celkově v pásmu 

výrazného nadprůměru (méně než 2% populace). V pásmu výrazného nadprůměru byly 

výsledky verbální a výkonové části textu, dále byla velmi dobrá vizuomotorická 

koordinace. Potíže měl s mechanickým přiřazováním symbolů a jejich psaním při časovém

limitu – vzhledem k horší grafomotorice a opakující se úloze bez možného kreativního 

řešení za následek podprůměrný výsledek. Kresba postavy byla provedena pečlivě, 

nadprůměrná po stránce obsahové, po stránce formálního zpracování průměrná. 

K testování byl použit diagnostický test WISC III. Na základě výsledků bylo doporučeno 

Matěje ve škole zařadit mezi integrované žáky pro mimořádné nadání a vypracovat pro něj 

individuální vzdělávací plán. Kromě toho byla doporučena cílená spolupráce rodiny a 

školy. Specifické poruchy učení a ani pozornosti u něj nebyly diagnostikovány.

Další vyšetření bylo zopakováno po 7 měsících. Byla provedena kontrola, jak 

probíhá výuka podle individuálně vzdělávacího plánu. Rodiče si stěžovali, že Matěj stále 

hodně zapomíná. Také mu dlouho trvá, než napíše domácí úkol, protože se mu nedaří na 

něj soustředit. Dlouho se ráno vypravuje do školy a často díky tomu chodí pozdě. Byl mu 

zadán test Ravenových progresivních matic a vyšel mu nadprůměrný výsledek.

Třetí vyšetření bylo provedeno po roce od druhého vyšetření. Matěj je i nadále 

vzděláván podle individuálně vzdělávacího plánu. Nadále je problém se zapomínáním 

úkolů a s tím, že mu práce velmi dlouho trvá.

Čtvrté vyšetření bylo jeden rok po třetím vyšetření. Proběhl rozhovor s rodiči, kteří 

si i nadále stěžovali na synovo časté zapomínání, dále že mu nepřiměřeně dlouhou dobu 

trvá vypracování úkolů. Byl proveden test W-J IE.I nadále se potvrzuje Matějovo 

nadprůměrné nadání. Dál platí výuka vedená podle individuálně vzdělávacího plánu. Je

potřeba zapracovat i na studijních návycích Matěje. Závěrem speciálně-pedagogické části 

vyšetření bylo konstatování poruchy pozornosti a zpomalení pracovního tempa.

V 5. ročníků absolvoval další vyšetření. Matěj zatím má ve škole od 1. třídy samé 

jedničky, nyní zhoršení až na trojky. Pokračuje se v jeho integraci ve škole. Píše 

neúpravně, často se nesoustředí na text, který přepisuje. Je nutné ho neustále úkolovat, 

jinak nepracuje. Sám od sebe se ve škole nehlásí, je nepozorný.  Na výsledcích mu 

nezáleží. Mezi dětmi není oblíben. Znovu testován WISC III. Intelektový výkon v pásmu 
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nadprůměru s rovnoměrně rozloženými skóry složky. Žádný ze sledovaných subtestů není 

podprůměrný. Školní výsledky neodpovídají nadání chlapce. Pravděpodobné příčiny

školního selhání jsou nepozornost, nepřipravenost na vyučování, neochota psát si zápisky 

do sešitu, pomalé tempo. Je nespolehlivý, málo o sebe dbá i o své věci. Kroužky byly 

omezeny. 

