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Anotace 

Cílem této práce je zmapovat problematiku sebepojetí a sebehodnocení jedince se specifickou 

poruchou učení se zaměřením na diference emočního prožívání a chování jedinců 

integrovaných do běžné základní školy a jedinců navštěvujících specializovanou třídu pro děti 

s dyslexií. 

Skupiny výzkumného šetření, stejně tak jako kontrolní vzorek, tvořilo deset jedinců 

navštěvuj ících pátý postupný ročník. Poměr dívek a hochů byl 1:1. 

V první fázi byl dětem předkládán test Kresby postavy, jako odrazový můstek pro vytvoření 

uvolněné atmosféry. Po něm následoval subtest „Nedokončené věty" z Michalovy testové 

baterie Projektivní interview (1974). Sebehodnocení dětí s dyslexií a dětí kontrolního vzorku 

bylo zjišťováno dotazníkem SPAS (Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti, Matějček, 

Vágnerová, 1987). 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že mezi dětmi obou výzkumných skupin v porovnání 

s kontrolním vzorkem skutečně existují rozdíly. Děti navštěvující specializovanou třídu jsou 

více úzkostné, introvertované, jejich výtvory častěji nesou známky regrese a primitivismu než 

kresby dětí integrovaných. Jejich největším problémem zůstává čtení. 

Integrovaní žáci působí podle výsledků vyrovnaněji a méně úzkostně. Jejich kresebný projev 

je vyzrálejší. Je velmi zajímavé, že čtení pro ně nepředstavuje zásadní problém. Jak vyplývá z 

Dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti, nejníže hodnotí své obecné schopnosti, které jsou 

předpokladem pro úspěšnou školní práci. Sebehodnocení těchto žáků má nižší hodnotu než 

jedinců navštěvujících specializovanou třídu. 

Můžeme tedy předpokládat, že pobyt ve speciální třídě pomáhá dětem s poruchami učení 

postupně překonávat specifické obtíže, umožňuje jim, aby se cítily ve své třídě mezi 

vrstevníky dobře, zažívaly úspěch i neúspěch v prostředí přiměřené konkurence. Jako 

vhodnější se přesto jeví integrace, která umožňuje dětem setkávat se s širokým spektrem 

osobností, s nimiž vstupují do vzájemných interakcí. 



Abstract 

The goal of this thesis is to map the issues of self-concept and self-esteem of individuals with 

learning disabilities, focusing on differences in emotional experiences and behavior of 

individuals integrated in common elementary schools, and those attending speciál classes for 

children with dyslexia. 

The investigated groups, as well as the check sample, were built up from ten individuals, 

attending the fifth grade. Each group comprised equal number of girls and boys. 

In the first phase of the research, children were given the Human Figuře Drawing Test, mainly 

as a springboard for evoking a friendly atmosphere. After that, the Unfinished Sentences 

Subtest of the Michal's Projective Interview test set (1974) took pláce. The self-esteem of the 

children with dyslexia and of the check sample was investigated by the virtue of the SPAS 

questionnaire (Questionnaire of the school achievements self-appraisal, Matějček, Vágnerová, 

1987). 

The research results show, that there are certain differences between each investigated group 

and the check sample. Children attending a speciál class tend to be more anxious, introverted, 

their creations bear signs of regression and primitivism more often compared to integrated 

children, and reading persists as their major problém. 

On the other hand, integrated children appear more stable and less anxious; their drawings are 

more mature. A very interested fact is, that reading does not represent a crucial problém for 

them. As the SPAS questionnaire showed, they appraise low their common abilities that are 

necessary for effective schoolwork. Generally, self-esteem of integrated children is lower than 

of those attending speciál classes. 

It may be therefore assumed, that attending speciál classes helps children with learning 

disabilities to gradually overcome their difficulties, to feel comfortable among their peers, to 

experience success as well as failures in environment of an adequate competition. 

Nevertheless, integration proves more convenient, as it makes children meet and interact with 

a wide scale of personalities. 
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci na téma sebepojetí a sebehodnocení dítěte se specifickou poruchou 

učení se pokouším zpracovat oblast, která se do popředí zájmu odborníků dostává až 

v posledních letech. Zpočátku na sebe poutaly pozornost nejmarkantnější symptomy poruch a 

teprve pokračující výzkum soustřeďuje pozornost na aspekty emocionální. 

Problematika specifických poruch učení je mi velmi blízká. Již několik let se účastním vedení 

táborů pro děti s výukovými obtížemi, v minulých letech jsem s těmito dětmi pracovala i 

v hodinách náprav jejich specifických obtíží. Měla jsem proto dobrou příležitost sledovat děti 

jak v neformálním prostředí dětského letního tábora, tak i v prostředí školy. Problémy, které 

děti řešily, byly totožné, jaké mají jejich vrstevníci bez obtíží. Vždy jsem ale měla pocit, že 

míra prožitku je jiná. Při hrách byli chlapci a děvčata ve většině případů jakoby neaktivní, 

k zapojení potřebovaly velkou míru povzbuzení a pochvaly ze strany dospělých. Neustále žily 

v obavách, že něco neumí, zkazí nebo nestihnou. 

Většinu času trávily v přítomnosti dospělé osoby, zvláště pak děvčata vyžadovala velké 

množství fyzického kontaktu, často si sedaly dospělým na klín či je chytaly za ruku, a to i ve 

věku, kdy už si chce většina vrstevnic připadat dospěle a tomuto typu kontaktu se spíše 

vyhýbají - v nastupující pubertě. 

Žáci, o kterých se zde zmiňuji, byli pro charakter svých obtíží převážně řazeni do 

specializované třídy. Táborů se účastnily také děti integrované, jejich počet nebyl zdaleka tak 

vysoký. Opakovaně jsem se přesvědčila, že jejich prožívání různých situací nemá zdaleka tak 

intenzivní úzkostnou podobu, v chování působily často sebevědoměji a vyrovnaněji. Tato 

zjištění mne natolik zaujala, že jsem se rozhodla věnovat jim větší pozornost. 

Zaměřila jsem se na zjišťování sebepojetí těchto jedinců, přičemž jsem si kladla zejména 

otázky mapující vnímání sebe sama a sebe očima rodičů a učitelů. Nahlíží na sebe děti 

specializované třídy jinak než děti integrované? Jsou nějaké diference v jejich emočním 

prožívání? Je jejich sebehodnocení kvalitativně a kvantitativně odlišné? 

V teoretické části práce se zabývám tématem sebehodnocení a sebepojetí nejprve v obecné 

rovině, od počátků zájmu vědců o toto téma, poté se snažím charakterizovat základní pilíře 

sebepojetí u dětí mladšího školního věku. Právě žáci v tomto vývojovém období tvoří 
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výzkumný vzorek. V poslední kapitole uvádím sebepojetí a sebehodnocení do souvislosti se 

specifickou poruchou učení, přičemž se dotýkám některých tuzemských a zahraničních 

výzkumů, které byli na toto téma již v minulosti zpracovány. Na ně pak navazuji zčásti 

v praktické části práce. 

Metody, které jsem se rozhodla použít, jsou kresba postavy, subtest Nedokončené věty 

Michalova projektivního intervia a Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) 

Matějčka a Vágnerové. Dětská kresba, představující okno do dětské duše, byla rozebírána 

kvalitativně. Zaměřila jsem se především na analýzu tísňových znaků a porovnání četnosti 

výskytu těchto symptomů u dětí ve specializované třídě a dětí integrovaných. Obě zmíněné 

skupiny jsem vždy porovnala s kontrolním vzorkem dětí stejného věku bez poruchy. 

Subtest Nedokončených vět pomáhá nahlédnout způsob, jakým jedinec hodnotí sebe, rodinu, 

sourozence, kamarády, ale také školu a vyučování. Některé otázky nutí děti zamyslet se nad 

názorem, který mohou mít rodiče na své potomky. Ve SPASu pak děti vybírají různá tvrzení, 

která se na ně méně či více hodí. Jednotlivé položky testu mapují oblasti čtení, psaní, 

pravopisu, ale také matematiky, obecné schopnosti a sebedůvěru. 
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2. Teoretická část 

V první části své diplomové práce se pokusím nejprve vymezit pojem sebehodnocení a 

sebepojetí tak, jak jej charakterizovali různí odborníci. Předtím se zmíním o historických 

kořenech tohoto tématu včetně připomenutí prvních vědců, kteří se touto problematikou 

zabývali. 

Samostatnou kapitolu věnuji strukturálním složkám sebepojetí tak, jak je ve své práci uvádí Z. 

Helus (1973). Krátce se také dotknu okruhu otázek týkajících se poruch sebepojetí. Zastavím 

se také nad tématem sebehodnocení, které někteří autoři berou jako součást sebepojetí, jiní 

jako samostatný prvek. 

Jelikož děti tvořící výzkumný vzorek spadají do mladšího školního věku, považuji za důležité 

zmínit se o sebepojetí a sebehodnocení v tomto vývojovém období. Pojednávám především o 

činitelích, kteří mají podle mého názoru největší vliv na jejich utváření. 

Detailněji se zaměřuji na sebepojetí a sebehodnocení jedinců se specifickou poruchou učení, 

neboť právě problematice žáků s těmito obtížemi se tato práce věnuje. Jelikož děti, které se 

účastnily výzkumu, navštěvují specializované třídy nebo jsou integrované do běžné třídy 

základní školy na Klatovsku, dotknu se také oblasti systému péče o děti s dyslexií ve výše 

zmíněném okrese. 

2.1 Sebepojetí a jeho vymezení 

Tématem mé diplomové práce je sebepojetí a sebehodnocení dítěte se specifickou poruchou 

učení. Dříve než se budu věnovat této problematice bych se chtěla pozastavit nad tím, co si 

vlastně pod samotným termínem sebepojetí máme představit, uvedu také jedno z možných 

dělení jeho složek a dotknu se také problematiky vývoje sebepojetí v různých vývojových 

etapách lidského jedince. 
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2.1.1 Definice sebepojetí (self-concept) 
„Sebepojem je složitým konstruktem implikujícím kognitivní strukturu, ač ne výlučně, 

pozůstávající z verbálně nebo sémanticky zakódovaných generalizací, do nichž se integrují 

nové údajné a snad také pro subjekt specificky důležité behaviorální vzorky. Tato 

zevšeobecnění zahrnují vlastnosti, schopnosti, vědomosti, hodnoty, postoje a sociální role, 

všechno, čím se subjekt definuje a zhodnocuje. Jsou to především ty charakteristiky, které 

považuje za sebeprofilující, a na nich závisí, jak bude s jakoukoli personální informací 

naloženo" (Papica, 1985, str. 19). 

Zjednodušeně lze říci, že jde o představu jedince o sobě, souhrn hodnotících soudů, které 

člověk o sobě chová (Blatný, 2003, str. 92, Hartl, 2000, str. 524). 

Psychologie studuje sebepojetí ze tří úzce souvisejících hledisek: z hlediska procesu 

formování sebepojetí, z hlediska sebepojetí jako produktu procesu sebeuvědomění člověka a 

z hlediska funkcí sebepojetí v psychické regulaci chování. 

V rámci studia formování sebepojetí je pozornost věnována jednak výzkumu obecných 

principů a faktorů utváření sebepojetí, jednak problému definování vlastního Já, vytváření 

vlastní identity. První oblast se teoreticky opírá hlavně o poznatky vývojové, sociální a 

kognitivní psychologie a je orientovaná především empiricky, druhý výzkumný proud 

vychází z humanistické psychologie, existenciální, narativní a ego psychologie a je převážně 

teoretický (Blatný, 2003, str. 92). 

Z hlediska sebepojetí jako produktu procesu sebeuvědomění jsou pak studovány jednak jeho 

znaky jako psychické struktury, jednak jeho funkce v duševní činnosti člověka a 

v seberegulaci. 

Pro účely mé diplomové práce jsou důležité zejména poznatky první výše zmíněné výzkumné 

větve, konkrétně způsoby vytváření vlastní identity jedince a faktory, které utváří vlastní 

sebepojetí. 

2.1.2 Historické kořeny tématu sebepojetí 
Autory, kteří stáli v počátcích vědeckého zkoumání sebepojetí byli především William James, 

považovaný za zakladatele psychologie Já, a symboličtí interakcionisté Ch. D. Cooley a G. H. 

Mead. 

9 



Psycholog William James byl jedním z prvních autorů, kteří se výzkumem sebepojetí 

zajímali. Z hlediska přínosů pro psychologii Já je zmiňován nejčastěji proto, že jako první 

artikuloval rozlišení dvou aspektů Já: Já jako subjektu duševní činnosti - poznávajícího Já a Já 

jako objektu duševní činnosti. 

James se uchyluje k definici ega, neboli „Já" či „empirického ega" jako celkového souhrnu 

toho, co člověk může nazvat svým. Podle tohoto autora se ego skládá ze tří dílčích prvků, 

kterými jsou já materiální, které zahrnuje fyzický substrát jedince a jeho majetek, já sociální, 

které představuje názor okolí na daného jedince a nakonec já duchovní, které znamená souhrn 

psychických vloh a sklonů jedince. Na základě těchto prvků se pak vytváří emocionální život 

člověka, jeho pocity vůči sobě samému a jeho jednání zaměřené na seberealizaci a 

sebezáchovu (Kon, 1971, str. 43). 

Za důležité považuji zdůraznit, že James si uvědomoval neoddělitelnost Já jako procesu 

(proudu vědomí) a výsledných obsahů a své rozlišení viděl jako možné pouze na teoretické 

úrovni (Blatný, 2003, str. 94). 

Dalším myslitelem, který se zabýval sebepojetím, byl C.H. Cooley, představitel americké 

sociálně psychologické školy. Převzal Jamesovu představu „sociálního já" a dále ji rozvíjel. 

Byl toho názoru, že důležitou součást sebepojetí tvoří zpětná vazba, kterou dostáváme od 

druhých. Cooley popisuje sebepojetí jako zrcadlové já" a vysvětluje, že domněnky o tom, 

jak o nás smýšlejí druzí lidé, jsou základním kamenem mínění o sobě. 

Na Cooleyho navazuje G. H. Mead, který kladl ještě ve větší míře důraz na význam sociálních 

interakcí, zejména prostřednictvím jazyka. Zavedl také pojem „zobecněného druhého", 

v němž je obsažena myšlenka, že lidé přejímají postoje k sobě spíše od generalizované 

skupiny významných osob, které na ně sdílejí určitý společenský pohled, než že by reagovali 

na konkrétní osoby v konkrétní situaci. 

Výše uvedení autoři v podstatě shrnuli hlavní aspekty vývoje sebepojetí. „Sebepojetí se 

vytváří v procesu socializace člověka, v procesu jeho interakce se sociálním prostředím. 

Konkrétní obsah sebepojetí, daný sociální zkušeností jedince, je proto u každého člověka 

jiný" (Blatný, 2002, str. 105). 
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2.1.3 Strukturální složky sebepojetí 
V této kapitole bych chtěla zmínit zajímavé strukturální pojetí osobnosti tak, jak ho uvádí 

Helus (Helus, 1973). Podle tohoto autora tvoří sebepojetí člověka několik složek, a to složka 

tělesná, složka ideální, složka sociální, složka tzv. „vlastnického já" a tzv. aspirativní nebo 

ideální sebepojetí. 

Vlastni tělo 

První etapy tvorby představy o sobě samém jsou nepochybně spjaty s vyčleňováním vlastního 

těla z plynulého kontinua nediferencovaných pocitů a stavů (Helus, 1973, str. 217). V ranném 

dětství jsou to především pocity tělové, kdy dítě oplývá určitými tělesnými potřebami a 

zakouší, jsou-li či nejsou-li uspokojovány. Vnímá též pohyby, které může svým tělem 

realizovat, ať již pohyby rukou, nohou, hlavy atd. 

Postupně s vývojem koordinace senzoriky a motoriky začíná mít jedinec představu o 

hranicích mezi tělem a vším ostatním, což znamená v první řadě uvědomění si hranic mezi 

„já" neboli mým tělem a „nejá" jakožto vším ostatním. Hranice mezi těmito aspekty je podle 

Heluse po celý život upřesňována protitlakem „nejá" vůči akcím ,já". Hlavním 

představitelem těchto akcí jsou například různé zábrany v pohybu či nárazy, kterými okolí 

působí danému jedinci bolest. 

Na tomto místě je důležité zmínit také tzv. tělové schéma, což je vědomí těla jakožto 

strukturované a integrované jednoty orgánů a funkcí, soustava představ o tělesných 

vlastnostech, možnostech a zvláštnostech v jejich vazbách na vnější fyzické prostředí i 

společenskokulturní hodnocení. 

Jakmile si jedinec takové tělesné schéma utvoří a ustálí, přetrvává jako značně samostatný 

obsah ve vědomí subjektu, stává se nedílnou složkou , já" jedince. (Helus, 1973, str. 218) 

Já jako subjekt norem, hodnot a přesvědčení 

Jak jsem se již výše zmínila, podstatou socializačního procesu je přeměna vnějších, 

hodnotově normativních složek společensko - kulturního systému v autoregulativní principy 

osobnosti. S tím zpravidla souvisí i určité oslabení relativního významu vlastního těla 

v tvorbě a funkci sebepojetí. To, co je dáno tělesnými proporcemi, procesy a kvalitami, byť 

jakkoli sociálně významnými, ustupuje často do pozadí a je překryto významem ideálních 

principů, které subjekt zastává, jejichž nositelem se cítí být, s kterými se ztotožňuje. 

Sebepojetí některých lidí se do značné míry vymaňuje ze svého vymezení tělovými pocity a 
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funkcemi a jeho hlavní osou se stává vztah k sobě samému jako východisku toho, co je 

považováno za správné, odvážné, čestné atd., popřípadě se subjekt považuje především za 

nositele určitých duševních a morálních vlastností, které dávají smysl jeho individuálnímu 

životu. Hlavní položkou jeho sebepojetí může být také určité jednání, které vyvěrá z hloubky 

jeho individuality a vtiskuje ty nejlepší a nejsilnější stránky jeho osoby do okolního světa. 

Vedle tělesné složky sebepojetí můžeme tedy hovořit o jeho složce ideální, podtrhující 

nalezení sebe sama v splynutí s ideou, principem, duchovní hodnotou, psychickou kvalitou 

nebo smyslem činu. Tyto ideální složky sebepojetí se mohou dostat do příkrého rozporu 

s ostatními složkami, nejenom s tělesnou. Nároky vlastního těla mohou být vnímány jako 

pokušení či změkčilost a slabost odvádějící od vlastního poslání. 

Helus se domnívá, že někteří lidé nikdy stádium „ztotožněnosti svého sebepojetí" v tělesném 

, já" nepřeklenou. Ideální složky jejich sebepojetí se pak dostávají do konfliktu, který může 

být velmi hluboký (Helus, 1973, str. 222). 

Tělesná složka sebepojetí je někdy posílena proti složkám ideálním v situacích tělesného 

strádání a utrpení nebo v období stárnutí, poznamenaného tušením smrti. Trpící a ohrožené 

tělo se pak aktualizuje jako předpoklad všeho života, tedy i ideálního aspektu sebepojetí, a 

stává se silným argumentem proti ztotožnění sebepojetí s pouhým principem. 

Sociální složka sebepojetí 

Významným, za jistých okolností rozhodujícím faktorem sebepojetí může být i to, jakou 

sociální pozici subjekt zaujímá ve svém společensko - kulturním systému (resp. ve skupině), 

jaký má sociální status, jakou má prestiž, za co jej považují druzí, za co se považuje on sám. 

Např. určitá osoba může spatřovat jádro sebe sama v tom, že zastává určité místo, že je v 

kontaktu s vysoce postavenými osobami atd. 

Existují také speciální případy spadající do této složky sebepojetí. V prvé řadě jde o situaci, 

kdy je subjekt intenzivně fixován na osobu, z jejíž přízně čerpá důvody svého 

sebezhodnocování. Další variantou sociální složky sebepojetí může být také akcentování 

vjemu sebe sama jako příslušníka určitého společenství, např. národa, ale také party kamarádů 

či školní třídy, kterou jedinec navštěvuje. 

Vlastnické já jako složka sebepojetí 

Tato složka sebepojetí zahrnuje způsob vnímání sebe jako určitého vlastníka, majitele. Ve 

struktuře sebepojetí může podle Heluse (1973, str. 224) hrát tento aspekt důležitou, někdy až 
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dominantní úlohu. Některým lidem dává pocit vlastní autentičnosti ta skutečnost, že mohou 

vládnout nějakým jměním, že jsou obdařeni právy disponovat majetkem, že mají nějaké 

cennosti atd. Takoví lidé se pak definují, jak poukazuje autor, jak sami sobě, tak i ostatním 

lidem, převážně svým vztahem k určitým hmotným věcem stojícím v popředí jejich hodnot. 

Pakliže se jim těchto hodnot nedostává, vymezují se ve svém sebepojetí jako ti, kdo po 

majetku usilují. Ztráta nebo nedosažení majetku je pro takové jedince velmi těžké a zbavuje je 

pocitu, že jsou sami sebou. 

Aspirativní, ideální sebepojetí 

Tento typ sebepojetí se někdy ustaluje jako svébytná složka. Jde v podstatě o skutečnost, že 

subjekt si zpravidla vytváří i určitou představu sebe sama jako vzoru, že se v něm ustaluje 

pojetí optimálního sebe sama takového, jaký bych chtěl být, popřípadě jaký bych měl být. 

Vedle představy o tom, jaký vlastně jsem vzniká podle Heluse v jedinci také určitá touha zažít 

sebe sama, řešícího ideálně všechny své životní problémy, naplňujícího svůj život 

jednoznačnou realizací principů, o které mi jde, žijícího ve vztazích s lidmi, ke kterým cítím 

hlubokou úctu atd. 

Někdy se může stát, že aspirativní já jakoby staví ostatní složky sebepojetí do špatného světla. 

Jedinec může totiž nabýt dojmu, že ve srovnání s tím, jaký by měl či mohl být, není vlastně 

ničím, ničeho nedosáhl, nic neznamená, nikoho nezná atd. V tom případě se aspirativní složka 

sebepojetí jeví spíše problematickou, neboť jakoby zpochybňuje vše, čeho jedinec v daném 

okamžiku dosáhl, co právě dělá a kým právě je. 

Aby mohl jedinec o této složce hovořit jako o složce pozitivní, musí se snažit, aby se 

vzhledem ke svému ideálnímu sebepojetí tzv. aproximoval. Pak má tato složka aktivační 

účinek. Pakliže má ale jedinec pocit, že už nemá na změnu sílu, popřípadě mu ji dané 

okolnosti nedovolují, začne se od svého ideálního sebeuskutečnění spíše vzdalovat. 

Tento jev můžeme pozorovat např. u lidí, kteří dosáhli určitého věku, mají pocit, že již na 

určité věci nestačí a dochází u nich zákonitě k rezignaci nebo až k zoufalství. Může dojít ale i 

k pozitivnímu, tvořivému přebudování struktury vlastního sebepojetí na základě korigujících 

zásahů do reality. 

Helus ovšem upozorňuje, že napětí mezi aspirativním sebepojetím a jeho ostatními složkami 

nemusí být nutně vždy vyhroceno způsobem, který jsem výše zmínila. Způsob, jakými složky 

sebepojetí vedle sebe fungují, závisí především na genezi sebepojetí jako takového. 
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Aspirativní úroveň sebepojetí pak nemusí nutně fungovat jako způsob kompenzace 

jednotlivých nezdarů a tím se ustalovat v příkrém rozporu mezi reálnými možnostmi a úkoly. 

Může být také představovou fixací cíle, podněcujícího jedince k uskutečnitelnému 

vývojovému sebepřekonávání. 

2.1.4 Hierarchická struktura sebepojetí 
Jak jsem výše uvedla, sebepojetí osobnosti má několik různých složek, které jsou u každého 

jednotlivce hodnoceny v různém smyslu a v různé míře. Z toho důvodu můžeme hovořit o 

„hierarchické struktuře sebepojetí". Jedinec se definuje některými složkami sebepojetí více 

než jinými, proto je i sebepojetí každého jednotlivce individuální záležitostí. 

Podle toho, jaké složky sebepojetí u daného jedince převládají, pak existují jednak periferní, 

tj. okrajové, méně hodnotově akcentované obsahy a jednak centrální, vysoce hodnocené 

složky a obsahy sebepojetí. 

Jednotlivé složky sebepojetí, ať již okrajové či centrální, se mohou pod vlivem okolností 

v životě člověka měnit. Co se týče vrstev periferních, jejich přehodnocení či „ztráta" nemají 

zpravidla na osobnost příliš destruktivní vliv. Zproblematizování centrálních obsahů 

sebepojetí, asociovaných s nejvyššími hodnotami osobnosti, vede zpravidla k hluboké krizi 

celého osobnostního, psychosomaticko-sociálního organismu. Vznik patologických 

symptomů, stavy rezignace, zoufalství, zkratkové reakce nebo sebevražedné pokusy nejsou 

v takovém případě výjimkou (Helus, 1973, str. 226). 

Hierarchická struktura osobnostního sebepojetí se mění společně s vývojem osobnosti 

jedince. Kromě ontogeneze jedince jsou dalšími činiteli, které ovlivňují změny v hierarchii 

sebepojetí změny v prostředí, v němž se jedinec vyskytuje, a také práce na sobě samém. Tento 

vývoj sebepojetí může mít charakter kontinuitní, kdy následující stádium vyzrává z logiky 

předchozího, nebo diskontinuitní, kdy se jednotlivá stádia vyvracejí a destruují 

v konfliktovém střetání. 

2.1.5 Poruchy struktury sebepojetí 

Jednotlivé složky sebepojetí vykazují u každého jedince rozdílný stupeň integrovanosti. 

V různých situačních kontextech může docházet k rozpadu sebepojetí do dvou i více poměrně 

disociovaných struktur s různými hodnotově dominantními obsahy. Každá z těchto 
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disociovaných substruktur může být aktivována jiným situačním kontextem, ve kterém působí 

zcela nezávisle a monopolně. Mezi oběma je pak minimální či téměř žádná interakce. Jinými 

slovy jde o dvě hodnotové dominanty přibližně stejné síly, které znemožňují integritu 

osobnosti v jednotné sebepojetí. 

O jedné z dalších poruch integrace osobnosti hovoříme tehdy, když se současně aktivuje 

v téže situaci několik podobně silných dominant, které prosazují svůj vliv na osobnost stejně 

naléhavě. Jde o konfliktově založené sebepojetí (Helus, 1973, str. 230). 

Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé složky a obsahy sebepojetí mají důležitou a současně 

velmi složitou úlohu v autoregulaci osobnosti. Všechny významnější charakteristiky jednání 

úzce souvisí s aktivačním působením hodnot, obsahů a složek sebepojetí. Jedinec je 

motivován chovat se a prožívat tak, aby hodnoty sebe sama uchoval, potvrdil a prohloubil. 

2.1.6 Sebehodnocení v rámci sebepojetí 
V současné odborné literatuře jsou v některých případech pojmy sebepojetí a sebehodnocení 

používány buď jako synonyma (Blatný, 2002, str. 113), neboje tento pojem chápán jako děj, 

v němž probíhá sebekontrola a posuzování sebe sama, zvláště pak v rovině aktuální (Řezáč, 

1998, str. 221). Souček hovoří o sebehodnocení jako o stránce sebepojetí, kdy si člověk 

začíná uvědomovat svoje postavení mezi ostatními (Souček, Holubář, 1996, str. 36). Zároveň 

je také často užíván k označení určitého pohledu na sebe sama ve smyslu výsledku onoho 

děje. Je tedy chápán jako produkt průběžného sebeposuzování, jako hodnotící představa o 

sobě - obraz sebe sama. 

Pojem sebehodnocení můžeme jinými slovy chápat jako koncept popisující vývoj procesu 

nahlížení na sebe, hodnocení sebe v kontextu nějakých kritérií. Probíhá jak aktuálně, tak i 

následně. Sebepojetí je tedy v tomto smyslu spjato s určitou situací a probíhá zároveň jako 

zvažování vlastní kompetence k zvládnutí toho, co vyplývá ze situace. Nejde o posouzení 

„sebe jako takového", ale o posouzení připravenosti něčeho dosáhnout, něco zvládnout, 

vyřešit. 

Sebehodnocení se neustále vyvíjí, je jiné, když chodí dítě do nižších tříd a jiné v době 

dospívání, kdy nabývá zvláštní váhu a kdy se dokonce stává osou veškerého počínání jedince. 

V tomto období má obecně tendenci být vyšší, než je oprávněno. Mění se také podle skupiny, 

ve které se daný jedinec právě vyskytuje. Místo mladšího člověka ve skupině starších a 
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zkušenějších je pravděpodobně jiné než ve skupině, kde budou všichni jedinci na stejné 

úrovni (Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 129). 

Je třeba mít na mysli také skutečnost, že sebehodnocení je subjektivní, a že nemusí odpovídat 

skutečnosti. Jak je z výše uvedeného patrné, existuje mnoho aspektů, které jej ovlivňují. 

V první řadě je to rodina a způsob výchovy, který preferuje, dále je to bezpochyby nejbližší 

okruh lidí, s nimiž má daný jedinec kontakt, v pozdějším věku je to pak vrstevnická skupina, 

třída, do které dítě chodí, učitelé, kteří dítě hodnotí, zkrátka lidé, se kterými je jedinec 

v interakci ať již bezprostřední, tak i zprostředkované. 

2.2 Emoční vývoj a socializace dítěte mladšího školního 
věku 

Jelikož výzkumný vzorek pro účely mé diplomové práce tvořily děti pátých tříd, spadající 

podle většiny odborníků do období mladšího školního věku (Lamgmeier, Krejčířová, 1998; 

Příhoda, 1970; Vágnerová, 1996), krátce shrnu hlavní pilíře tohoto období. 

Jako mladší školní období označujeme zpravidla období mezi 6 a 7 rokem věku dítěte, kdy 

začíná navštěvovat školu, do 11 až 12 roku, čili do věku, kdy začínají být patrné první 

známky pohlavního dospívání (Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 115). 

Rozsah tohoto období je dosti široký, a proto je nutné upozornit, že mezi dětmi na počátku a 

ke konci této periody je veliký. Prvá etapa je spíše adaptací na nové prostředí školy, na její 

požadavky a specifika. Ve druhé etapě se dostávají do popředí více sociální vazby mezi 

spolužáky, krystalizuje se struktura zájmů a formují se životně důležité postoje. 

Matějček na základě výše uvedených skutečností toto období rozděluje na tři části. Mladším 

školním věkem charakterizuje pouze úsek 6 až 9 let věku jedince, etapu mezi 9 a 12 nazývá 

středním školním věku a období, které se kryje s pubescencí nazývá starším školním věkem 

(Matějček, 1986, str. 53). 

V této době, jak jsem se výše zmínila, dítě vstupuje do širších společenských vrstev, 

především díky vstupu do instituce školy. Významnými osobami, podle kterých si dítě dále 

buduje způsoby chování, sebepojetí a sebehodnocení nejsou již pouze rodiče, ale také učitelé, 
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kteří na dítě nějak nahlížejí a nějak je hodnotí, v nemalé míře také spolužáci a kamarádi, se 

kterými se dítě stýká mimo školu. 

V mladším školním věku dítě začíná přijímat různé role. Roli dítěte svých rodičů, nově pak 

roli žáka, spolužáka, kamaráda aj. Z těchto rolí a ze svého postavení ve skupinách, kterým 

tyto role náleží, se začínají utvářet ve větší míře sebepojetí a sebehodnocení, i když jeho 

počátky sahají již do prenatálního věku. 

Školní dítě se při popisu sama sebe již nezaměřuje jen na své objektivní charakteristiky, jako 

je vzhled či vlastnictví něčeho, ale začíná si stále více uvědomovat své psychologické 

vlastnosti a schopnosti. Tento nový náhled na sebe sama mu pak dovoluje skutečně se začít 

srovnávat s druhými a vytvořit si tak stálejší úroveň sebehodnocení. U dítěte ve věku deseti 

let můžeme podle Langmeiera a Krejčířové (1998, str. 134) hovořit o schopnostech 

introspekce a spontánní sebereflexe. Takto staré dítě již dokáže otevřeně hovořit o svých 

pocitech s náhledem na svůj vnitřní stav. 

2.3 Sebehodnocení a sebepojetí dítěte mladšího školního 
věku 

Sebehodnocení dítěte začíná být relativně stabilní po osmém roce věku, ovšem v období 

dospívání, patrně vlivem značných somatických a psychických změn, začíná sebehodnocení 

jedince kolísat. Významnou součástí sebehodnocení je i posuzování vlastní školní úspěšnosti. 

Děti školního věku mají silnou potřebu úspěchu. Vágnerová (1997, str. 35) hovoří o dvou 

způsobech, jak lze tuto potřebu interpretovat. Na jedné straně může být podle autorky 

akceptována jako tendence ukázat, že dítě něco dobře umí a na straně druhé můžeme na tuto 

potřebu nahlížet jako na tendenci vyniknout, popřípadě alespoň uspět ve skupině vrstevníků. 

2.3.1 Činitelé ovlivňující sebepojetí a sebehodnocení 

Existuje mnoho činitelů, kteří ovlivňují způsob, jakým na sebe bude jedinec nahlížet, jak se 

bude hodnotit. Mezi nejdůležitější podle mého názoru patří v první řadě rodina, která dítě 

vychovává, poté jeho vrstevníci, spolužáci a učitelé. 
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Vliv rodiny na sebehodnocení dítěte 

Na výši sebehodnocení dítěte mají vliv především rodiče. Ti dávají od narození dítěti najevo, 

jak si ho váží nebo jak je podceňují a tím mu jakoby v zrcadle ukazují jeho vlastní hodnotu. 

Na druhé straně jsou také rodiče vzorem chování, které jejich dítě přejímá a v podstatě 

modeluje samo sebe. Jejich vlastní reálné, příliš nízké či nadnesené sebehodnocení může být 

základem, podle něhož si dítě vytváří své vlastní sebepojetí a sebehodnocení. 

Jak ve své knize uvádí Langmeier a Krejčířová, existují empirické studie nasvědčující tomu, 

že především zrcadlení dítěte v soudech rodičů je pro jeho vývoj důležité. Současně však 

zejména v období školního věku dítěte významně ovlivňuje jeho sebehodnocení dětská 

skupina, a to jak formální, kterou představuje pro dítě především školní třída, tak i 

neformální, kterou tvoří kamarádi, se kterými se stýká mimo školu. V tomto smyslu bývá 

zdůrazňováno, že dítě hodnotí samo sebe vždy v pozadí určité specifické vztahové skupiny a 

připisuje samo sobě určité schopnosti a osobní vlastnosti podle svého relativního postavení 

v ní (Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 135). 

Vliv sebehodnoceni na oblibu ve školním kolektivu 

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

motivační tendencí školáka. Stimuluje jeho aktivitu a úsilí. Děti potřebují být oceněny, dobře 

hodnoceny, aby získaly dostatečné sebevědomí. Motivační síla školního prospěchu je 

posilována sociálně: úspěšní žáci mají ve třídě větší prestiž a bývají lépe akceptováni 

(Vágnerová, 1995, str. 59). 

Kladné sebehodnocení pomáhá jedinci taktéž ke snadnějšímu navazování styků s druhými 

lidmi. Člověk, který si v určitých situacích buď nevěří, nebo se podceňuje, má obyčejně větší 

obtíže navázat kontakt než jedinec, který š i je hodnotou svého , j á " jistý. 

Škola a její vliv na sebehodnocení dítěte 

Kromě rodičů a dětské skupiny má bezpochyby na vývoj sebehodnocení dítěte vliv také jeho 

učitel. V každém případě záleží na tom, jaký má učitel k danému jedinci přístup. Na základě 

toho může buď sebehodnocení žáka podpořit, ovšem na straně druhé v něm může také 

podnítit rozvoj pocitu méněcennosti, především má-li na jeho osobu nevhodné poznámky 

před celou třídou. 

Je nutné si uvědomit, že do školy nechodí jenom děti bezproblémové, ale i takové, které 

nejsou schopné dosáhnout požadovaných výsledků, protože k tomu nemají předpoklady. 
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Nemají buď potřebné schopnosti, popřípadě předpoklady k jejich využití. Nemusí být také ke 

školní práci dostatečně motivováni, protože nemají žádný subjektivně přijatelný důvod, který 

by potřebovali, aby byli ochotní se namáhat. 

Osobní důsledek neúspěchu může být pro školáka různý. Buď se jím trápí, vadí mu a daná 

situace může závažně snížit jeho sebehodnocení, popřípadě mu nevadí, protože má jiné 

hodnoty, většinou shodné s hodnotami jeho rodiny, případně je úspěšný v jiné oblasti, ve 

které získává uspokojující sebevědomí. Lhostejnost ke špatným známkám může být také 

důsledkem vytvoření specifického obranného mechanismu, kterým školák jakoby ubírá 

školním úspěchům na významu (Vágnerová, 1997, str.45). 

Jak upozorňuje Vágnerová, větší riziko neúspěchu, které je dané nízkým sebehodnocením, se 

primárně vytváří u dětí, které nejsou dostatečně citově akceptované, kterým se nepodařilo 

plně uspokojit potřebu jistoty a bezpečí. Jestliže jim chybí vědomí vlastní hodnoty, chybí 

většinou i pozitivní sebehodnocení a z něho vyplývající sebejistota. Výsledkem bývá 

neschopnost přiměřené orientace a nerealismus vlastních aspirací i očekávání. Podceňování 

dítěte vede k zafixování nižšího sebehodnocení, a také k anticipaci horšího výkonu 

v budoucnosti (Vágnerová, 1997, str. 37). 

2.3.2 Dítě se specifickou poruchou učení a jeho vztah ke škole 
Je známo, že postavení dítěte mezi spolužáky spoluurčuje jeho vztah ke škole. Pozice 

v neformální struktuře třídní skupiny se podílí i na výkonnosti jednotlivých žáků. Oblíbený 

žák se snáze stává úspěšným žákem, u neoblíbeného je to naopak. Navíc u žáků odmítaných 

třídou existuje reálné nebezpečí, že si své postavení budou chtít vylepšit sociálně 

nepřijatelnými způsoby chování. Vývoj dětí se specifickými poruchami učení může být tedy 

ohrožen nejenom po učební, ale také po sociální stránce. 

Z našich odborníků mohu uvést např. Žáčkovou (1994, str. 17-19), která porovnávala 

emotivitu dětí ze specializovaných tříd a dětí navštěvujících ambulantní péči. Autorka 

konstatovala, že u dětí navštěvujících ambulantní zařízení sice dochází ke korekci obtíží, ale 

nijak významně se v kladném smyslu nemění emoční prožívání. Toto prožívání mají však 

s běžnou populací srovnatelné děti ze specializovaných tříd. 
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Kšajt (1999, str. 51-54) provedl výzkum, v němž zkoumal žáky se specifickými poruchami 

učení a jejich pozici v běžné třídě. Zjistil, že spolužáci nehodnotí žáky se specifickými 

poruchami učení výrazně negativně, nijak je neodmítají ani neizolují. 