4.3 Vyhodnocení případové studie

V tomto případě je stručně popisován případ chlapce, který byl do pedagogicko-

psychologické poradny poslán z důvodu častého zapomínání. Po vyšetřeních se ukázalo, že 

chlapec patří mezi nadprůměrně nadané děti a nebyla mu v tu dobu potvrzena porucha 

pozornosti. Ve škole mu byl vypracován ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou Individuální vzdělávací plán. Také rodině byly doporučeny postupy při domácí 

přípravě. Chlapec absolvoval mnoho vyšetření a vždy mu vyšla inteligence 

v nadprůměrném pásu. Porucha pozornosti se mu potvrdila až při čtvrtém vyšetření. Na 

tomto příkladu je dobře vidět, že i když bylo dítě původně posláno s podezřením na jinou 

diagnózu, tak mu to bylo prospěšné, protože bylo odhaleno jeho mimořádné nadání a mohl 

se ve škole i doma začít plně rozvíjet jeho potenciál. Velmi tomu napomáhá vypracování 

individuálně vzdělávacího plánu a podle tohoto plánu i úprava výuky, přizpůsobení 

náročnosti učiva, využití různých prostředků při vzdělávání. Bohužel, jak už to v některých 

případech u dětí s nadprůměrným nadáním bývá, má chlapec problémy v sociální oblasti. 
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5 Případová studie  - SPÚ

Klientem je Martin, 9 let. Do pedagogicko-psychologické poradny byl poslán pro 

posouzení příčin potíží ve psaní. Také se zhoršil v matematice. Bylo zde i podezření na 

specifické poruchy učení.

5.1 Anamnéza

Matka je vysokoškolsky vzdělaná a pracuje jako stomatolog. Žije společně s otcem, 

který je u ní zaměstnán. Otec absolvoval vojenskou střední školu. Mezi rodiči není velký 

věkový rozdíl. Chlapec má čtyři sourozence, z toho jednoho nevlastního. Nevlastní bratr je 

nejstarší – rozdíl mezi chlapci je 8 let. Dále má Martin dva bratry a jednu sestru a je 

nejmladší z dětí. 

Porod proběhl 3 týdny před stanoveným termínem, byl fyziologicky spontánní a 

jeho průběh byl v normě. Chlapec po narození vážil 3 kg a měřil 50 cm. Matka ho kojila 

dva roky. V kojeneckém období byl klidný a dobře spal. V 6. měsících začal sedět, okolo 

7. – 8. měsíce lezl a na prvním roce započal s chůzí. Chlapec začal mluvit okolo 1,5- 2 

roku. Šišlal a tak s ním matka navštěvovala logopeda, kam s chlapcem již nyní nedochází. 

Matka se vrátila do práce 6 týdnů po porodu. Od dvou let navštěvoval Martin mateřskou 

školu, kde si rychle zvykl a neměl adaptační problémy. Po mateřské škole navštěvuje nyní 

základní školu, kde opět neměl problémy přivyknout novému prostředí, ale do školy chodí 

nerad, je to pro něj jen povinnost, do které je nucen. Během dosavadního dětství prodělal

běžné nemoci, žádné léky dlouhodobě neužíval, nebyly u něj zjištěny žádné percepční 

vady a ani alergie.

Matka Martina popisuje jako kamarádského, raráška, vůdce kolektivu, který si 

bohužel neplní své povinnosti. Největší potíže má podle ní ve psaní a také špatně čte. 

V žádných dalších předmětech podle matky problémy nemá. Na posledním vysvědčení měl 

dvě nebo tři dvojky. Má problémy s pozorností, ale soustředit se zvládne. Úkoly dělá ráno 

nebo večer. Pokud ráno, tak vstává v šest hodin a poté píše úkoly společně s matkou, jen 

občas je vypracovává sám. Žádné čtení nebo psaní navíc v rámci domácí přípravy 

neprobíhá. Matka tvrdí, že na to nemá čas a děti jsou v různých školních zařízeních. Dítě 

také dostává často poznámky za chování, nemá sešity, žákovskou knížku.
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Jeho paní učitelka o něm mluví, jako o komunikativním chlapci, dobrosrdečném, 

který dobře spolupracuje, má výraznou představivost, hodně se hlásí, ale také je umíněný, 

nepozorný, pošťuchuje se s ostatními a bývá často unavený. Rád se předvádí a zkouší 

hranice, kam až může zajít ve svém chování, ale zatím se dá ovlivnit správným směrem. 

Bohužel často nenosí věci na vyučování, ale o vyučování projevuje přiměřený zájem. 