Záci s dyslexií, kteří byli takto hodnoceni, vykazovali nadprůměrnou či mírně nadprůměrnou 

inteligenci. Výroky typu „hloupý" či „neumí nic" patřily dětem se slabým školním 

prospěchem. Je nutné si ovšem uvědomit, že dyslexie se vyskytuje i u dětí s průměrnou či 

podprůměrnou inteligencí, i když je většinou obtížné poruchu diagnostikovat. 

Jak upozorňuje Vágnerová (2005, str. 86), žák s nějakou specifickou poruchou učení mívá 

většinou horší výsledky než ostatní děti, což může vést k negativnímu hodnocení jak 

učitelem, tak úspěšnějšími spolužáky. Proto je důležité, aby učitel věděl, co daná porucha 

obnáší, jak se projevuje, jaké jsou její příčiny a proč danému žákovi pravděpodobně nepůjde 

učení stejně dobře, jako jeho spolužákům. 

Vzhledem k faktu, že děti často nemají potřebné informace o poruše svých spolužáků, „dělají 

si obrázek" o obtížích svých spolužáků na základě školního hodnocení, popřípadě na základě 

specifických projevů, které tato porucha s sebou přináší (viz výše). Podle Michalové 47% 

učitelů neřeklo své třídě nic a 47% jim sdělilo, že jejich spolužák není hloupý, ale musí se 

více učit, resp. když bude pracovat, tak se zlepší. Jinými slovy, že si za své potíže může on 

sám (Vágnerová, 2005, str. 86). 

Ve specializovaných třídách je konkurence přiměřená, učitel má potřebné znalosti a 

zkušenosti. Sebehodnocení dětí v těchto třídách se ukazuje vyšší než u dětí integrovaných do 

běžných tříd. Reakce spolužáků na druhé ve třídě bývá povětšinou pozitivní či neutrální, 

pouze výjimečně negativní (Žáčková, 1994, str. 17). 

Určitý problém může vyplývat z generalizovaného negativního hodnocení celé třídy. Všichni 

žáci mohou být stigmatizováni příslušností k této odlišné, nestandardní skupině, kterou jejich 

vrstevníci z běžných tříd mohou chápat jako potvrzení určité nedostačivosti. Jsou posuzováni 

jako ti, kdo „chodí do třídy pro blbé"(Vágnerová, 2005, str. 90). 
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2.4 Sebehodnocení a sebepojetí dítěte se specifickou 
poruchou učení 

Zájem o specifické poruchy učení v posledních letech roste. Zaměření na administrativní 

opatření a rozvíjení nápravných metod a programů vedlo však k tomu, že byla více 

zdůrazňována technická stránka nápravné péče, kdežto emocionální a sociální problémy, které 

tyto obtíže provázejí, se odstávaly spíše do pozadí. Máme-li však dětem se specifickými 

obtížemi skutečně pomoci, měli bychom se zajímat i o to, jak se tyto děti cítí, co prožívají - o 

jejich sebepojetí. 

V posledních letech si odborníci uvědomují, že výkonové nedostatečnosti, případně i některé 

vrozené aspekty specifických poruch učení, negativně ovlivňují celou osobnost jedince s 

dyslexií, včetně její socializace a emocionality. „Už S. Orton upozornil na emocionální 

aspekty dyslexie, když sledoval vzrůstající frustraci dyslektiků ve škole" (Kocurová, 2002, 

str. 1). 

V zahraniční literatuře se můžeme setkat s množstvím výzkumů, které se věnují sociálním a 

emocionálním aspektům života dětí se specifickými poruchami učení (Bryan, 2003, 

Niemeyer, 1974, Raskind et al, 2003, Ryan, 1994). Ačkoli se zmínky o sociálních a 

emocionálních obtížích dětí se specifickými poruchami učení pomalu vkrádají i do 

tuzemských publikací (Matějček, 1993, Zelinková, 1999, Pokorná, 2001) a do každoročně 

vydávaného sborníku Specifické poruchy učení a chování (Žáčková, 1994, Klégrová, 1999, 

Kšajt, 1999, Mrázková, 2000), rozsáhlejší zkoumání emocionálních aspektů specifických 

poruch učení provedla zatím jen M. Kocurová (2002). 

Podle mého názoru je důležité věnovat danému tématu více pozornosti. Je třeba si uvědomit, 

že podpora dětí se specifickými obtížemi není jen v doučování či každodenní, často i 

několikahodinové přípravě na vyučování. Jedinou možnou cestou je systémový přístup 

k řešení problému. Je nutné chápat dítě, žáka, studenta ve všech jeho sociálních vztazích 

sjeho osobnostními zvláštnostmi, jeho emocionalitou, prožíváním úspěchů i neúspěchů 

(Pokorná, 2001, str. 53, 54). 

Děti se specifickou poruchou učení nejsou schopné dosáhnout stejných výsledků jako jejich 

spolužáci, kteří žádnými obtížemi netrpí. Nemohou se vyrovnat ostatním. Požadavky školy 

většinou nezvládají, a i když se snaží a jejich rodiče je denně nutí trávit mnoho času učením, 

výsledek neodpovídá vynaloženému úsilí. Není to ironie osudu? Jak často děti ve škole 
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slýchávají větu: „Je to takové chytré dítě, kdyby je jen trochu víc snažilo". Není divu, že se 

pak takové dítě považuje za méněcenné či méně chytré. 

Rozdíly mezi intelektuálním potenciálem dítěte, jeho očekáváními, nároky prostředí a 

výsledky ve výuce, které se projevují dlouhodobě, se kumulují a dítě frustrují. Jejich 

důsledkem je snížené sebehodnocení, pocity viny, agrese obrácená proti sobě či do okolí. Dítě 

začíná být káráno za špatné známky, ale i za neodpovídající chování (Wszeborowská-

Lipiňská, 1995, str. 32). 

Děti s poruchou čtení velmi rychle zjistí, že musí na své cestě za vzděláním překonávat 

překážky, které ostatní nemusí. Proto, aby nezačaly postupně propadat frustraci, musí si 

vybudovat fungující systém sebeúcty. Právě rodiče jsou hlavními experty, kteří se na jejím 

budování mohou podílet. Sebeúcta je u dětí se specifickými poruchami učení zásadní, neboť 

jim umožňuje dostat se do „cyklu úspěchu". Pokud děti věří ve vlastní schopnosti, budou se 

více snažit (Selikowitz, 2000, str. 45). 

Podle odborníků nejde o poruchu, která by měla souvislost s nedostatkem inteligence, proto 

nemohou rodiče často pochopit jak to, že jejich dítě dostává špatné známky, přestože se s ním 

doma učí. Vágnerová (2005, str. 86) v této souvislosti upozorňuje na fakt, že laická veřejnost 

často ztotožňuje jakoukoli „dys-poruchu" s nedostatkem inteligence. Značné množství lidí je 

stále ještě toho názoru, že dítě se specifickými potřebami je prostě „hloupé". 

Autorka zde dále uvádí, že jedinci se specifickými poruchami učení dost často patří k nejhůře 

hodnoceným ve třídě. Svoje nedostatky si plně uvědomují, i když se k nim rodiče a učitelé 

chovají s porozuměním. Opakovaný prožitek neúspěšnosti vždy zvyšuje pravděpodobnost 

zhoršení sebehodnocení a vzniku nedostatečné sebedůvěry. Toto riziko pak může posílit sklon 

k negativním atribucím, především ze strany učitelů a rodičů. Mají pocit, že děti jsou líné, 

neochotné pracovat, často je považují za podprůměrně inteligentní. 

Zde, domnívám se, hovoří Vágnerová o dětech, které jsou integrované do běžné třídy základní 

školy. Takovému jedinci je vypracován individuální plán, v němž jsou upřesněny jednotlivé 

kroky práce s dítětem. Realitou na mnohých školách bohužel stále zůstává, že učitelé berou 

tato doporučení pouze jako nutnou formalitu a často se ohrazují tvrzením, že na individuální 

práci s dětmi nemají čas. Samotné dítě s dyslektickými obtížemi pak často veškeré požadavky 

školy nezvládá, jeho prospěch se zhoršuje a spolu sn ím klesá i jeho sebepojetí a 

sebehodnocení. „Jestliže je sebepojetí nízké, bývá nízká i motivace k činnosti, protože je 

očekáván další neúspěch" (Klégrová, 1999, str. 43). 
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Klasenová (in Pokorná, 2001, str. 148)zdůrazňuje, že strach, který děti s dyslexií prožívají, 

není jen důsledkem nedostatečných výkonů a převážně negativního hodnocení učiteli a rodiči, 

ale také výrazem pocitu bezmocnosti vůči obtížím, které dítě prožívá. 

Schenk-Danzingerová (in Pokorná, 2001, 149) v návaznosti na předchozí autorku popsala 

čtyři typy reakcí dětí s dyslexií, které jejich rodiče a učitelé popsali jako nápadné 

chování.Jsou to: 

• Obranné a vyhýbavé mechanismy - generalizovaná opozice vůči všemu. Okolí vyvíjí 

na dítě nepřiměřený tlak s jediným výsledkem: dítě nespolupracuje, nepíše domácí 

úkoly, falšuje si známky. 

• Kompenzační mechanismy - děti se ve svém okolí neumí prosadit běžným způsobem, 

proto to často zkouší jinak, např. šaškováním, zřetelně odvážným chováním, častým 

zlobením. 

• Agresivita a projevy nepřátelství - prožívaný neúspěch vzbuzuje u dítěte napětí, které 

se snaží odreagovat agresí. 

• Úzkostné stažení se do sebe - děti se považují za méněcenné, jsou často uzavřené, 

citlivé, labilní, neklidné, často utíkají do denního snění. 

O různých způsobech, jak se vyhnout špatnému pocitu z neúspěchu hovoří Zelinková (1994, 

str. 159). Nedaří-li se dítěti dosáhnout úspěchu v pozitivních momentech, bude podle 

Zelinkové vyhledávat úspěch v jakékoli činnosti negativní. Spotřebou zažít úspěch souvisí 

také potřeba vyhnout se neúspěchu. U žáků úspěšných může být občasný neúspěch pobídkou 

k lepším výkonům, ovšem u žáků s poruchami učení, kteří zažívají neúspěch dlouhodobě, je 

tomu naopak. Nedostatečné či poznámky za špatné chování a zapomínání se opakují a stávají 

se u téměř běžným jevem. Žák se postupně se svou rolí neúspěšného žáka ztotožní. 

Pakliže od dětí s poruchou učení nikdo nic neočekává a nedává jim pocit dostatečné důvěry 

v jejich schopnosti, nemohou si uchovat dostatečnou sebedůvěru. Mohou být svou situací 

neurotizovány, mohou se stát nadměrně úzkostnými, někdy reagují psychosomatickými 

obtížemi, jako jsou bolesti hlavy, břicha atd. 

O těchto aspektech se zmiňuje také Milzová (in Pokorná, 2001, str. 121), která porovnávala 

skupiny školních dětí s emočními obtížemi a bez těchto obtíží ve vztahu k poruchám učení. 

Sledovala projevy vyskytující se v sociální oblasti, v tělesné sféře vnitřní a vnější, poruchy 

nálad a obtíže, které narušovaly činnost dítěte. Zjistila, že 74,4% dětí s poruchami učení má 

23 



nějaké obtíže v emoční sféře. U dětí bez školních problémů mělo obtíže v emoční oblasti jen 

2,6% dětí. 

Ryan (1994, str. 1 -4) hovoří v této souvislosti o sociálních a emocionálních poruchách, 

kterými děti s dyslexií trpí. Ty mohou být buď součástí anebo projevem téže poruchy, která 

způsobuje prospěchové problémy, nebo jsou způsobné stresem, do kterého se dítě dostává 

právě proto, že je dyslektik. Z daného vyplývá, že některé z problémů dětí s dyslexií mají 

biologické příčiny, zatímco jiné jsou reakcí na dysfunkci samotnou. 

Ve své práci se zaměřuje především na sekundární projevy dyslexie a problémy, které z těchto 

projevů vyplývají. Řadí je do několika různých oblastí. V první řadě hovoří o sociálních 

vztazích. Podle jeho názoru mohou být děti s dyslexií fyzicky či sociálně nezralé ve srovnání 

se svými vrstevníky. To může vést se sníženému přijetí sebe sama i horšímu přijetí 

vrstevníky. Jejich sociální nevyzrálost může také způsobit, že se chovají neadekvátně 

v sociálních situacích. 

Zajímavá jsou také Ryanova (viz tamtéž) klinická pozorování dětí s dyslektickými obtížemi, 

na základě kterých došel k závěru, že stejně tak, jako mají tito žáci problémy při 

zapamatování pořadí písmen ve slově, mají problém pamatovat si přesné pořadí událostí. Pak 

se může stát, že je dospělí či vrstevníci obviňují ze lži, i když jde ve skutečnosti pouze o 

problém se zapamatováním si sledu dálostí. 

Podle tohoto autora má mnoho dětí s dyslexií potíže s dekódováním sociálních kódů. Mohou 

špatně odhadovat osobní vzdálenost v interpersonálním styku, popřípadě nedostatečně vnímat 

neverbální chování druhého člověka. 

Tento názor potvrzuje ve svém výzkumu také Kocurová (2002, str. 8,9). Ta zjistila, že děti se 

specifickými poruchami učení vykazují výraznou maladaptivitu ve vrstevnické skupině a 

spokojeni nejsou ani v sociálních vztazích. Větší míru konfliktnosti a nepřizpůsobivosti mají 

také ve vztahu k rodičům a sourozencům. Podle výše uvedené autorky se dá předpokládat, že 

se tyto děti necítí doma dobře, a tak jim chybí zřejmě pocit spokojeného rodinného zázemí, 

tolik důležitý pro zdravý vývoj jejich psychiky. 

Za velmi zajímavý považuji názor Selikowitze (2000, str. 43), který se ve své podstatě 

shoduje s předchozími autory. Charakterizuje děti se specifickou poruchou jako „sociálně 

hluché". Dle jeho názoru je pro ně typické, že nemají vhled do toho, jak jsou vnímány. Děti, 

24 



které mají poruchy v oblasti školní výuky pak mnohem víc trpí. Některé z nich mohou 

předstírat nemoc, protože se bojí jít do školy, jiné tam jednoduše nechtějí. 

Jak je vidět, žáci s dyslexií často vyrůstají v nepříznivém prostředí, které může jejich výkon 

bezesporu ovlivnit. Pipeková (1998, str. 113) hovoří o tom, že v rodině ovlivňuje sebepojetí a 

sebehodnocení dítěte především styl výchovy. Na druhé straně je ale toho názoru, že těmto 

dětem neprospívá ani přílišná péče a podpora ze všech stran, protože se nenaučí překonávat 

ani malé překážky. Dítě, které je odkázáno samo na sebe a vedeno k přílišné samostatnosti se 

naopak nenaučí adekvátně spolupracovat. 

Matějček (1995, str.211) uvádí výzkum Bryanové, která se svými spolupracovníky zjistila, že 

nejenže děti s dyslexií hodnotí nepříznivě sami sebe, jsou hodnoceny nepříznivě také druhými 

osobami. Hodnocení je většinou stejně nepříznivé, ať jsou hodnotiteli spolužáci, učitelé, 

rodiče, nebo dokonce úplně cizí lidé, kteří nemají o dětech žádné informace a posuzuji je 

pouze podle filmových záběrů bez zvuku. Na základě výše uvedených faktů je zřejmé, že 

příčiny nepříznivého hodnocení dětí s dyslexií jejich okolím má hlubší kořeny, než pouze 

špatný prospěch. Jeho počátky musíme hledat v komunikačních strategiích, které jsou opět 

výrazem sebevědomí a sebepojetí těchto jedinců. 

Výzkumy Bryanové potvrdily, že děti s poruchou učení mají o sobě horší mínění než ostatní 

spolužáci. Jestliže mají v čemkoli úspěch, významně častěji jej připisují štěstí a neposuzují jej 

jako výsledek vlastní snahy nebo vlastní dovednosti. Už předem neočekávají, že by jejich 

osobní iniciativa mohla vést k úspěchu. V sociálním dění kolem sebe nedovedou dost dobře a 

pohotově odhadnout, co jsou příčiny a co následky. Nedovedou také dobře interpretovat 

chování druhých lidí a jemné známky jejich citových stavů. Je méně pravděpodobné, že 

budou vhodným způsobem reagovat na zamračení, na tázavý pohled, na otrávené gesto. 

Z výše uvedených faktů nepřímo vyplývá, že děti s dyslexií se mohou na základě těchto 

„odlišností" často dostat do konfliktu s druhými, mohou častěji zažívat pocit odmítnutí a na 

něj navazující pocit zklamání. Ani jeden z těchto aspektů nepřispívá k vysokému 

sebehodnocení těchto dětí. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který napomáhá dítěti s dyslexií svou poruchu vnímat lépe, 

je spolupráce rodiny a školy. Učitel by měl vědět, jakým způsobem rodiče prožívají tuto 

zátěž, jak na ni mohou reagovat, protože se tak mohou vyhnout zbytečným konfliktům s jejich 

strany. Podle Pipekové (1998, str. 112) je nutné, aby učitel znal sociokulturní a výchovné 
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prostředí jednotlivých žáků a nikdy by neměl podléhat beznaději, že práce, kterou odvádí 

nemá uspokojující výsledek. 

Na tomto místě bych ráda uvedla výzkum Strnadové-Lednické (2005, str. 200-209) mapující 

problematiku stresových a resilieněních faktorů v rodinách s dětmi se specifickými poruchami 

učení. Jednou z kategorií, která v průběhu jejího výzkumu vyplynula, byla právě již zmíněná 

spolupráce se školou. Autorka zde uvádí, že rodiče přikládají spolupráci se školou velký 

význam. Pokud je spolupráce z pohledu rodičů nedostačující a škola v jejich pohledu selhává, 

potom se rodiče staví ke škole negativně a přičítají jí vinu za neúspěch svého dítěte. Důležité 

je ovšem také zdůraznit druhý pól této problematiky. Tam, kde měli rodiče se školou dobré 

zkušenosti, považovali ji za jednu z největších opor, se kterými se v průběhu svého 

rodičovství setkali. 

Jedním z klíčových bodů střetu rodičů a učitelů je především styl, jakým učitelé s rodinou 

jednají. Rodiče mají nezřídka pocit, že se učitelé nedokážou dostatečně vcítit do jejich 

náročné situace, kritizována byla často také snížená schopnost empatie v oblasti potřeb dětí 

v kombinaci s nepřipraveností učitele na problematiku práce s dítětem se specifickou 

poruchou učení (viz tamtéž). 

Pro rodiče je výukové selhání jejich dětí vždy frustrující. Často pro ně velkou obtíž 

představuje smíření se s tím, že jejich dítě přes běžný, až nadprůměrný inteligenční kvocient 

nedosáhne ve většině případů dobrých studijních výsledků. Celá situace je ještě složitější, 

neboť tlak, který vyvíjí společnost na co nejvyšší možné vzdělání jedince, je obrovský. Není 

se tedy co divit, že „na dobrém školním prospěchu dnes rodičům záleží mnohem více, než 

kdykoli dříve" Matějček (1998, str. 65). 

Existují výzkumy, které zkoumají práci rodičů a dětí s dyslexií za pomoci odborníků 

(Saunders, Malin, 1970, str. 99-101; Brock, Shute, 2001, 15-25). Sounders a Malin upozornili 

na metodu, v níž se rodiče za pomoci odborníků učily správnými metodami pracovat se svými 

dětmi na nápravě specifických obtíží, a to v jejich domácím prostředí. Jedním 

z nej zajímavějších závěrů bylo značné zlepšení rodinného emocionálního klimatu a posílení 

Pozitivních vztahů mezi rodičem a dítětem. Rodiče nejenže byly pyšní na zlepšující se 

výsledky svých dětí, důležitý byl pro ně také pocit větší kompetence při řešení potíží, které 

jejich dítě má. Rodiče také získaly lepší náhled do problematiky specifických poruch učení. 

Za přínos považuji také rodičovskou skupinu, kde rodiče dostávaly od školených odborníků 

odpovědi na otázky týkající se této problematiky. 
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Rodičovský program, který uvádí Broeková a Shuteová, zahrnuje ukázky modelových situací, 

nácviky rolí ve skupinách či domácí úkoly. Všechny části jsou speciálně upravené pro rodiče 

dětí se specifickými poruchami učení. 

Postoje rodičů, učitelů, spolužáků k dětem z dyslexií, ale také postoje dětí s dyslexií k sobě 

samým popisoval také Niemeyer (1974, str. 38-68). Sestavil obsáhlé dotazníky pro výše 

jmenované, pomocí kterých mapoval prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí a náhled jednotlivých 

osob, které jsou součástí prostředí, na danou problematiku. 

Zodpovědí dětí s dyslexií vyplynulo, že své postavení v rodině i ve škole vnímají 

specifickým způsobem. Ve srovnání se spolužáky mají pocit unavitelnosti, často si připadají 

smutné, odstrčené, mají pocit, že se jim častěji „lepí smůla na paty". Domnívají se také, že 

mezi ostatními dětmi ve škole mají méně přátel a více nepřátel. Velmi často se také v jejich 

společnosti cítí osamoceně, jakoby byly vyřazeni z kolektivu. Častěji jsou terčem šikany a 

výsměchů. Jejich rodiče je častěji trestají, tráví s nimi méně společného času, dávají jim menší 

kapesné. Na rozdíl od svých rodičů a učitelů si nemyslí, že jsou líné či více zlobí, ve shodě 

s nimi hodnotí nepříznivě své vědomosti a výkon ve škole. Učitele většinou hodnotily jako 

málo trpělivé, rychle se rozčilující. Měli také pocit, že k nim nechovají přílišnou důvěru a byli 

přesvědčeni, že ostatním nadržují. 

V dotaznících, které vyplňovaly rodiče dětí s dyslexií se často objevovaly obavy o budoucnost 

jejich dětí, především ve vztahu k jejich kariéře. Měli pocit, že tráví hodiny přípravou do 

školy, tudíž by jejich dítě mělo podat odpovídající výkon. Když pak přinese domů známku, 

která se neshoduje s množstvím vynaloženého úsilí, mají pocit, že jejich dítě se dostatečně 

nesnaží a mohlo by mít lepší výsledky. Mnoho rodičů se také svěřilo s tím, že je náročná 

školní příprava velmi obtěžuje a postupně dochází k závěru, že pozbývá smyslu, protože 

jejich dítě je líné a jeho výsledky jsou mu lhostejné. 

Učitelé často hodnotili děti s dyslexií jako ty, kteří brzdí výuku, jsou vzpurné, nepořádné, 

jejich příprava není systematická a efektivní. Mají pocit, že tyto děti neoplývají fantazií, těžce 

chápou probíranou látku a nemají motivaci ke školní práci. 

2-4.1 Shrnutí 
Pro děti je právě v tomto období jejich vývoje důležité zažívat ve škole úspěch, být kladně 

Přijímán a hodnocen, žák, který slyší ze strany učitele často nevhodné poznámky, popřípadě 
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kritiku, nakonec na své snahy rezignuje a postupně si může vypěstovat nechuť až apatii ve 

vztahu k jakýmkoli aktivitám vztahujícím se ke škole a k učení. 

Příznivé či nepříznivé školní prostředí však netvoří pouze učitel. Podmínky vzdělávání žáků 

či studentů se specifickými poruchami učení závisí na řadě faktorů. Obecně též na existenci 

školských předpisů, pohledu řídících školských orgánů, poradenských pracovišť atd. Je také 

všeobecně známo, že se jednotlivé školy od sebe liší náročností. Ředitelé některých škol se 

spíše orientují na programy pro vzdělávání nadaných dětí, někteří na vznik tříd s podpůrnými 

reedukačními programy. Velmi záleží také na stabilitě učitelského sboru, na vztazích uvnitř 

sboru a konečně také na vzdělanosti učitelů v oboru speciálních vzdělávacích potřeb i stylu 

jejich práce (Pipeková, 1998, str. 114). 

Je důležité si uvědomit, že těžiště speciálního přístupu k dětem se specifickými poruchami 

učení není pouze ve zmírnění primárních příznaků dyslexie, ale v systémové práci s ceiou 

osobností jedince, včetně podpory jeho sebepojetí, důstojného sociálního zařazení či pomoci 

efektivně se vyrovnat se všemi obtížemi, které mu porucha přináší. 

Na tomto místě je nasnadě otázka. Jaký typ výuky je pro dítě se specifickými poruchami 

učení vhodnější? Je lepší integrovat je do běžné třídy základní školy, nebo je umístit do 

speciální třídy pro děti, které trpí stejnou poruchou? Stávající výzkumy (Klégrová,1999, 

Strnadová-Lednická, 2005, Žáčková, 1994) přichází s výsledky, které podporují spíše druhou 

variantu. Na jedné straně stojí zjištění výše zmíněných prací, že dětí se specifickými obtížemi 

i jejich rodiče vnímají integraci jako „méně stigmatizující, na druhé straně bohužel i přes 

osvětu mnoho lidí bere stále specializované třídy jako „třídy pro hloupé a problémové děti". 

Je zarážející, že návštěva specializovaných tříd či základní školy pro děti se specifickými 

Poruchami učení dítě stigmatizuje a snižuje jeho šance ve smyslu studia na střední škole 

(Strnadová-Lednická, 2005, str.212). 

Není výjimkou, že dítě integrované na běžnou základní školu sice plní přání svých rodičů a 

zůstává zde, ale nestíhá výuku, jeho prospěch se zhoršuje, úspěchů je čím dál tím méně, čím 

více je požadavků a nakonec jej učitelé začnou považovat za slabého žáka bez perspektiv. 

Zklamání nakonec prožívají i samotní rodiče, kteří věnují mnohdy hodiny domácí přípravě 
s dítětem a jeho výsledky tomu nakonec stejně neodpovídají. Největší dopad má taková 

situace na samotné dítě. Pod vlivem útoků ze všech stran se postupně zhoršuje jeho 

sebepojetí, ztrácí důvěru ve své schopnosti, získává odpor ke škole. 
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Ve specializované třídě mají všechny děti přibližně stejné obtíže, čímž se značně snižuje 

konkurenčnost prostředí. Dítě má větší příležitost zažít úspěch a opravit si o sobě mínění. 

Jeho lepší prospívání ve škole se pak pochopitelně odráží i ve spokojenosti rodičů (Klégrová, 

1999, str. 43). Tento názor potvrzují i rodiče, kteří se účastnily výše uvedeného výzkumu 

Strnadové-Lednické (2005). Autorka zde uvádí častou negativní zkušenost rodičů z doby, kdy 

jejich děti navštěvovaly základní školu. Dva hlavní argumenty proti plnění povinné školní 

docházky na základní škole zmiňované rodiči byly posměch ze strany spolužáků a velký počet 

dětí ve třídě, který znemožňuje individuální přístup k dětem se specifickými obtížemi. 

Jsem si vědoma toho, že scénář, který jsem zde nastínila, je poněkud katastrofický a situace 

nebývá vždy takto vážná. Podle mého názoru je ovšem nutné brát v úvahu všechny aspekty, 

které s sebou integrace dítěte do běžné základní školy přináší. Neznamená to, že integrace 

dítěte do běžné základní školy je špatným řešením. Je třeba ovšem učitele před přijetím žáka 

se specifickou poruchou dostatečně proškolit a podat dostatečné informace také rodičům dětí 

a jejich spolužákům. 

Pro integrační snahy musí být také značná podpora ze strany vedení příslušné školy, kterému 

se přes legislativní, finanční, organizační a další překážky povede zajistit odborné a technické 

zázemí pro integraci. Dále je potřeba dostatečná schopnost a vůle přitáhnout a udržet na škole 

takové učitelské osobnosti, které mají k dětem upřímně pozitivní vztah a jsou samy schopny a 

ochotny na sobě pracovat zejména v oblasti nových metod a přístupů k žákům se specifickými 

Poruchami učení a jejich rodičům (Mrázková, 2000, str. 53). 

2-5 Systém péče o děti s SPU na Klatovsku 

Jelikož sledovaný vzorek tvoří klienti pedagogicko-psychologické poradny v Klatovech, 

Považuji za nutné zmínit systém péče, tak jak je zavedený. 

Nejdříve se zmíním o dětských letních táborech pro děti s dyslexií, poté popíšu problematiku 

specializovaných tříd a integrace do základní školy včetně úskalí, která jednotlivé způsoby 
vyuky dětem se specifickou poruchou učení přináší. 
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„Dyslektické tábory " 

Již několik let spolupracuji s pedagogicko-psychologickou poradnou v Klatovech. Jedním 

z projektů, kterého se aktivně účastním, je každoročně pořádaný „dyslektický tábor" pro děti 

se specifickými poruchami učení. Myšlenka, s níž jej pracovníci po dlouhá léta pořádají, je 

prostá, ale velmi záslužná. Chtějí, aby děti, které zažívají ve škole celoroční stres či časté 

zklamání ze špatných známek, mohly alespoň týden prázdnin trávit mezi dětmi, jejichž obtíže 

jsou podobného charakteru. Děti zde nezažívají rivalitu všedního dne a v různých typech 

soutěží a úkolů má každý z nich příležitost zažít úspěch či neúspěch mezi dětmi v podobné 

situaci. 

Netvrdím samozřejmě, že jeden týden v roce bude pro dítě představovat závratnou změnu 

jeho sebepojetí a sebehodnocení. Jsem ovšem toho názoru, že psychologové a speciální 

pedagogové mohou svým citlivým a individuálním přístupem ke každému dítěti alespoň 

částečně poopravit jeho mínění o sobě. Kromě toho má dítě možnost dostat se do jiného 

prostředí a najít si nové kamarády. Dítě se pak necítí odstrčené na okraji a má možnost zapojit 

se s chutí do všech aktivit. 

Specializované třídy 

Děti, které na tábory jezdí, jsou buď integrované do běžných základních škol jak v Klatovech, 

tak i v přilehlém okolí, nebo navštěvují specializovanou třídu pro děti s poruchami učení při 

běžné základní škole. 

Specializovaná třída je zde pouze jedna pro každý ročník při běžné základní škole, do které 

jsou řazeny děti od třetí do sedmé třídy. Její kapacita je maximálně 18 dětí, přičemž třída se 

otevírá při minimálním počtu šesti žáků. Dítě je do této třídy zařazeno na doporučení 

Pedagogicko-psychologické poradny. Žáci jsou zde tolerováni ve všech předmětech, v českém 

a cizím jazyce mají slovní hodnocení jde-li o dyslexii, v matematice, jde-li o dyskalkulii. 

Kromě toho musí s přeřazením žáka souhlasit také rodiče, což je občas velký problém. 

Rodiče stále ještě nahlížejí na specializovanou třídu jako na třídu pro „hloupé" děti, popřípadě 

Pro děti problematické. 

T v t í x v „ , • „ tnhoto důvodu každoročně náročné otevřít. Podle slov ireti postupný ročník speciální je z tonoio uuvu 

Pracovníků poradny musejí rodiče pro zařazení dětí do třetí dyslektické třídy většinou spíš 

Přemlouvat. Rodiče mají pocit, že jejich dítě dostane automaticky „nálepku" žáka, který 

nezvládne výuku v běžné škole a toto stigma jej bude provázet po celý život. 
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Jiná situace je pak ve vyšších ročnících. Rodiče pochopí, že jejich dítě ( zpravidla má-li 

specifické obtíže těžšího stupně) v běžné třídě výuku zpravidla nezvládá a chtějí ho do 

dyslektické třídy přeřadit. Mnohdy se rozhodnou až poté, co je kapacita třídy již naplněna a 

dítě musí zůstat v běžné třídě, kde je jeho situace nelehká. Jsou zde na něj kladeny 

nepřiměřené nároky, dítě nezvládá učivo či nestíhá rychlé tempo. 

V osmém a devátém ročníku již dyslektická třída zaniká, děti však nadále zůstávají v jedné 

třídě. Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny spolu s řiditelem školy, při níž jsou 

dyslektické třídy založeny mají za to, že není vhodné měnit dva roky před koncem povinné 

školní docházky kolektiv dětí. 

Děti jsou pravidelně, v intervalu dvou let, zvány do poradny na kontrolu. Zde se zjišťuje, zda 

má žák nárok na normativ, popřípadě může-li být zařazen do běžné základní školy. Zde je pak 

náhle vyučován dle osnov ZŠ bez nároku na toleranci v jednotlivých předmětech. 

Je-li na druhém stupni ZŠ žák, který docházel na první stupeň do vesnické školy v místě 

bydliště a na druhý stupeň již dojíždí do Klatov a jeho porucha je diagnostikována jako těžká, 

je přeřazen do příslušné třídy specializované (se souhlasem rodičů). Takto se děje právě 

výměnou za žáka, jehož porucha je do té míry zlepšena, že již nemusí nadále danou 

dyslektickou třídu navštěvovat. 

Taková situace je ovšem problematická, neboť si žák musí v běžné třídě zvykat na nový 

kolektiv. Nesnáze má také co se týče pracovních návyků, především pracovního tempa, které 

bývá na běžné ZŠ větší. Pak již záleží pouze na jednotlivém vyučujícím, zda k j eho poruše 

Přihlédne, či nikoli. Tolerance ze strany učitele se může týkat také délky textu, který žák musí 

číst, tolerance specifických chyb atd. Znovu ale připomínám, že jde pouze o přístup učitele 

k danému žáku jako individuu. 

Učitelé dyslektických tříd na výše zmíněné škole zastávají jednotný názor na jejich funkci. 

Podle nich je kromě individuálního přístupu, tolerance ve všech předmětech a specifického 

způsobu výuky jejich předností také specifické působení na psychiku žáka. 

Nelze říci, že by byla míra zlepšení poruchy dítěte navštěvujícího dyslektickou třídu větší než 

u dítěte, které je integrované na běžné základní škole. Děti se specializovaných tříd jsou dle 

jejich názoru psychicky více klidné, méně úzkostné a míra jejich sebevědomí bývá většinou 

vyšší. 
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Integrace do běžné základní školy 

Děti, které nejsou nebo nemohou být zařazeny do specializované třídy a mají obtíže těžkého 

stupně, jsou integrovány do běžné základní školy. Pedagogicko-psychologická poradna 

vypracuje tzv. Integrační listinu, na základě které je škole doporučeno vypracování 

Individuálního vzdělávacího programu. Je-li takový vzdělávací program vytvořen a zda se jím 

vyučující skutečně řídí, je věc jiná. 

Je zarážející, že ještě dnes se vyskytují učitelé, kteří neberou na děti se specifickými 

poruchami učení ohled. Mnohokrát jsem byla svědkem rozhovoru s paní učitelkou, která si 

stěžovala na žáky s diagnostikovanou dyslexií jako na líné, pomalé a problematické. Učitelé 

jsou často integrovanými žáky stresováni, neboť povětšinou neví, jaký přístup k nim mají 

zvolit, jak je mají hodnotit a jak s nimi pracovat (z rozhovoru s paní učitelkou ZŠ, která má ve 

třídě tři integrované žáky se specifickou poruchou učení). 

Učitelé základních škol navštěvují různé semináře či přednášky, které pro ně pedagogicko-

psychologická poradna pořádá, tudíž není podle mého názoru pravděpodobné, že by 

s problematikou specifických poruch učení nebyli seznámeni. Setkáváme se u nich častěji 

spíše s neochotou či rozpaky nad tím, jak s dětmi účelně s pomocí speciálních metod 

pracovat. 

2.5.1 Shrnutí 
Ve výše uvedené kapitole jsem se pokusila nastínit systém péče o děti s poruchami učení na 

Klatovsku, kde několik let spolupracuji s místní pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Zmínila jsem se o táborech pro děti s poruchami učení, o speciálních třídách a o systému 

integrace dětí s dyslexií do běžné základní školy. Z daných skutečností je zřejmé, že systém 

Péče je funkční pouze částečně. 

Co se týče speciálních tříd, je péče zajištěna kvalitně. Děti mají možnost přejít ze základní 

školy do speciální třídy a naopak. Přestože je specializovaná třída funkční pouze do sedmého 

ročníku, děti zůstávají ve stávajícím kolektivu do konce školní docházky, což je podle mého 

n ' , • 1 ninfné zaiistit pro dítě neohrožujcí atmosféru ve názoru velmi dobrý způsob, jakým je mozne zajism v 

„ t o k . , , , - ,),„)„(, flroumentů pro toto řešení podává např. Klégrová stabilním kolektivu dětí. Jeden z dobrycn argumcmu v 

noon , , „jistila že i přes dosažení sociální únosnosti čtení se děti ' 1999, Str. 48). Ta ve svém výzkumu zjistila, ze 
c a , ' Anhrp a v této souvislosti také vykazují větší míru s dyslexií domnívají, že jejich čteni není dobré a v teio so 

, . , k**né základní školy může mít veliký dopad na úzkosti. Z daného vyplývá, že zařazeni do bezne zanwu j 
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sebepojetí dítěte, které najednou své výkony porovnává s výkony spolužáků bez daných 

specifických obtíží. 

Jisté nedostatky můžeme shledat v případě integrace dětí do běžné základní školy. Hlavním 

úskalím je nedostatek odborníků, kteří jsou na práci s dětmi s poruchou učení kvalifikovaní. 

Mnohým učitelům chybí ochota učit se nové způsoby výuky, nechtějí měnit zaběhnuté 

stereotypy, co se týče způsobu výuky. 

Jak popisuje Mrázková (2000, str. 53), je nutné překonat řadu překážek jak finančních, tak i 

legislativních či organizačních, aby mohlo být zajištěno odborné i technické zázemí pro 

integraci. Uvádí příklad systému, v němž působí na jedné škole současně dva speciální 

pedagogové, školní psycholog a výchovný poradce. Jsem toho názoru, že málokterá škola má 

kompetence svým žákům takovou péči zajistit. 

Za zmínku stojí také zjištění, ke kterému došla ve svém výzkumu Kocurová (2001, str. 188). 

Podle slov této autorky 45 % žáků se specifickými výukovými obtížemi, kteří jsou 

integrovaní v běžné základní škole, opakuje alespoň jeden ročník. Jak vyplývá ze závěrů 

jejího sdělení, tito žáci se také velmi těžko vypořádávají s nároky běžné výuky, mají 

Problémy v komunikaci s ostatními a těžko se adaptují ve skupině. 
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3. Výzkumná část 

lematem mé diplomové práce je mapování sebepojetí a sebehodnocení dítěte se specifickou 

poruchou učení, konkrétně dyslexií. Výzkumů, které by se zabývaly tímto tématem, není 

v českém prostředí mnoho, poukazují však na vztah mezi emocionalitou a specifickými 

poruchami učení. Většina autorů se shoduje na tom, že klíčovým problémem těchto jedinců je 

právě jejich nízké sebepojetí (Bartoňová, 2002/03, str. 41). 

3.1 Cíle výzkumu 

Právě z výzkumů zabývajících se sebepojetím vychází jádro mého šetření. Všechna bádání 

dotýkající se tohoto tématu uvádějí snížené sebehodnocení a sebepojetí dítěte s dyslexií. 