Dokáže při vyučování pracovat samostatně a samostatně plní i úkoly přiměřené své úrovni. 

Dává přednost pravé ruce, píše neobratně, pomalu, občas vynechává písmena, zaměňuje 

měkké a tvrdé i/y. Vše záleží na aktuální pozornosti. Při diktátu převažují chyby 

z nepozornosti – vynechání čárky, háčku, chybovost ve psaní i/y, i když si pravopis umí 

odůvodnit, napíše je špatně, protože snadnější je psaní měkkého i než ypsilon. Čte se 

správnou větnou intonací, po slovech, nejistě se zřetelnými pauzami. Jen ta slova, u 

kterých si je jistý a jsou mu známá, čte najednou. Čtení je výrazně pomalé. Text dokáže 

reprodukovat jen částečně. Z velké části mu problémy při čtení činí výslovnost slov. 

V matematice Martin počítá pomaleji, ale celkově mu velké problémy nedělá, kromě 

slovních úloh. Obsah jeho řečové reprodukce je smysluplný, tempo je někdy až moc 

rychlé. Občas má problémy s artikulací. Nevyslovuje všechny hlásky správně. Obtížnější 

slova mu činí potíže. Hlasitost řeči je přiměřená a také má slovní zásobu, která odpovídá 

jeho věku. Komunikuje bez problému s dospělými lidmi i s dětmi. Dobře a rád zpívá. 

Dochází do základní umělecké školy, kde navštěvuje hodiny klavíru a harmoniky.

Bohužel často nenosí pomůcky na vyučování. Rodiče se sice zajímají o výsledky 

práce ve škole a reagují na záznamy v notýsku, ale domácí přípravu s ním dělají jen občas, 

učí se s ním nepravidelně. Učitelka se domnívá, že je tato situace zaviněna náročnou prací 

rodičů. Učitelka zavedla náhradní úkoly z domácích cvičení, jednodušší a kratší úlohy a 

žákovi také dává více času na vypracování zadaného úkolu, aby jej stihl dokončit. 

Vyučující doporučuje návštěvu logopeda – diagnostikována dyslálie.

5.2 Vyšetření

Při samotném psychologickém vyšetření, Martin navázal sociální kontakt bez 

obtíží, byl trochu rozmrzelý, ale jinak komunikativní. Dobře spolupracoval a na zadané 

úkoly se soustředil. Byla patrná vada řeči – artikulační neobratnost. Při testování byly 

použity testy: WISC-III  Test kresby lidské postavy. Podle WISC-III, se chlapcův aktuální 
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intelektový výkon nachází v pásmu nižšího průměru s převahou performační (názorové) 

složky nad verbální. V performační části testu se výkony v jednotlivých subtestech 

pohybují v pásmu průměru. Martin má na dobré úrovni schopnost organizovat a 

interpretovat zrakově vnímané podněty. Ve verbální části testu jsou výkony v pásmu 

průměru až podprůměru. Podprůměrně se Martinovi dařilo v subtestu zaměřeném na 

početní dovednosti. Slabší výkon podal v subtestu zaměřeném na schopnosti verbálního 

usuzování a v subtestu, v němž je zapotřebí porozumění sociálním situacím se schopností 

řešit je. Test dále poukázal na chlapcovi průměrné všeobecné znalosti. Na dobré úrovni má 

prostorové schopnosti a sekvenční schopnosti. V Testu kresby lidské postavy byla celková 

úroveň samotné kresby slabě průměrná. Přičemž po obsahové stránce je kresba o trochu 

kvalitnější než po stránce formální. Kresba je disproporční, nesymetrická, jsou patrné 

potíže s koordinací čar a čáry jsou také nepřesně napojované.