Cílem mého výzkumu bylo ověřit tyto závěry na vzorku dětí docházejících do specializované 

třídy a těch, kteří jsou integrovaní na Klatovsku. Je nutné zhodnotit míru vlivu, jaký mají 

Jednotlivé typy vzdělávání se výši sebepojetí a sebehodnocení dítěte s dyslexií. 

•'ako výhodu shledávám skutečnost, že děti, které jsem do šetření zařadila, osobně znám jak 

z částečně neformálního prostředí letních táborů pro děti s dyslexií, tak ze školního prostředí. 

Mohu proto porovnávat jejich chování a prožívání v různých situacích a jsem také toho 

názoru, že výše uvedené skutečnosti mi umožní lépe interpretovat jednotlivé výsledky 

testování. 

Při 

stanovení výzkumných otázek, na které bych se chtěla ve své diplomové práci zaměřit, 

jsem vycházela z výše uvedených výzkumů sebepojetí a sebehodnocení jedince s dyslexií, ze 

zkoumání způsobů jejich emočního prožívání a z výzkumů kreseb postavy. 
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3.2 Výzkumné otázky 

Děti navštěvující specializovanou třídu budou vykazovat oproti dětem integrovaným větší 

míru sebehodnocení. 

Dají se očekávat rozdíly ve škálách Čtení, Sebehodnocení a v celkovém skóre testu SPAS 

napříč uvedenými sledovanými soubory. 

Rodinné prostředí, ve kterém žáci vyrůstají, nepříznivě ovlivňuje míru jejich sebehodnocení. 

Děti s poruchou učení mají charakteristický způsob kresebného vyjádření, který působí 

v porovnání s dětmi stejného chronologického věku méně vyzrále. 

Kresba postavy dětí se specifickou poruchou učení bude vykazovat množství tísňových znaků 

vztahujících se k emočnímu ladění a prožívání jedince. 

Počet tísňových znaků v kresbě postavy bude u dětí navštěvujících specializované třídy díky 

Předpokládanému vyššímu sebehodnocení nižší, než u dětí integrovaných. 

3.3 Sledovaný vzorek dětí 

Výzkumný vzorek tvořilo celkem 10 dětí (5 děvčat a 5 chlapců) navštěvujících 

specializovanou třídu (viz kapitola Systém péče o děti s SPU na Klatovsku ) a 10 dětí (5 

děvčat a 5 chlapců), které byly integrované na nějaké běžné základní škole v Klatovech. 

Všechny byly opakovaně vyšetřeny psychologem a speciálním pedagogem a byla u nich 

diagnostikována dyslexie, nejčastěji v kombinaci s dysortografií. V případě integrovaných 

dětí nesouhlasili rodiče z jakýchkoli důvodů se zařazením dítěte do dyslektické třídy. 

Kontrolní vzorek se skládal z 10 dětí běžné základní školy mimo okres Klatovy ve městě se 

srovnatelným počtem obyvatel. S těmito dětmi jsem se po předchozí domluvě s rodiči, 

Vídním učitelem a řiditelem školy setkala několikrát ve škole, v kabinetě výchovného 

Poradce, kam jsou děti zvyklé docházet. Samotnému testování předcházel vždy úvodní 

kontakt a navázání vztahu s dítětem neformálním rozhovorem a vysvětlením, co bude 

následovat v dalších setkáních. 

Všechny tři skupiny dětí navštěvovaly běžnou základní školu s počtem 500 až 600 dětí 
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Věk probandů se pohyboval v rozmezí 10,3 a 10,11 let, navštěvovali tedy pátou třídu. Z rolí, 

které dítě přijímá, i ze svého postavení ve skupině vrstevníků, si v tomto období osvojuje i 

uvědomělejší sebepojetí a sebehodnocení. Spontánní sebereflexe se v tomto období vyskytuje 

velmi často (Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 134, 135). 

Předpokládám tedy, že jedinci tohoto věku jsou již schopní dostatečné míry introspekce, aby 

mohli dostatečně reflektovat své pocity, postoje a hodnoty. Pátý ročník je také posledním 

ročníkem, kdy jsou děti součástí jedné třídy, jednoho třídního kolektivu. 

3.4 Průběh výzkumu 

Výzkum jsem realizovala v průběhu roku 2005 a 2006. Děti které tvořily výzkumný vzorek 

jsme znala z každoročních letních dyslektických táborů, kterých se účastním. Navázání 

důvěrného vztahu tudíž nebylo obtížné. Díky dlouhodobé spolupráci s pedagogicko-

Psychologickou poradnou Klatovy, jíž jsou všechny výše zmíněné děti klienty, jsem měla 

Příležitost výzkum provádět přímo v rodinách. Rodiče všech dětí byli předem telefonicky 

kontaktovány. Byl jim vysvětlen výzkumný záměr a byli požádáni o svolení k účasti jejich 

dětí v testování. Poté paní učitelka rodičům předala písemnou žádost (viz příloha), kde svým 

Podpisem rodiče souhlas na účasti potvrdili. 

Kontrolní vzorek tvořily děti běžné základní školy. Pro zajištění lepší atmosféry během 

testování jsem několikrát navštívila třídu během vyučování. 

Rodiče dětí kontrolní skupiny jsem kontaktovala během třídní schůzky, kde jsem nastínila 

danou problematiku a požádala je o svolení k účasti jejich dětí na výzkumu. Z celkového 

Počtu 25 dětí ve třídě jich souhlasilo pouze 13, z nichž 10 se účastnilo testování. 

3-5 Popis sběru dat 

Kresba postavy byla zadávána klasickým způsobem dle návodu k administraci, jak je uveden 
v Příručce Kresba postavy (Šturma, Vágnerová, 1982). Výsledky testu byly vyhodnocovány 
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jednak z hlediska kvalitativního dle škály Šturmy a Vágnerové (1982), ale také kvalitativně, 

podrobnějším rozborem jednotlivých zvláštností kresebného projevu. 

Kvantitativně jsem na kresbě postavy skórovala celkem 35 položek. Jednalo se o položky 

formálního skóru, kterých je celkem 20 a týkají se zejména správného vystižení proporcí 

jednotlivých částí těla, dvojdimenzionálního provedení či připojení jednotlivých částí těla 

k trupu. Obsahový skór zahrnuje kvalitu jednotlivých detailů na zná/.orněné postavě. Součtem 

formálního a obsahového skóru pak získáme tzv. skór celkový. 

Na kresbu postavy lze nahlížet také jako na projektivní vyjádření představ o vlastní osobnosti, 

míry sebevědomí, vnitřních konfliktů, vztahu ke světu, popřípadě vnitřních bloků jedince. 

Proto ji lze interpretovat také kvalitativně, podle výrazu obličeje a postoje, podobně,jako 

bychom hodnotili nonverbální projevy (Altman, 1998, str. 3). Z toho důvodu jsem se rozhodla 

pro kvalitativní rozbor jednotlivých postav, abych zjistila, zda jsou nějaké rozdíly v kresbě 

dětí s dyslexií a dětí kontrolního vzorku, především co se týče sebepojetí a sebehodnocení 

jedince. Kromě toho jsem se pokusila porovnat kresby dětí s dyslexií integrovaných do běžné 

školy a těch, které navštěvují dyslektickou třídu. Při rozboru jednotlivých kreseb jsem použila 

výše uvedené rozdělení (viz kapitola Projektivní kresebné metody). 

Jelikož si uvědomuji nedostatek projektivních metod, jako je riziko subjektivního zkreslení 

Při interpretaci výsledků, zařadila jsem na konec testování Dotazník sebepojetí školní 

úspěšnosti Matějčka a Vágnerové, 1987. Přestože nejde o metodu, na níž by bylo možno 

klinickou diagnózu zakládat, může podle názoru autorů notně přispívat k porozumění dítěti 

v jedné z nej významnějších oblastí socializace - ve škole (Matějček, Vágnerová, 1987, str. 

31). 

SPAS byl vyhodnocen dle výše zmíněné příručky, kdy se hodnotí osm položek v šesti 

škálách, které jsou označovány jako 1. Obecné schopnosti, 2. Matematika, 3. čtení, 4. 

Pravopis, 5. Psaní, 6. Sebedůvěra. U každého žáka byly získány stěnové hodnoty pro 

,. , , - t { 7 p „tenovvch hodnot pro jednotlivé škály a celkové Jednotlivé škály i pro celkové sebepojetí. Ze stenovyui v J 
skóre uvádím průměry za celý sledovaný soubor (viz tabulka č. 1, č. 2, č. 3) 

n , , , x, x|,j;iv i Čtení v níž se děti s dyslexií dle autorů testu 
Podrobněji jsem sledovala především škály 3. u e n i , 

u n . ., „ 4 jx1p n a k 6 Sebedůvěra a celkové skóre sebepojetí. hodnotily nejhůře, v pásmu 3. stenu, dale paK o. 
, , . „„„,á;f»m norovnávala u všech třech sledovaných Jednotlivé výše uvedené položky jsem navzajem porovná 
sk,m- , • okvvnla nředevším otázkou, zda jsou diference ve škálách skl>Pm probandů, přičemž jsem se zabývala preuev* 

r% , , - uvedenými sledovanými soubory. C t em, Sebehodnocení a v celkovém skoré napne uveaenyn 
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Jako poslední byl dětem předkládán subtest Nedokončené věty z Michalova Projektivního 

intervia. Po zadání instrukcí jsem každou větu dítěti nahlas přečetla a odpověď zapsala 

v doslovném znění. 

Při interpretaci jednotlivých odpovědí jsem vycházela jednak z obsahové analýzy odpovědi, 

jednak jsem přihlížela k frekvenčním tabulkám, které jsou součástí příručky Michalova 

Projektivního interview. Podle autora testu jsou diagnosticky významné především výpovědi 

označované jako originální, tedy ty, jež se ve vzorku 100 dětí vyskytly pouze jednou (Michal, 

1974, str. 46). Jsem toho názoru, že je nutné na tuto problematiku nahlížet v systému, tudíž 

odpovědi, které jsou dle frekvenčních tabulek brány jako běžné, mohou být v kontextu 

mapování sebepojetí dítěte se specifickou poruchou učení zcela významné. 

3.6 Metody použité ve výzkumu 

Objektivita výsledků výzkumu by měla být zaručena výběrem vhodných metod, zajišťujících 

mnohostrannost pohledu na sledovanou problematiku. Většina metod pedagogicko-

Psychologického výzkumu má své výhody, ale i nevýhody pro použití v konkrétních 

situacích. Vhodná volba metod do výzkumné baterie může pomoci slabé stránky jednotlivých 

t echnik eliminovat. 
P r o výzkum sebepojetí a sebehodnocení dětí se specifickými poruchami učení ve 

specializované třídě a integrované do běžné základní školy se jevila jako nejvhodnější 

kombinace kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení kresby postavy, dále byla použita 

Metoda dotazníková a projektivní. 
V První fázi byl dětem předkládán test Kresby postavy, jako odrazový můstek pro vytvoření 
11 volněné atmosféry. Po něm následoval subtest „Nedokončené věty" z Michalovy testové 

baterie Projektivní interview (1974). Jelikož se ve většině případů podařilo s dětmi navázat 

bezproblémový kontakt, odpovědi mají podle mého názoru vysokou výpovědní hodnotu. 
0 d Pověd i byly zapisovány do záznamových archů, měřen byl také reakční čas. 

Sebehodnocení dětí s dyslexií a dětí kontrolního vzorku bylo zjist ováno dotazníkem SPAS 

do tazn ík sebepojetí školní úspěšnosti, Matějček, Vágnerová, 1987). 
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3.6.1 Kresebné metody 

Diagnostické možnosti kresebných technik 

„Dětská kresba je královskou cestou k poznání dětské psychiky. Dítě se spontánně chápe 

tužky, jakmile je k tomu uschopní vývojová úroveň jeho myšlení, vnímání a jemné motoriky, 

tj. ve třetím roce života. Záliba v kreslení je pak obvykle provází celým dětstvím až na práh 

dospívání, neboť pro ně představuje činnost přitažlivou, přirozenou a příjemnou" (Šturma, 

Vágnerová, 1987, str. 7). 

Kresba o svém autorovi vypovídá hned v několika rovinách. Odráží úroveň rozumových 

schopností dítěte, dílčích schopností zrakového vnímání, představivosti a paměti, jemné 

motoriky a ssenzomotorických funkcí. Musíme si ale uvědomit, že v dětských kresebných 

výtvorech je skryto daleko víc. Odkrývají nám takové charakteristiky jako například emoční 

prožívání dítěte, jeho afektivitu, zájmy, ale také sebehodnocení • atd. Představuje pro dítě 

činnost, při které o sobě vypovídá mnohé, ale beze slov. Možná ani samo neví, co ho trápí, 

možná se mu pouze nedostává slov. Kresbu pak můžeme považovat za jistý komunikační 

Prostředek, kterým dítě může vyprávět o tom, co cítí, ale nedokáže slovy vyjádřit. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zmapování sebepojetí a sebehodnocení dítěte se 

specifickou poruchou učení. Mnohé výzkumy nasvědčují tomu, že dítě s dyslexií má často 

obtíže různého charakteru, které se vážou buď přímo, nebo nepřímo k jeho poruše. Jak uvádí 

např. Kaprová (1997, str. 40), mívají děti s dyslexií často obtíže ve vyjadřování. Mají 

Problémy najít správné slovo, přesně, výstižně popsat nějakou skutečnost. Vycházela jsem 
2 Předpokladu, že kresbou mohou děti s poruchou učení lépe své pocity vyjádřit, aniž by se 
nad nimi musely složitě zamýšlet a hledat vhodná slova. 

3.6.2 Kresba postavy 
J a k o nejvhodnější kresebná technika se mi jevila kresba postavy, a to z několika důvodů. 

Jednak jde podle mého názoru o nejčastější námět dětské kresby, jednak nám umožní získat 

Pestré informace o dítěti (viz výše). 

d o u š k u kresby lidské postavy vytvořila v roce 1926 F. Goodenoughová. Vycházela přitom 
z Předpokladu, že dětská kresba se zákonitě vyvíjí a její vývoj se projevuje přibýváním 
d e t*ilů, ale i vzrůstající správností a přesností. Test byl v roce 1968 rozšířen a revidován D.B. 

i r i s e m a vyšel pod názvem Goodenough-Harris Drawing Test. 
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Test má i svou českou verzi, která obsahuje 35 položek, 15 z nich je zaměřeno na obsah a 20 

slouží ke klasifikaci způsobu provedení. Splnění položky je hodnoceno jedním bodem. 

Součtem obsahového a formálního skóru získáme celkový skór. 

Obsahový skór zachycuje kvalitu a počet detailů kresby, např. zobrazení trupu, prstů, 

oblečení. Obsahový skór roste rychleji než kvalita formálního zpracování kresby a dříve 

dosáhne svého vrcholu. Některé položky přestávají v určitém věku měřit, např. detaily 

zobrazení oděvu, které začnou přibližně v 10 letech dokonce klesat. Důvodem může být 

patrně úbytek zájmu o kresebnou činnost, zvýšená kritičnost k vlastnímu výkonu 

Formální skór je zaměřen na zpracování tématu, jako jsou vzájemné proporce jednotlivých 

částí postavy, dvojdimenzionální provedení, spojení jednotlivých částí postavy atd. Vývojově 

Podmíněné zlepšení v oblasti formálního zpracování kresby je časově lokalizováno především 

do období raného školního věku a dosahuje svého vrcholu kolem 10. roku. Srovnáním 

hodnoty obou stenů, jak obsahového, tak formálního, lze získat diagnosticky cenné podněty. 

Výsledky lze interpretovat z hlediska kvantitativního, na základě získaných bodů a tomu 

odpovídajícímu stenu, ale také kvalitativně, podrobnějším rozborem jednotlivých zvláštností 

kresebného projevu i chování dítěte během testu. 

Vysoký celkový skór mívají komplexně vyzrálé děti, které mají dobrou úroveň inteligence, 

Pečlivé děti a děti s vysokou motivací ke kresleni. 

Nízký celkový skór bývá typický pro děti se sníženou úrovní rozumových schopností, dětí 

* nějakým postižením senzomotorických dovedností, dětí neklidných a nesoustředěných. 

Je-li obsahový skór vyšší než formální, můžeme u dětí usuzovat na nižší inteligenci či nějaké 

'^urologické postižení. Mají ho i lidé se zrakovou vadou. 

V y ^ í F-skór než O-skór se může vyskytovat u dětí s nápadně nízkou motivací ke kreslení, u 

dětí s emočními poruchami nebo adaptačními potížemi, u dětí psychicky deprivovaných. U 
t ěchto dětí bývá lepší úroveň zpracování než bohatost detailů spíše vlivem lhostejnosti a 

nedostatečné motivace (Šturma, Vágnerová, 1987, str. 47-48). 

Na závěr bych se chtěla zmínit o zahraničním výzkumu zkoumajícím kresbu postavy dětí bez 

b r u c h y a d ě t í s e s p e c i f l c k o u poruchou učení. Subjekty šetření byla skupina desetiletých eti 
„ w IpHh 7 nich tvořili desetiletí, druhou sestileti s Poruchou učení a dvě skupiny dětí bez poruchy. Jedu z mcn 

jedinci. 
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Z výsledků vyplynulo, že desetileté děti bez poruchy skórovaly v testu kresby postavy 

Goodenoughové nejvýše a mezi dětmi desetiletými s poruchou učení a šestiletými bez 

poruchy nebyly zjištěny významné rozdíly, co se týče výše dosaženého skóru (Cox, 

Cotgreave, 1996, str. 435). Jinými slovy, děti se specifickou poruchou učení mají podobný 

charakter kresby postavy jako mladší děti bez specifické poruchy učení - dyslexie. 

Dále bylo zjištěno, že děti s poruchou učení kreslí postavy s podobnou strukturou pouze 

s nepatrnými rozdíly v proporcích, organizaci kresby a neobvyklých detailech jako děti mladší 

s podobným mentálním, ale nižším chronologickým věkem. Autoři dále ukázali, že děti 

s poruchou učení vykazují pomalejší rozvoj kresby než děti stejného chronologického věku 

bez poruchy (tamtéž, str. 434). 

Z daných výzkumných závěrů vyplývá, že děti s poruchou učení mají charakteristický způsob 

kresebného vyjádření, který působí v porovnání s dětmi stejného chronologického věku méně 

vyzrále. Jsem toho názoru, že je třeba brát tato fakta na vědomí zejména při kvalitativním 

zhodnocení kresby, které může mít zkreslenou hodnotu danou právě opožděným vývojem 

kresby těchto dětí. 

3.6.3 Projektivní kresebné metody 

Kresbu postavy můžeme využít také projektivně. V tomto případě slouží jako prostředek 

ztvárnění určité skutečnosti podle představ a zkušenosti daného dítěte, na základě postoje, 

jaký si k ní vytvořilo a do své kresby jej promítá. 

"Projektivní techniky konfrontují vyšetřovaný subjekt s neurčitou, mnohovýznamnou situací, 

na níž má subjekt reagovat podle toho, co pro něj tato situace znamená" (šípek, 2000, str. 20). 

Kresba může jak jsem se již zmínila výše, signalizovat způsob emočního prožívání, úroveň 
c>tové reaktivity resp aktuální emoční ladění. Projektivní hodnocení kresby postavy vychází 

* Předpokladu, že každý jedinec promítá do kresby své základní pocity a postoje. Tato kresba 

* jeho výtvorem a v mnoha směrech se zde projeví typické osobnostní vlastnost, Já jsem se 

^ své diplomové práci zaměřila na sledování emočních indikátorů v kresbě lidské postavy, 

resp. v kresbě pána. 

p m n X , . , xu nři kresbě lidské postavy vycházej z práce K. t-mocní indikátory, které lze použit pn kresoe 

M a , , , , w t p r é s e v běžných dětských kresbách objevuji jen lvlachoverové. Jsou to takové znaky, ktere se 
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vzácně a podle výše uvedené autorky jsou typické pro děti s emočními poruchami 

(Vágnerová, 2001). 

Lze je diferencovat do tří skupin: 

• Kvalitativní znaky, jako průhlednost a stínování 

• Specifické znaky, např. drobná hlavička či groteskní figura 

• Opomenutí nějaké důležité části těla, např. očí 

3.6.4 Tísňové znaky v kresbě postavy 
Existuje množství znaků, které mohou mít v kresbě lidské postavy signální význam 

(Vágnerová, 2001). V souhrnu uvedu hlavní z nich: 

Velikost postavy 

Normální postava zaujímá obvykle 70 až 80% plochy papíru. Velikost postavy odráží míru 

sebevědomí a sebehodnocení nebo touhu po uplatnění. Malá kresba značí nejistotu a snížené 

sebevědomí (Altman, 1998). Velmi malou postavu kreslí často děti úzkostné, trpící pocity 

nejistoty a nedostačivosti, s různými neurotickými rysy. Naopak nápadně velká postava bývá 

typická pro děti, které mají sklon k sebeprosazování, popřípadě až k agresivnímu reagování, 

které se nedovedou ovládat a podřídit pravidlům, mají snahu nějak vyniknout. Obecně může 
být nápadnost ve velikosti nakreslené postavy signálem nějakých potíží v sebepojetí a ve 

s t a z í c h s prostředím, v němž žije. Může se cítit potlačované a bezvýznamné, eventuelně by 
chtělo zaujmout významnější pozici, má potřebu být středem pozornosti a vlivu. 

Nedostatečné nebo c h y b n é spojení jednotlivých částí postavy 

Tento znak může souviset s problémy sebepojetí, popřípadě svědčit pro poruchu pojetí 

astního tělového schématu. 

Chyběnipodstatných části těla 
J a k o např. hlavy, trupu, končetin, rysů obličeje atd. se vyskytuje v kresbách dětí s emočními 
o b t ížemi, s problémy sebepojetí a v akutní stresové situaci. Tyto znaky bývají také projevem 
JPatie či depresivního ladění. 

Způsob provedení kresby , , , , . 4 . .. , , 
* « » * , * p e č l i v é p r o v e d e n i kresby s mnoha vykreslenými detaily byva cbaraktenst.eke pro 

d« i , které k zadanému úkolu p « P-fekcionistieky. Postava byva 
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nápadně strnulá, se vzpřímenou hlavou, s nohama těsně u sebe. Někdy se nadměrný počet 

detailů a značná pečlivost provedení objevuje u méně nadaných dětí, které tímto způsobem 

kompenzují nedostatek kreativity. 

Umístění postavy na papíře 

U většiny kreseb převažuje umístění postavy zhruba uprostřed stránky, posun kresby k okraji 

lze obecně hodnotit jako projev nedostatku sebevědomí či únik ze skutečnosti (Altman, 1998). 

Nápadně malá postava, nakreslená v rohu papíru může být projevem citové nevyrovnanosti, 

nejistoty, problémů v sebepojetí a pochybností o své pozici ve světě. Nápadně velká postava, 

která může někdy sahat až přes hranice papíru může symbolizovat nerespektování okolí. 

Altman (tamtéž, 1998) bere v úvahu při posuzování kresby postavy také stranu papíru, na 

které je postava znázorněna. Posun nebo zdůraznění levé strany symbolizuje introverzi, 

odtahování od světa, orientaci na sebe, naopak posun k pravé straně považujeme za 

zdůraznění extraverze, vyhledávání aktivity nebo podnětů. Nahoru posunují postavu 

optimisté, dolů spíše skeptici. 

Kvalita čar 
Důležité je zejména stínování, začerňování (celého oděvu), nápadně mnoho oprav, gumování. 

Obecně tyto projevy v kresbě naznačují emoční napětí, nejistotu, specifické emoční obtíže. 

Vedení čáry 

Obecně je všemi autory, kteří se zabývají dětskou kresbou přijímán fakt, že čára vedená 

mnoha napojovanými tahy (přerušovaná, črtaná) je znakem typickým pro děti nejisté, 

úzkostné (Májová, in Kuchařská, 2005, str. 80). Mezi další typy čar, z nichž lze usuzovat na 

zvýšenou úzkostnost, jsou ochablá, křehká čára, jemná, nejistá linie spojená se slabým tlakem 

^ tužku, za nápadný můžeme považovat i extrémní tlak na tužku, zejména vyskytuje-li se 

Pouze v některých částech postavy. 

3.6.5 Způsob zpracování a význam jednotlivých částí těla v kresbě postavy 
Na tomto místě uvádím syntézu názorů Altmana (1998), Machoverové (in Vágnerová, 2001) 
a Májové (2005). Autoři zde uvádějí jednotlivé části těla, způsob jejich provedení a znaky, 
které m v . „nrnvné sienály V konkrétní kresbě. Části těla, které jsou Mtre muzeme považovat za varovné signaiy 

nejdůležitější pro naší potřebu, jsou tyto: 
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Hlava 

Je považována za centrum osobnosti, sídlo vědomí, intelektuální či fantazijní aktivity. Je 

normální, je-li kresbě hlavy věnovaná zvýšená pozornost a je zdůrazněna více než ostatní 

části kresby. Opak může znamenat neurotické potíže, deprese, uzavřenost, potíže s adaptací 

(Altman, 1998). Co se týče velikosti, nápadně malá nebo asymetrická hlava s nápadnostmi 

obličeje bývá považována za signál celkové nevyrovnanosti, emočních problémů, popřípadě 

komunikačních a adaptačních potíží. Nápadně velká hlava může znamenat potřebu být 

středem pozornosti, upoutávat zájem okolí a naopak nenápadné, malé a potlačené rysy 

obličeje mohou svědčit pro úzkostné ladění a pocity nejistoty vlastního významu, resp. 

méněcennosti. 

Obličej 

Výraz obličeje projektivně vyjadřuje náladu, přičemž nejvýmluvnější bývá výraz úst postavy. 

Znázorní-li jedinec rysy obličeje přehnaně, může jít o projev překompenzovanosti vlastních 

Pocitů nedostačivosti, skryté, latentní projevy agrese. Nejasné rysy tváře ukazují plachost, 

obtíže v sebehodnocení, nízké sebevědomí. Vynechá-li jedinec při kresbě postavy obličej, 

nejčastěji to může znamenat nedostatečný kontakt s okolím, uhýbavost či povrchnost 
v interpersonálních vztazích (Altman, 1998). 

Oči 

J d e o základní orgán styku s okolím. Zdůrazněné či velké oči s více detaily, jako jsou např. 
ř a sy, bývají charakteristické u ženské kresby. Dle Altmana (1998) signalizují u mužů v kresbě 

vlastní postavy - postavy pána, homosexuální tendence. Jsou-li oči naopak malé, nepodařené, 

Popřípadě zavřené, můžeme uvažovat o introverzi, snaze o stažení se z reality k vlastnímu já. 
Vynechá-li jedinec, zejména jde-li o dítě, oči úplně, může jít o znak úzkostnosti, snahy 

nevnímat realitu. 

Trup, tělo 
L z e Jej spojovat se základními pudy (Altman, 1998). Děti znázorňují v určitých stupních 
vývoje trup různým způsobem. Poprvé se realisticky ztvárněný vyskytuje až ve fázi, která 

bezprostředně nastupuje po fázi hlavonožce. V této a předcházející době není jeho chybění 
význaniné, neboť jde o stupeň kresebného projevu podmíněného vývojem jedince. Pokud se 
t a k *ane později, má již vynechání trupu diagnostický význam. Můžeme jej chápat jako 
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projev odmítnutí vlastního těla, při nápadném provedení se zvýrazněním mužských či 

ženských znaků může jít např. o nejistotu v identifikaci gender rolí. 

Paže 

Spojují člověka s jeho okolím, symbolizují usilování o kontakt, sociabilitu, zájem o okolí a 

snahu o sebeprosazení. Nápadně krátké nebo deformované paže, popřípadě ruce mohou 

signalizovat komunikační problémy, nejistotu a strach z kontaktu s lidmi, eventuálně pocit 

bezmocnosti a manipulovatelnosti. Nápadně velké paže mohou vyjadřovat manifestní touhu 

Po moci, potřebu ovládat, získat dominantní pozici. V takto ztvárněné kresbě se může projevit 

vytěsněná potřeba agresivního jednání. 

Ruce 

Co se týče ztvárnění rukou, musíme zvážit, nakolik potíže s jejich zobrazením projektivně 

vypovídají o osobnosti a nakolik jde o nedostatek kreslířských dovedností. Jde totiž o 

výtvarně nejnáročnější část kresby (Altman, 1998). Jsou-li ruce neurčité, špatně zvládnuté, 

může jít o znak nedostatečné sebedůvěry v sociálních situacích. Stejně můžeme uvažovat také 
0 neobvyklých, velmi zdůrazněných rukou. 

Prsty 
1>rsty reprezentují kontakt v nej vlastnějším smyslu (Altman, 1998). Kreslí-li jedinec, zejména 

dítě, prsty ve tvaru okvětních plátků, může jít o pocity vlastní nedostačivosti a infantility. 

špičaté nebo paprsčité prsty jsou naopak znakem agresivity. 

A'ohy 

Jsou symbolem rovnováhy a opory těla. Stabilizují jeho polohu na tomto světě. Jestliže 
chybějí nebo jsou nějak deformované, může to znamenat nejistotu, nezakotvenost, problémy 
v sebepojetí. Může jít také o potíže uplatnění a nestabilitu rolí v nějaké sociální skupině. 

Oblečení 
0 d r á ž í sociální konformitu, přijetí sociálních norem. Je důležité upozornit, že tento znak je 
t a k é vývojově podmíněn. Nejprve děti kreslí postavu bez oblečení, resp. pouze s knoflíky, 
k t e r é jakoby oblečení naznačují. Nápadná může být kresba postavy bez oblečení ve 

^ j o v é m období, kterému taková kresba nenáleží. Nápadně vyšrafované nebo vyčerněné 

k lečen í může být signálem emočních rozlad, úzkosti či nejistoty. Důraz na oblečení lze 
c'1ápat jako projev gender identity. 
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3.6.6 Způsob kategorizace tísňových znaků v kresbě postavy 

Výše uvedené znaky jsem pro větší přehlednost a pro snadnější následné vyhodnocení 

rozdělila do několika kategorií. Vycházela jsem při tom z obsahových analýz kreseb pána tak, 

jak je vyhotovily děti tvořící výzkumný vzorek. Inspirovala jsem se také tříděním Májové 

(2005, str. 76-84), jak jej vyhotovila pro potřeby výzkumu projevů úzkosti v kresebných 

diagnostických technikách. 

1- Znaky prostorové 

I ato skupina znaků se vztahuje na členění a zaplnění prostoru, sleduje vyváženost ve využití 

kresebné plochy a zdůraznění různých směrů či stran (Májová, 2005, str. 76). Pro potřebu mé 

diplomové práce se budu zajímat o ty indikátory, které se vztahují k sebepojetí. Jako takové 

lze interpretovat tyto: velikost postavy, umístění postavy na papíře 

Znaky graf o logické 

•'edná se o grafologickou skupinu popsatelných znaků, u kterých se sleduje tah, charakter čáry 
a tlak (Májová, 2005, str. 79). Z výše uvedených bodů je zahrnuta kategorie vedení čáry. 

Znaky kvalitativní 

Kvalitativní znaky odrážející některé obecné rysy kresby, které se projevují ve formálním 

způsobu zpracování a v celkové proporční vyváženosti obrazu. Mezi nejčastěji se vyskytující 

kvalitativní znaky v kresbách dětí se zvýšenou úzkostností a poruchami sebepojetí či 

sebehodnocení jsem zařadila tyto: kvalita čar, způsob provedení kresby 

4- Znaky tělesné-obsahové 
1>0d tento pojem zahrnuji všechny chybné výkony související se špatným či nepřesným 

zobrazením kresby postavy, jako jsou chybějící části těla s důrazem na krk a části obličeje -
o č i ' nos, ústa, špatné tělesné proporce postavy. Do této skupiny jsem zařadila kategorie: 
nedostatečné nebo chybné s p o j e n í jednotlivých částí postavy, popřípadě kdy podstatné části 

tě,a chybí vůbec 

5- Tísňové znaky spojené se způsobem provedení jednotlivých částí těla 

Vyskytnou-li se v kresbě p o s t a v y jednotlivých dětí nějaké tísňové znaky, které bychom mohly 
d á v a t do spojitosti se sebepojetím dítěte, jeho sebehodnocením či zvýšenou úzkostností, 
L 

011 zahrnuty do výše uvedené kategorie. 
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3.6.7 SPAS - dotazník sebehodnocení školní úspěšnosti 

Ve své diplomové práci jsem dále použila SPAS - dotazník sebehodnocení školní úspěšnosti. 

l ato metoda je vhodná pro diagnostiku sebehodnocení dítěte. Česká verze, kterou vytvořil Z. 
Matějček (1987), je upravenou verzí původní metody F.J. Boersmy a J.W. Chapmana z roku 
1979. 

Autoři vycházejí z předpokladů, že význam školního úspěchu pro sebepojetí dítěte závisí na 

tom, jak se dosud jeho sebepojetí vytvářelo. Dítě na sebe zpravidla pohlíží tak jak se 

domnívá, že je vidí rodiče a později i další osoby, učitelé, kamarádi. Co od dítěte rodina 

Požaduje a jak očekává, že dítě její požadavky splní. V tomto ohledu je dalším důležitým 

faktorem hodnota školního prospěchu pro rodinu, ve které dítě žije. 

Obraz sebe působí na očekávání a chování jedince a má také velký vliv na další výkon v té či 

oné oblasti a motivaci k činnosti, která by k danému výkonu měla vést. Je-li sebehodnocení 

nízké, bývá nízká i motivace k takové činnosti, ve které je jedinec opakovaně neúspěšný. 

Nebezpečí představuje také stereotypnost postoje k dětem, které byly označeny jako 

nevýkonné a jejich sebepojetí se na základě trvale nízkého očekávání udržovalo na stejné, 

nízké úrovni. 

SPAS obsahuje 48 položek rozdělených do 8 částí, které jsou zaměřeny na hodnocení výkonu 
v různých školních činnostech i na posouzení vlastních schopností a celkové sebedůvěry. 8 

částí j e rozděleno do 6 škál, které jsou označovány takto: 

Obecné schopnosti 

dítě se vyjadřuje o svých intelektových schopnostech, o své bystrosti, pohotovosti a ostatních 

vlastnostech, které lze chápat jako předpoklad úspěchu ve školní práci. 

2- Matematika 

d'tě hodnotí své matematické schopnosti a dovednosti i svou úspěšnost v tomto předmětu. 

3- Čtení 
d í t ě Posuzuje své čtenářské dovednosti, celkovou úroveň čtení i případné problémy, které 
V t é t ° oblasti má. 

4' Pravopis 
d í t ě hodnotí svou úspěšnost při zvládání mluvnice, popřípadě vyjadřuje své nedostatky v této 

°blasti. 
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5. Psaní 

dítě posuzuje kvalitu svého psaného projevu i jeho nedostatky. 

6. Sebedůvěra 

dítě posuzuje svoje schopnosti a hodnotí své postavení mezi ostatními žáky ve třídě tak, jak je 

ono samo chápe. 

3.6.8 Nedokončené věty 
V případě „Nedokončených vět" jde o několikrát přepracovanou adaptaci Sacksova SSCT, 

upravenou pro děti. Je zaměřen na diagnostiku postojů dítěte k rodičům, sourozencům, 

k dětské skupině, ke škole, k vlastním schopnostem a dále ke zjišťování cílů, hodnot, event. 

strachů a konfliktů. 

Dětem byl předkládán soubor 24 nedokončených vět, na které děti odpovídaly ústně. 

Instrukce, kterou jsem jim při zadávání testu říkala, byla: „Nyní ti budu postupně říkat věty, 

které budou mít začátek, ale budou neúplné, nedokončené. Tvým úkolem bude si každou větu 

Pozorně vyslechnout a říci první myšlenku, která tě napadne k tomu, jak by bylo možné větu 

dokončit. " 

Odpovědi na otázky byly zaznamenávány do záznamových archů. Pro usnadnění interpretace 

jsou větné začátky seřazeny podle postojových kategorií: 

• postoje k rodině (6., 4.) 

• postoje k matce (11., 3.) 

' postoje k otci (9., 7.) 

' postoje k sourozencům (5., 2.) 

' postoje k lidem (1.) 

• postoje k dětské skupině (8., 10., 12.) 

' postoje ke škole (18., 16., 23.) 

" postoje k vlastním schopnostem, strachy (15., 21., 19., 17.) 

" postoje k nemoci (14.) 

' postoje k budoucnosti, cíle, hodnoty (13., 20., 22., 24.) 
J e důležité si uvědomit, že položka zjedné oblasti může zachycovat postoj z j iné oblasti, 
p r o t o je nutné dané odpovědi vzájemně srovnávat. 
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3.7 Interpretace výsledků kreseb postavy 

3.7.1 Kresba postavy - specializovaná třída 

/ . Znaky prostoro vé 

Velikost postavy 

Velikost postavy odráží míru sebevědomí a sebeocenění nebo touhu po uplatnění (Altman 

1998, str. 8). Za normální velikost postavy lze považovat takovou, která zaplní 70-80% 

plochy papíru. 

Nepřímo by se tedy dalo očekávat, že jedinci s dyslexií, kteří mají podle výzkumů snížené 

sebehodnocení, budou ztvárňovat postavy malé, drobné. Takto jednoduše ale tvrzení o 

velikosti postavy aplikovat nelze. Z analýz kreseb postavy dětí specializovaných tříd jsem 

zjistila, že postava čtyř z pěti chlapců zabírá celý papír a působí jakoby „hromotluckým", 

obřím dojmem. Obří postavy mají široko rozkročené nohy, jakoby do bojovného postavení a 

roztažené paže. Jakoby nám obrázky chtěli sdělit: „nedám se, budu bojovat, chci být silný". 

Nejde zde pravděpodobně o to, jak se chlapci, kteří postavy nakreslili, skutečně cítí (usouzeno 

z ostatních subtestů testové baterie), ale jací by si přáli být - silní, nebojácní. Mohou se cítit 

Potlačovaní a bezvýznamní, eventuelně by chtěly zaujmout významnější pozici, být středem 

Pozornosti a vlivu buď mezi dětmi, nebo v rodině. 

Nápadně velká postava bývá typická pro děti, které mají sklon k sebeprosazování, popřípadě 

až k agresivnímu reagování, které se nedovedou ovládat a podřídit pravidlům, mají snahu 

nějak vyniknout. Obecně může být nápadnost ve velikosti nakreslené postavy signálem 
n ě jakých potíží v sebepojetí a ve vztazích s prostředím, v němž jedinec žije. 

Oproti tomu postavy dívek jsou malé (40-50% plochy papíru). Jak uvádí ve svém výzkumu 

Novotná (in Kuchařská Májová, 2005, str. 49), dívky se v kresbě pána oproti objektu spíše 

vymezují. Proto mohou být jejich postavy celkově menší, sméně zdůrazněnými silovými 

Prvky. Budeme-li brát v úvahu Altmanovu hypotézu o velikosti postavy ve vztahu k ploše 

Papíru, můžeme usuzovat u dívek na snížené sebehodnocení a sebeocenění, popřípadě 

neurotické tendence. 