Při speciálně-pedagogickém vyšetření navázal chlapec sociální kontakt opět bez 

problémů. Byl milý a komunikativní. V druhé polovině vyšetření již na něm byla patrná 

únava. Byla také jasná vada řeči. Pro testování byla použita Testová baterie Diagnostika 

specifických poruch učení J. Nováka, Soubor specifických zkoušek a testů, Matějčkova 

orientační početní zkouška. Ve výsledcích vyšlo, že hoch čte bez chyb, ale nejistě, se 

správnou větnou intonací. Tempo četby je podprůměrné, před těžšími slovy dělá delší 

pauzy, případně je slabikuje. Reprodukci čteného textu zvládl. Při psaní se ověřilo, že je 

pravák, má nízký úchop náčiní. Jeho písmo je čitelné, ale roztřesené. Při přepisu bylo 

patrné velmi pomalé tempo psaní – úroveň v pásmu nadprůměru až průměru. Téměř 

všechny chyby, které při přepisování udělal, si našel sám. Při diktátu opět pomalé tempo 

psaní – úroveň v pásmu defektu. Chybovost spočívala ve vynechávání písmen a nesprávné 

psaní tvrdé a měkké slabiky. Všude psal jen měkké i a zdůvodnil to tím, že je to takhle pro 

něj jednodušší. Ústně ale zvládne zdůvodnit, proč se v dané slabice píše měkké nebo tvrdé 

i. V souboru specifických zkoušek a testů zvládl sluchovou analýzu, vizuální diferenciaci a 

orientaci v prostoru a audiometrickou koordinaci, Jemná motorika je v pořádku. Porucha se 

objevila ve sluchové diferenciaci a syntéze. Výsledky v Matějčkově orientační početní 

zkoušce byly v pásmu průměru.
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5.3 Závěr z vyšetření a doporučení

Podle výsledků testů se aktuální intelektový výkon nachází v pásmu nižšího 

průměru. Byla objevena vada řeči – artikulační neobratnost. Dále bylo zjištěno pomalé 

tempo psaní. Pro nedostatečnou domácí přípravu zatím nebylo možné u dítěte s jistotou 

diagnostikovat specifické poruchy učení.

Pracovníci škole doporučili, aby při výuce tohoto chlapce co nejvíce využívala 

multisenzoriální přístup (zapojení sluchu, zraku a hmatu). To znamená, že Martinovi při 

vyučování pomůže, pokud před sebou uvidí to, co slyší. Je důležité poskytnout chlapci 

dostatek času na práci a měl by být veden k tomu, aby si vypracované úlohy po sobě 

důsledně zkontroloval. Učitelka by měla respektovat sníženou kvalitu písma a úpravu 

v sešitech a v písemných pracích a sníženou kvalitu při rýsování. Také těmto oblastem by 

měla vyučující věnovat zvýšenou péči dítěti. Pokud by došlo ke zvýšené chybovosti 

v písemném projevu, je dobré ověřit chlapcovi znalosti ještě ústní formou zkoušení.

Rodičům byla doporučena nutná změna domácí přípravy. Domácí příprava do školy 

by měla probíhat každý den v odpoledních hodinách a ideálně i ve stejnou dobu, aby se u 

chlapce vytvořily správné pracovní návyky. Na úkolech by s dítětem měli pracovat 

společně rodiče. Je důležité, aby ho vedli ke kontrole jeho práce – aby hledal sám svoje 

chyby, aby jim dokázal zdůvodnit správnost vypracování úlohy, apod. Kromě práce na 

domácích úkolech je potřeba s dítětem denně trénovat čtení – stačí 10 minut každý den, 

poté si o přečteném textu promluvit, aby se u dítěte trénovala schopnost reprodukce 

přečteného. K tomu je potřeba také denně nacvičovat psaní, obzvláště zaměřené na psaní 

měkkých a tvrdých slabik, háčky, čárky, apod. Také je doporučeno trénovat s chlapcem 

počítání zpaměti a jednoduché slovní úlohy. Rozvíjet sociální znalosti – povídat si 

společně o světě kolem nás, jak se máme chovat v určitých situacích a proč., apod. 