Vmístěni postavy na papíře 

J a k ° běžné lze posuzovat umístění postavy do středu papíru (Altman, 1998, str.8). Jakýkoli 
P o s un k okraji papíru lze obecně hodnotit jako projev nedostatku sebevědomí. Jak jsem se již 
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výše zmínila, kresby čtyř z pěti chlapců jsou vyvedeny přes celý arch papíru, nelze tudíž 

konstatovat jakýkoli posun k okraji papíru. 

U pěti ze zbývajících šesti kreseb pozoruji posun k hornímu okraji papíru, který lze dle 

Altmana (viz tamtéž, str. 9) interpretovat jako nadměrný sklon k idealizmu. Idealizmus je 

opakem slova realismus a může naznačovat sklon jedince k ubíhání do vysněného světa 

představ a ideálů. 

2. Znaky grafologické 

Vědení čáry 

Za úzkostný a nejistý styl kresby můžeme označit takový, kdy postava působí jemným, 

křehkým dojmem, čáraje nevýrazná, tenká či přerušovaná. 

lakový styl preferovalo v mém vzorku sedm z deseti dětí. Jejich postavy se skládají jakoby 

z krátkých úseček napojených na sebe, linie kresby je přerušovaná a nejistá. Tlak na tužku je 

jemný, takže postava na papíře je takřka neviditelná. Z kreseb je patrná nejistota až 

úzkostnost, co se týče kvality provedení postavy. Čára vedená mnoha napojovanými tahy je 

znakem, který je pro kresbu úzkostných dětí označován jako velmi typický (Májová, 2005, 

str. 80). 

• n kresby, které tyto znaky nevykazují, spadají zároveň do kategorie kreseb obřích. Můžeme 
t edy konstatovat, že většina chlapců (tři z pěti) nespadají do kategorie „nejistá, přerušovaná 

čára", ale tvoří kategorii samostatnou. Způsob jejich provedení působí těžkopádně, převažuje 
s i |ný tlak na tužku, takže postava má silný tmavý obrys. Můžeme jej interpretovat jako snahu 

oddělit se od okolí, utvořit si okolo sebe skořápku, která bude sloužit jako ochrana před 

nepřízněmi z okolí. 

Znaky kvalitativní 

Kvalita čar 

Důležité je zejména stínování, začerňování (celého oděvu), nápadně mnoho oprav, gumování. 

Obecně tyto projevy v kresbě naznačují emoční napětí, nejistotu, specifické emoční obtíže. 

Začerňování oděvu se ve vzorku dětí navštěvující specializovanou třídu pro děti s poruchami 
u č e n í objevilo pouze v jednom případě. Protože jde o závažnou skutečnost, musíme ji označit 
2 a významnou i přesto, že se nevyskytla ve více případech. Lze usuzovat na zvýšenou 
uzkostnost autora této postavy. 
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Co je ovšem pro kresby těchto dětí v mém vzorku příznačné, je transparence (nejčastěji se 

vyskytující jako průhlednost oblečení), která se objevila v šesti kresbách z deseti. Jde o určité 

primitivní znázornění oblečení, kdy na to, že jej postava má, můžeme usuzovat pouze z linie, 

která odděluje horní a dolní polovinu těla (jakýsi pásek) a z obuvi, kterou má naznačenou na 

nohou. U dvou ze sedmi postav neměla postava ani „pásek", pouze obuv. 

Dalším aspektem kresby, který spadá do výše zmíněné kategorie, je gumování a opravy. Jde o 

znak, který může svědčit o nejistotě, obavách z neúspěchu, o snaze nezklamat a splnit 

očekávání jednak ostatních, jednak i své představy o tom, jak bude kresba vypadat. Je až 

zarážející, že opravy se vyskytly u devíti z deseti dětí, přičemž ve všech případech byla 

gumována hlava. Budeme-li vycházet z předpokladu, že děti začínali kresbu od hlavy, tak 

můžeme konstatovat zvýšenou úzkostnost již od počátku zadání úkolu. 

4. Způsob provedení kresby 

Na tomto místě se pokouším zhodnotit celkové provedení kresby, především se pohybuji 

v relaci pečlivost-nedbalost a vyzrálost-primitivita. 

J e důležité si uvědomit, že kresba představuje pro chlapce a pro dívky odlišný úkol. Dívky 

jsou většinou pečlivější, jejich kresby působí dekorativněji a detailněji, postava má většinou 

množství doplňků. Chlapci naopak kladou důraz na silové prvky, jako jsou zbraně, svaly, 

značky na oblečení (Novotná, in Kuchařská, Májová, 2005, str. 47). 

rento fakt se jednoznačně potvrzuje i v kresbách dětí se specifickou poruchou učení. Kresby 

dívek jsou zdobné, mají zřetelně prokreslené oblečení s množstvím detailů, kapsy na 

kalhotách, opasek (ve třech případech z pěti). Tyto kresby lze ohodnotit jako pečlivé-vyzrálé. 

V ostatních případech, vyjma jednoho chlapce, ( šest případů z deseti) se vyskytla výše 

Zmíněná transparence - chabý či žádný náznak oblečení, postavy se spíš podobají „ hadrovým 

Paňácům" a působí celkově primitivním dojmem. Kresba je sestavená pouze z jednoduchých 

Prvků, jako je kruh místo hlavy, dvojité obrysové čáry jako tělo a končetiny, prsty mají tvar 

okvětních lístků, detaily zcela chybí. Podle autorů zabývajících se projektivním zhodnocením 

kreseb postavy jde o známky regrese a nezájmu o okolí, stažení se do sebe. 
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5. Znaky tělesné - obsahové 

Nedostatečné nebo chybné spojení jednotlivých částí postavy nebo podstatné části těla chybí 

Nedostatečná či chybná spojení jednotlivých částí těla se v kresbách dětí se specifickou 

poruchou učení ze specializované třídy nevyskytují. 

O mnoho zajímavější je kategorie chybějících částí těla, jako např. součástí obličeje - nos 

ústa, oči atd. Vyskytuje se především v kresbách dětí s emočními obtížemi, s problémy 

sebepojetí a v akutní stresové situaci. Tyto znaky bývají také projevem apatie či depresivního 
ladění. 

U dětí mého výzkumného vzorku se nejčastěji vyskytl případ „prázdných očí" - očí bez 

panenek, a to v pěti případech z deseti. Oko je tvořeno pouze malými kruhy, uvnitř kterých je 

zcela prázdno. Budí dojem postavy slepce, který nemá dostatečný kontakt s okolím, ani ho 

mít nemůže. Podle Altmana (1998, str. 14) je prázdné oko známkou nezájmu o okolí a stažení 
se do sebe. 

V jednom případě byl chybějící částí obličeje nos, jednou ústa. Chybějící nos může znamenat 
nejistotu, chybějící ústa bývají interpretována jako infantilní závislost. Chybějící nos byl na 

Jedné postavě v kombinaci s chybějícími panenkami v očích. 

6• Tísňové znaky spojené se způsobem provedení jednotlivých částí těla 

této kategorie budu řadit ty interpretace, které nespadají do žádné z výše uvedených, ale 
ma.jí podle mého názoru spojitost s obtížemi v sebepojetí či sebehodnocení jedince. 

V První řadě bych chtěla zmínit agresivní tendence, které se objevují v osmi případech 
2 celkového počtu kreseb. Jejich náznaky se objevují ve znázornění různých tělesných částí. 
J s °u to: Špičaté zuby (jednou), špičaté prsty (jednou), obří postavy (čtyřikrát), agresivní až 
b°j°vný postoj těla (pětkrát), zbraně (jednou). Zajímavé je, že znaky, které vyjadřují 
v ^esbách agresivní tendence, se vyskytují pouze v kresbách chlapců. 

K r ° m ě často se vyskytujících agresivních tendencí v kresbě zde shledávám také časté známky 

infantility, soudě z Altmanových projektivních rozborů jednotlivých částí těla (viz kapitola 

^ojektivní kresebné metody). Jsou to prsty ve tvaru okvětních plátků v pěti případech 
c deseti, a to ve třech případech v kresbě chlapců a v jednom u dívky, a dále pak ústa 
2názorněná jako prohnutá linka značící široký úsměv ve čtyřech případech z deseti, přičemž 

1 kresby byly chlapců a jedna dívky. 

P 
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Znaky prc jstorové Znaky 
grafologické Znaky kvalitativní Znaky 

tělesné Jiné tísňové 
velikost 
postavy umístění vedení čáry kvalita 

čar 
provedení 

kresby 
absence 
částí těla 

znaky 

Radek obr nejistá T, 
opravy P nos zuby, I, 

postoj 
Martin M posun nejistá opravy oči zbraně, 

postoj 
Tomáš obr T, 

opravy P oči prsty, /, 
postoj 

Josef obr T P oči postoj, prsty 

Jakub obr T, 
opravy P oči, ústa postoj, I 

Andrea M posun nejistá z, 
opravy 

Anna M posun nejistá opravy 

Petra M posun nejistá opravy 

Hana M posun nejistá T, 
opravy P oči 

Soňa — M posun nejistá T, 
opravy P 

Tabulka I: Frekvence výskytu tísňových znaků u žáků special izované třídy. 
Vysvě t l ivky : T - transparence, P - p r imi t i vn í zobrazení kresby, M - malá postava, Z - začerňování , I -

infant ilita. 

3.7.2 Kresba postavy - integrovaní žáci 

Znaky prostorové 

Velikost postavy 
0Proti skupině dětí navštěvujících specializovanou třídu se mezi integrovanými dětmi 
o b j evuje obří postava pouze v jednom případě, ve skupině děvčat. Je zajímavé, že spíše než 
yelikáni se v šesti případech vyskytuje postava drobná (10-30% plochy papíru), a to ve třech 

Případech mezi dívkami, ve třech případech ve skupině chlapců. 

^ velikosti postaviček můžeme odhadovat ve všech šesti výše uvedených případech snížené 

sebehodnocení, jelikož malá kresba podle Altmana značí nejistotu a snížené sebevědomí. 
V e l m i malou postavu kreslí často děti úzkostné, trpící pocity nejistoty a nedostačivosti, 
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s různými neurotickými rysy. Abychom tyto hypotézy mohli potvrdit, museli bychom ovšem 

projektivní hodnocení doplnit o další metody. 

Zbylé kresby postavy mají velikost odpovídající 70-80% plochy papíru, dají se tudíž 

považovat za kresby normální velikosti. 

Umístění postavy na papíře 

Altman (1998, str. 8) ve své publikaci hovoří o běžném situování postavy zhruba uprostřed 

stránky, posun k okraji lze pak interpretovat jako projev nedostatku sebevědomí. 

Děti z výzkumné skupiny „integrovaní žáci" posunuli kresbu v šesti případech, ve třech 

směrem k hornímu okraji papíru, ve třech směrem k okraji dolnímu. Budeme-li brát v potaz i 

okraj papíru, k němuž je kresba posunuta, pak můžeme konstatovat, že posun dolů, který 

zaznamenávám pouze v případě chlapců, ukazuje na skepticizmus a posun směrem k hornímu 

okraji značí sklon k idealizmu. 

Ve zbylých případech, v nichž tvoří výjimku postava obří vyvedená přes celý arch papíru, 

jsou postavy situovány doprostřed papíru. 

2. Znaky grafologické 

Vv de ní čáry 

V této kategorii sleduji, z d a j e čára, kterou je postava vytvořena, adekvátní, přiměřeně silná, 

bez známek velkého tlaku na tužku a známek křečovitého držení tužky. 

Křehká čára, jemná, nejistá linie spojená se slabým tlakem na tužku, ale i extrémní tlak na 

tužku, zejména vyskytuje-li se pouze v některých částech postavy, jsou známky nejistoty a 

úzkostností. 
n i toni/nn slabou linií tužky neshledávám. Je zde však několik 
Postavu, která by byla nakreslena tenkou, siaDou y 

kreseb nakreslených jakoby kostrbatou, nerovnou čárou. Můžeme usuzovat na nervozitu 

malíře, křečovité držení tužky a zvýšenou úzkost spojenou s přáním co nejlepšího provedení 
. - , ,cL-vtnií ve dvou případech chlapecké kresby, v jednom případě 
kresby. Kostrbaté postavy se vyskytuji ve avou f 1 

bylo autorem děvče. 
i . , f n h t a *ené silnou černou čárou. Jak jsem již uvedla výše, v e dvou případech jsou postavy obtazene sunu 

, intpmretovat iako pokus autora kresby oddělit se od okolí 
můžeme tento způsob zobrazeni interpretoval jciku f 

, . nrnnustit smutek, zklamání či jakékoli jiné negativní Pomocí silné skořápky, která nedovolí propustit smu 

Pocity, které mohou autoři těchto kreseb prožívat. 
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3. Znaky kvalitativní 

Kvalita čar 

Důležité je zejména stínování, začerňování (celého oděvu), nápadně mnoho oprav, gumování. 

Obecně tyto projevy v kresbě naznačují emoční napětí, nejistotu, specifické emoční obtíže. 

Co se týká začerňování, aby byl tento znak podle Májové (2005, str. 82) hodnocen jako 

varovný signál úzkosti, musí jít o nadměrné začerňování plochy a ne o vybarvení některých 

částí oděvu postavy. Začerněná plocha musí působit rušivě. 

Je až zarážející, že tento znak se objevil podle mého názoru hojně, v pěti případech, přičemž 

ve třech případech šlo o kresby chlapců. Jsem si vědoma toho, že můj výzkumný vzorek je 

velmi malý, ale výskyt tohoto znaku v polovině případů kreseb se zdá být významný. 

Četnost výskytu gumování je stejná jako v případě začerňování. Ve všech případech je patrné 

gumování a oprava hlavy, což Altman (1998, str. 12) interpretuje jako projev sociální 

nejistoty či nedostatku důvěry v sebe samého. V jednom případě byla dokonce gumována a 

znovu kreslena celá postava. Zde může jít o buď o známky nadměrné úzkosti, nebo o snahu 

nakreslit postavu co nej dokonalejším způsobem. Otázkou zůstává, zda má být postava 

dokonalá pro autora samotného, nebo pro mne jako osobu, která kresbu zadávala jako „úkol". 

Způsob provedení kresby 

Na tomto místě se pokouším zhodnotit celkové provedení kresby, především se pohybuji 
v relaci pečlivost-nedbalost a vyzrálost-primitivita. 

porovnám-li kresby dívek a chlapců, je na první pohled patrno několik rozdílů. Přestože 

všechny postavy m a j í n a z n a č e n é oblečení, kresby dívek jsou propracovanější a mají větší 

Množství detailů, jako je kravata, která se vyskytla ve dvou případech z pěti, kapsy či opasek. 

Tyto znaky jsou podle Novotné (in Kuchařská, Májová, 2005, str. 49) dívčím ztvárněním 
maskulinního výrazu figury. Doplňky jsou u dívčích kreseb přítomné pravděpodobně také 
p r°to, že dívky ve větší míře dbají na to, jak kdo vypadá, jak se kdo zdobí. 

C h l a p c i vyznačili oděv na p o s t a v á c h daleko jednodušším způsobem, pouze naznačením 

"horního" a „spodního" dílu p o m o c í čar na konci rukou, u krku, v pase a u kotníků, kde 
p Iynul e navazuje obuv. 

přesto nelze říci, že by postavy působily nedbalým dojmem či primitivně, ať jsou autory 

d í v k y či chlapci. 
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4. Znaky tělesné - obsahové 

Nedostatečné nebo chybné spojení jednotlivých části postavy a chybění podstatných částí 
těla 

Nedostatečné nebo chybné spojení jednotlivých částí postavy se nevyskytovalo. Za mnohem 

zajímavější považuji způsob, jakým byly u postav ztvárněny oči. Ve dvou případech z pěti u 

dívčích postav nebyly nakreslené v očích panenky, v jednom případech u dívek a ve dvou u 

chlapců má postava na očích černé brýle, jedna postava znázorněná chlapcem má zavřené oči 

a jedna zřetelně hledí stranou, ne přímo před sebe, jak bývá obvyklé. Z toho vyplývá, že 

pouze tři postavy z celkového počtu deseti mají znázorněné oči s panenkami, hledící vpřed. 

Oči jsou podle Altmana (1998, str. 14) orgánem styku s vnějším prostředím a symbolizují 

otevřenost jedince pro okolí. Jakoby se děti, které postavy takto ztvárnily, před okolím chtěly 

uzavřít (zavřu oči a ošklivé věci zmizí, budu na svět hledět přes brýle, které mi pomohou 

vidět ho v lepších barvách) do sebe. 

V jednom případě chybí postavě nos, což může znamenat zvýšenou nejistotu. Postava, která 

nemá nos, je jedna z těch, která nemá ani panenky v očích. 

5- Tísňové znaky spojené se způsobem provedení jednotlivých částí těla 

° o této kategorie budu řadit ty interpretace, které nespadají do žádné z výše uvedených, ale 

naj í podle mého názoru spojitost s obtížemi v sebepojetí či sebehodnocení jedince. 

2 a povšimnutí stojí zejména ty znaky, které signalizují agresivní a útočné tendence jedince, 

vyskytující se u pěti postav z celkového počtu deseti kreseb. Tento počet se podle mého 

názoru dá již považovat za významný, i když jsem si vědoma příliš malého počtu probandů ve 

výzkumném vzorku. Ve čtyřech případech se vyskytují v kresbách chlapců, v jednom případě 
11 dívky, kde jej můžeme pozorovat ve formě malých špičatých prstíků, které jako známku 

agresivity charakterizuje např. Altman (1998, str. 19). Co se týče kreseb chlapců, známky 

agresivních tendencí se nevyskytují po jednom na každé postavě, můžeme jich shledat více 

"ajednou. 

Po°tava č. I - špičaté prsty v kombinaci s celkovým vyzřením celé postavy, která se podobá 

Přívrženci nějakého alternativního hudebního stylu, vyniká zejména obuví s vyšší zubatou 

Podrážkou. Ústa má postava zkřivení do šklebu, na očích černé brýle. 
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Znaky prostorové Znaky 
grafologické Znaky kvalitativní Znaky 

tělesné Jiné 
velikost 
postavy umístění vedení čáry kvalita čar provedení 

kresby 
absence 
částí těla 

tísňové 
znaky 

Pavel M posun kostrbatá Z, opravy prsty, I 

Dominik M posun 
Z, nová 

postava -
opravy 

zavřené 
oči I 

Michal kostrbatá Z, opravy brýle 
vizáž, 
prsty, 
postoj 

Jiří opravy pohled 
jinam 

vlasy, 
vousy, 
postoj 

Aleš M posun Z brýle prsty, 
profil 

Lída posun kostrbatá oči 

Tereza obr opravy 

Jana M posun brýle prsty, I 

Michaela M Z oči, nos 1 

Věra M posun I 

Tabulka 2: Frekvence výskytu tísňových znaků u žáků integrované třídy. 
Vysvětl ivky: IM - inalá postava, Z - začerňování , I - infantilita. 

Postava č. 2 - celkem robustně vypadající pán, důraz kladl malíř na vlasy a vousy, které jsou 

dle Altmana známkou agresivních a útočných tendencí (1998, str. 13). Nápadný je i celkový 

Postoj postavy, který připomíná postoj bojovníka před započetím boje. 

Postava č. 3 - malinká černá postavička, na první pohled roztomilý výraz v obličeji, za 

Povšimnutí ovšem stojí prsty na rukou, kdy na každé ruce jsou jiné. Na jedné jsou špičaté, 
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značící agresivní tendence, na druhé mají tvar okvětních plátků, což je, jak jsem již zmiňovala 

výše, znak infantilnosti a pocitů nedostačivosti. 