Důležité také je podporovat chlapce ve čtení různých naučných knížek. Rodiče mohou dítě 

podporovat ve čtení nejrůznějších dětských časopisů, ve kterých si Martin může vyplňovat 

různé spojovačky, bludiště, doplňovačky, osmisměrky, apod. a tím bez pocitu učení 

trénovat pozornost a jiné potřebné dovednosti. Vhodné jsou i nejrůznější skládačky a 

puzzle. Dále je doporučeno zahájit logopedickou nápravu řeči. Na veškerou domácí 
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přípravu je vhodné si zavést cvičný sešit, který rodiče při příští návštěvě pedagogicko-

psychologické poradny předloží.

5.4 Vyhodnocení případové studie – SPU

V tomto případě byl hoch poslán do poradny kvůli špatnému stylu psaní a 

pravopisu a s podezřením na specifické poruchy učení. Po úvodní anamnéze a všech 

provedených testech se ukázalo, že díky nevyhovujícímu domácímu prostředí, kde se 

s dítětem nepracuje a chlapec, pokud už píše úkoly, tak ve velmi nevhodnou denní dobu a 

většinou bez pomoci rodičů, nelze s přesností určit, zda se jedná o specifické poruchy 

učení nebo je tento stav zaviněn zanedbáním školní přípravy ze strany rodičů. Pokud by se 

i po nápravě nadále u hocha objevovaly problémy, pak by se pravděpodobně s ohledem na 

nynější vyšetření jednalo v menší míře o dysgrafii. Problémy ale také můžou být 

způsobené výslovnostními problémy dítěte a to lze opět posoudit až po nápravě řeči. Bylo 

správné, že se rodiče rozhodli chlapce vzít na vyšetření a je tak možné ještě včas upravit 

Martinovi pracovní návyky a přípravu v domácím prostředí a obnovit návštěvy u logopeda. 



54

6 Závěr

V rámci mojí bakalářské práce jsem se pokusila v teoretické části stručně shrnout 

nejdůležitější fakta, která se týkají historie a diagnostické činnosti pedagogicko-

psychologických poraden. Doufám, že nejen mně to napomohlo znovu si uvědomit, jak je 

činnost pedagogicko-psychologických poraden důležitá, obzvláště při stanovení správné 

diagnózy u klientů a možnostech nápravy a případné integrace, ale také samozřejmě 

v preventivní oblasti a dalších činnostech. 

Potvrdila se mi moje domněnka, že diagnostikovat specifické poruchy učení je 

složitější a musí se vyloučit spousta dalších jiných možných příčin poruch a obtíží, které 

dítě má. Domnívám se, že díky tomu se objevuje tolik případů, kdy se u dítěte diagnóza 

specifických poruch učení nepotvrdí, ač s podezření na ni byl původně do poradny odeslán. 

Možná by pomohlo lepší proškolení pedagogů na školách, aby byli schopni lépe 

diferenciovat potíže, ale bez řádně provedeného diagnostického vyšetření, nelze nikdy   

100 % správně diagnózu určit. Vždy tady budou nějaké nepotvrzené diagnózy. Je tedy jen 

otázkou, jestli a jakým způsobem je možné jejich množství snížit a jestli je to ku prospěchu 

věci, se o něco takového pokoušet.

Mrzí mě také, že jsem se nemohla dostat k údajům, kolik je nepotvrzených 

podezření u diagnózy ADHD/ADD. Věřím, že i tady dojde občas k odeslání dítěte do 

pedagogicko-psychologické poradny s podezřením na hyperaktivitu a ono se ukáže, že dítě 

je jen „živější“, případně se při vyučování nudí a dává to nevhodným způsobem najevo.

Výzkumného cíle bylo dosaženo v těchto aspektech: byla analyzována data získaná 

z pedagogicko-psychologických poraden. Po prostudování dokumentace k případům, kdy 

se předpokládaná diagnóza u dítěte nepotvrdila. Rozhovorem se speciálním pedagogem, 

bylo pomocí dvou případových studií naznačeno, z jakých důvodů může dojít k nesprávně 

stanovené předpokládané diagnóze.
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