Postava č. 4 - malá černá postava vyobrazená z profdu, přičemž tělo je nakresleno zpředu. 

Tento postoj lze interpretovat jako sociální rozpaky a neupřímnost kreslíře (Altman, 1998, str. 

9). Postava má výrazně špičaté prsty a na očích velké černé brýle. 

Kromě často se vyskytujících agresivních tendencí v kresbě zde shledávám také časté známky 

infantility, soudě z Altmanových projektivních rozborů jednotlivých částí těla (viz kapitola 

Projektivní kresebné metody). Jsou to prsty ve tvaru okvětních plátků ve čtyřech případech 

z deseti, a to ve dvou u dívek a ve dvou u chlapců a dále pak ústa znázorněná jako prohnutá 

linka značící široký úsměv v pěti případech z deseti, přičemž tři kresby byly dívek a dvě 

chlapců. 

3.7.3 Kresba postavy - kontrolní vzorek 

/. Znaky prostorové 

Ve li kost postavy 

Všechny zobrazené postavy mají přiměřenou velikost, jinými slovy zaplňují 70-80% plochy 

papíru. Výjimku tvoří pouze jedna kresba, kdy byl autorem chlapec. Její velikost tvoří asi 

50% plochy papíru. Neshledávám žádné významné rozdíly v kresbách chlapců a dívek, co se 

týče velikosti jimi zobrazovaných postav. 

Umístění postavy na papíře 

Altman (1998, str. 8) ve své publikaci hovoří o běžném situování postavy zhruba uprostřed 

stránky. Tento způsob umístění sleduji také u kreseb dětí kontrolního vzorku, a to v osmi 

Případech z deseti. Ve dvou případech je postava posunuta směrem k hornímu okraji papíru, 

ovšem pouze nepatrně, dalo by se říci nevýznamně. Jde o kresbu jednoho chlapce a jedné 

dívky. 

Znaky grafologické 

Vedení čáry 

Kresby nejeví známky zvýšené úzkosti či nejistoty. Tlak na tužku je adekvátní, koordinace 

Pohybů ruky při kreslení není zjevně narušena. Můžeme konstatovat, že jistota, se kterou byly 
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kresby vytvořeny, odráží míru sebevědomí autora, jeho dobrou přizpůsobivost a touhu po 

uplatnění. 

3. Znaky kvalitativní 

Kvalita čar 

U kreseb neshledávám žádné známky nadměrného gumování či opravování kreseb, ani 

nadměrné začerňování postav či jejich okolí. 

Znaky prostorové Znaky 
grafologické Znaky kvalitativní Znaky 

tělesné Jiné tísňové 
velikost 
postavy umístění vedení čáry kvalita 

čar 
provedení 

kresby 
absence 
částí těla 

znaky 

Petr posun • 

Stanislav M 

Pavel 

Lukáš 

Milan 

Kateřina posun 

Sylvie 

Eva 

Lucie 

Romana 

Tabulka 3: Frekvence výskytu tísňových znaků u kontrolního vzorku. 
Vysvětl ivky: M - malá postava. 

Způsob provedení kresby 

Na tomto místě se pokouším zhodnotit celkové provedení kresby, především se pohybuji 

v relaci pečlivost-nedbalost a vyzrálost-primitivita. 
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Všechny kresby probandů kontrolního vzorku shledávám jako vyzrálé, způsob provedení 

kresby je adekvátní věku jejich autorů. Kresbám byla věnována přiměřená míra pozornosti. 

Na dívčích postavách se vyskytuje větší množství ozdob a detailů, jako jsou pokrývky hlavy, 

opasky, řetízky na krku, propracované oblečení. Je vidět, že dívky kladou na vizáž postav 

značný důraz, podle jejich komentářů ke kresbám se snažili povětšinou vyobrazit chlapce, 

který se jim ve třídě líbí. Kresby jsou celkově dobře zvládnuty, nejeví známky selhání či 

nelogičnosti provedení. 

4. Znaky tělesné - obsahové 

Nedostatečné nebo chybné spojení jednotlivých částí postavy a chybění podstatných částí 
těla 

U kreseb nejsou opominuty žádné podstatné části postavy, zobrazené jsou i všechny detaily 

obličeje jako oči, nos, ústa a vlasy na hlavě. 

5. Tísňové znaky spojené se způsobem provedení jednotlivých částí těla 

V kresbách neshledávám žádné významné projevy úzkosti či znaky, které by signalizovaly 

zhoršené sebehodnocení či sebepojetí autora. 

3.7.4 Porovnání výskytu tísňových znaků v kresbě postavy 
V této kapitole bych chtěla porovnat kresby dětí specializovaných tříd a dětí integrovaných do 

běžné základní školy, a to na základě analýz kreseb postavy pomocí projektivního 

zhodnocení. 

Pohlédneme-li na tabulky, které znázorňují frekvenci výskytu tísňových znaků v kresbách, na 

první pohled mohou budit dojem, že jejich četnost je takřka stejná, i když kvalitativně se 

v některých aspektech odlišují. Budeme-li tabulky zkoumat detailněji, dojdeme ke zjištění, 

která to nepotvrzují. 
pro lepší názornost jsem utvořila přehled, ve kterém uvádím počet tísňových znaků 
v jednotlivých kresbách chlapců a dívek a průměrný výskyt znaků jak u každého pohlaví, tak i 
u celého výzkumného vzorku. 

2 Přehledu jednoznačně vyplývá větší počet tísňových znaků u kreseb žáků specializovaných 

tříd, a to v průměru o dva znaky ve výtvorech dívek a dva ve výtvorech chlapců. 
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Významné rozdíly shledávám především v kategorii 2) Grafologické znaky - vedení čáry a 3) 

Kvalitativní znaky, a to v obou subkategoriích - kvalita čar a provedení kresby. 

V kategorii Grafologické znaky - vedení čáry jde zejména o posouzení typu linie, kterou 

autor postavu ztvárnil. Může se v ní odrážet buď jistota, dynamika, sebevědomí autora, nebo 

nejistota, úzkostnost. Mezi typy čar, z nichž lze usuzovat na zvýšenou úzkostnost, jsou 

ochablá, křehká čára, jemná, nejistá linie spojená se slabým tlakem na tužku, za nápadný 

můžeme považovat i extrémní tlak na tužku, zejména vyskytujé-li se pouze v některých 

částech postavy. 

Pavel Dominik Michal Jiří Aleš Lída Tereza Jana Michaela Věra 

Počet znaků 7 6 7 5 6 3 2 5 5 3 

Průměr podle 
pohlaví 

6,2 3,6 

Průměr celkem 4,9 

Tabulka 4: Počet t ísňových znaků v kresbě postavy žáků integrované třídy. 

Nejistá, přerušovaná linie se v případě dětí se specifickou poruchou učení ve vzorku 

Specializovaná třída vyskytl v sedmi případech z celkového počtu deseti probandů, přičemž 

autory dvou postav byli chlapci. Ve vzorku Integrovaná třída se nejistá, přerušovaná linie 

nevyskytla ani jednou, ve třech případech jsem v kresbách sledovala čáru kostrbatou, jakoby 

roztřesenou, a to dvakrát v kresbě chlapce, jednou v kresbě dívky. 

V kategorii Kvalitativní znaky - kvalita čar jsem sledovala zejména stínování, začerňování 

(celého oděvu), nápadně mnoho oprav, gumování. Obecně tyto projevy v kresbě naznačují 

emoční napětí, nejistotu, specifické emoční obtíže. Zajímavá zde byla především relace 

začerňování versus transparence. Ve vzorku Integrovaných žáků se transparence nevyskytla 

vůbec, začerňování postavy v pěti případech, z toho ve čtyřech u chlapců. Ve vzorku 

Specializovaná třída ve transparence ve formě průhledného oblečení vyskytovala hojně, 

v šesti případech z celkového počtu deseti žáků, čtyřikrát byli autoři chlapci, dvakrát dívky. 

Začerňování se vyskytlo v tomto vzorku pouze v jednom případě, autorem postavy byla 

dívka. 
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Kategorie Kvalitativní znaky - provedení kresby nám říká, jakým působí postava dojmem, 

jak je kresba vyzrálá, popřípadě kolik si dal autor práce z jejím vyhotovením. Zde jsou podle 

mého názoru rozdíly mezi jednotlivými vzorky nej markantnější. Ve vzorku Specializovaná 

třída jsem shledala vyobrazení postavy jako primitivní, nedbalé v šesti případech z deseti, ve 

čtyřech případech u chlapců. Primitivita zde jednoznačně koreluje s transparencí, neboť oba 

znaky se vyskytly u obou postav současně. Ve vzorku integrovaných žáků se primitivita 

neobjevila v žádné kresbě, bylo patrné, že si kreslíři dali na kresbách více záležet, celkově 

také kresby působily vyzráleji. 

Ve vzorcích ovšem neshledávám pouze rozdíly, ale také společné aspekty. Jde o výskyt 

takových znaků, které nám mohou signalizovat agresivní tendence v kresbě a také těch, které 

posuzujeme jako známky infantility či regrese. 

Radek Martin Tomáš Josef Jakub Andrea Anna Petra Hana Soňa 

Počet znaků 10 7 9 7 9 5 5 5 7 6 

Průměr podle 
pohlaví 

8,4 5,6 

Průměr 
celkem 

6,8 

Tabulka 5: Počet t ísňových znaků v kresbě postavy žáků special izované třídy. 

Agresivní tendence byly nejčastěji interpretovány z celkového postoje či ztvárnění postavy, 

z vyobrazení prstů do špičky, popřípadě z nápadných vyceněných zubů. V jednom případě ve 

vzorku Specializovaná třída chlapec vyobrazil dokonce bojovníka se šípy zapíchanými do těla 

a mečem v každé ruce. Tyto atributy se v obou vzorcích vyskytly ve stejném počtu, a to u 

Poloviny probandů, pročež pouze v jednom případě byla autorem dívka navštěvující 

specializovanou třídu. 

Známky infantility či regrese měli podobu primitivně ztvárněného úsměvu postav, popřípadě 

Prstů ve tvaru okvětních lístků. Tyto znaky se vyskytly jak izolovaně, tak v kombinaci. 

Četnost výskytu byla také stejná v obou skupinách, opět šlo o pět dětí, ve specializované třídě 

byla autorem dívka ve dvou případech, u žáků integrovaných ve třech. 
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3.7.5 Porovnání žáků se specifickou poruchou učení s kontrolním vzorkem 
Podle očekávání mohu konstatovat, že kresby dětí kontrolního vzorku nevykazují žádné 

varovné signální znaky, z nichž bychom mohli usuzovat na zvýšenou míru úzkostností, 

popřípadě na zhoršené sebepojetí a sebehodnocení jedince. 

Kresby jsou celkově lépe provedené, na první pohled působí „uhlazeněji", jsou zdobnější, 

propracovanější, obsahují více detailů na oblečení. Nejsou zde opominuty žádné podstatné 

části těla postav, kresby nemají žádné známky nelogičnosti provedení. 

Po zhodnocení všech kategorií, které mapují výskyt tísňových znaků, jsem shledala pouze 

jeden případ, kdy byla postava posunuta od středu papíru mírně k hornímu okraji. 

V porovnání s celkovým zhodnocením se mi tento závěr jeví jako nepříliš významný. 

3.7.6 Závěr výsledků analýz kreseb postavy 
V této kapitole jsem se pokusila analyzovat kresby postavy dětí se specifickou poruchou učení 

navštěvujících specializovanou třídu, dětí integrovaných a dětí bez poruchy, které tvořily 

kontrolní vzorek.. 

Nejprve se budu věnovat otázce charakteru kreseb dětí se specifickou poruchou učení. 

V teoretické části práce jsem uvedla výzkum, v němž bylo zjištěno, že děti s poruchou učení 

kreslí postavy s podobnou strukturou pouze s nepatrnými rozdíly v proporcích, organizaci 

kresby a neobvyklých detailech jako děti mladší s podobným mentálním, ale nižším 

chronologickým věkem. Dále došli autoři k závěru, že kresba dítěte s dyslexií se oproti kresbě 

dítěte stejného věku bez poruchy vyvíjí pomaleji (Cox, Cotgreave, 1996, str. 434, 435). 

Jelikož jsem ve své práci neporovnávala děti podobného chronologického věku s poruchou a 

mentálního věku bez poruchy, nemohu z jistotou tvrdit, že závěry vyplývající z předchozího 

výzkumu se potvrdily. Co je ale zřejmé, je fakt, že kresby dětí s dyslexií vykazovaly množství 

znaků interpretovaných jako infantilní či regresivní tendence, ať již to bylo ve vyobrazení 

Prstů tvaru okvětních lístků, tak u primitivně znázorněného úsměvu u kreseb, které jinak 

nebyly považované za schematické (redukované schéma, konvenční, naučené). Takové znaky 

se vyskytovaly v obou výzkumných skupinách - specializované třídě i ve skupině 

integrovaných. 

Rozdíl napříč obou výše uvedených skupin, co se týče vyzrálosti kresby, jsem ale shledala. 

Kresby dětí navštěvujících specializovanou třídu pro děti s poruchami učení měly nižší 
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úroveň provedení než kresby dětí integrovaných, a to v šesti případech z celkového počtu 

deseti kreseb. Šlo o kresby sestavené z jednoduchých prvků - kroužek místo hlavy, dvojité 

obrysové čáry představující končetiny a tělo. Kresby vykazovaly minimum vnitřních detailů, 

často u nich některé důležité detaily chyběly. U těchto kreseb se také vyskytovala tzv. 

transparence. 

Ve skupině dětí integrovaných jsem neshledala primitivně provedenou kresbu ani v jednom 

případě, stejně tak se zde nevyskytl ani jeden případ transparence. Kresby jsou sice na první 

pohled kvalitativně odlišné od kreseb dětí kontrolního vzorku, ať je jedná o detaily, 

propracovanější oblečení, nechybějící části těla, ale nepůsobí primitivně v takové míře jako 

kresby dětí ze specializované třídy. 

Co se týče tísňových znaků v kresbě, z výše uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá větší 

počet tísňových znaků u kreseb žáků specializovaných tříd, a to v průměru o dva znaky ve 

výtvorech dívek a dva ve výtvorech chlapců. Významné rozdíly jsem shledala především 

v kategorii 2) Grafologické znaky - vedení čáry a 3) Kvalitativní znaky, a to v obou 

subkategoriích - kvalita čar a provedení kresby. V kresbách dětí kontrolního vzorku se 

významné tísňové znaky nevyskytovaly. 

Na základě těchto výsledků mohu konstatovat, že děti se specifickými poruchami učení 

vykazují vyšší míru úzkostností než děti stejného věku bez poruchy. Kromě úzkostností se 

ovšem často vyskytly i známky agresivních tendencí, a to ve stejném počtu v obou 

sledovaných skupinách dětí s poruchou učení. Jelikož děti tvořící výzkumný vzorek znám 

osobně jak z prostředí školního, tak z prostředí mimoškolního, toto zjištění mne překvapilo. 

Nikdy jsem se nesetkala ze zvýšenou mírou agresivity, pouze z běžným hašteřením, typickým 

pro děti tohoto věku. 

Překvapující je pro mne taktéž zjištění, že vyšší frekvenci výskytu tísňových znaků 

vykazovala skupina dětí navštěvujících specializovanou třídu. Na základě výzkumů 

zjišťujících spokojenost dětí ve specializovaných třídách a dětí integrovaných (viz kapitola 

Sebepojetí a sebehodnocení dětí se specifickou poruchou učení) jsem předpokládala, že bude 

výskyt těchto znaků u dětí ve specializované třídě menší. 

Úzkostnost dětí se specifickou poruchou učení pravděpodobně nesouvisí pouze s typem třídy, 

kterou navštěvují. Roli zde jistě budou hrát taktéž aspekty jako rodina a její výchovný styl, 

okolí, ve kterém se dítě pohybuje, ale i způsob, jakým dítě samo ke své poruše přistupuje a 
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jak ji vnímá. Je možné, že děti integrované do běžné základní školy si připadají méně , j iné" 

než ti žáci, kteří mají „své třídy" se „speciálním názvem". 

3.8 Interpretace výsledků subtestu Nedokončené věty 

V případě Nedokončených vět jde o explorační techniku, která je zaměřena na zjišťování 

sociálních postojů a sebepojetí. Dětem bylo postupně předčítáno 24 větných začátků, na které 

po zacvičení měly odpovídat prvním nápadem, který jim přijde na mysl. Odpovědi jsem 

doslovně zaznamenávala do záznamových archů. 

Základem interpretace je obsahová analýza jednotlivých odpovědí, jejich vzájemné 

srovnávání a frekvence doplněné větné části v pokusné skupině. Nahlížela jsem také do 

frekvenčních tabulek nejčastějších odpovědí, které jsou součástí testové příručky. 

Pro usnadnění interpretace seřadil Michal větné začátky podle postojových kategorií: 

• postoje k rodině (6., 4.) 

• postoje k matce (11., 3.) 

• postoje k otci (9., 7.) 

• postoje k sourozencům (5., 2.) 

• postoje k lidem (1.) 

• postoje k dětské skupině (8., 10., 12.) 

• postoje ke škole (18., 16., 23.) 

• postoje k vlastním schopnostem, strachy (15., 21., 19., 17.) 

• postoje k nemoci (14.) 

• postoje k budoucnosti, cíle, hodnoty (13., 20., 22., 24.) 

Pro lepší přehlednost jsem si vytvořila sekce zahrnující tématicky výše uvedené větné 

začátky. Vycházela jsem z aspektů, které nejvíce sebepojetí a sebehodnocení jedince 

ovlivňují. Kromě rodičů a dětské skupiny má na vývoj sebehodnocení dítěte vliv učitel, škola 
a školní prostředí (Vágnerová, 2005, str. 86-90). Neméně důležité jsou také postoje k sobě 

samému. 

J á 

" postoje k vlastním schopnostem, strachy (15., 21., 19., 17.) 
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• postoje k nemoci (14.) 

• postoje k budoucnosti, cíle, hodnoty (13., 20., 22., 24.) 

2. Škola 

• postoje k dětské skupině (8., 10., 12.) 

• postoje ke škole (18., 16., 23.) 

3. Rodina 

• postoje k rodině (6., 4.) 

• postoje k matce (11., 3.) 

• postoje k otci (9., 7.) 

• postoje k sourozencům (5., 2.) 

• postoje k lidem (1.) 

V daném souboru dětí analyzuji věty podle toho, do které třídy a kategorie spadají. Při 

interpretaci jednotlivých odpovědí jsem vycházela jednak z obsahové analýzy odpovědi, 

jednak jsem přihlížela k frekvenčním tabulkám, které jsou součástí příručky Michalova 

Projektivního interview. Podle autora testu jsou diagnosticky významné především výpovědi 

označované jako originální, tedy ty, jež se ve vzorku 100 dětí vyskytly pouze jednou (Michal, 

1974, str. 46). Jsem toho názoru, že je nutné na problematiku sebepojetí a sebehodnocení 

dítěte s dyslexií nahlížet v systému, tudíž odpovědi, které jsou dle frekvenčních tabulek brány 

jako běžné, mohou být v kontextu mapování sebepojetí dítěte se specifickými obtížemi 

významné. 

3.8.1 Rozbor větných začátků - specializovaná třída 

A Kategorie JA 

Do této podskupiny jsem zařadila ty položky, které podle mého názoru odrážejí pohled 

jedince na sebe, způsob jeho sebehodnocení. Do této skupiny jsem zařadila také postoje 

k budoucnosti, neboť se domnívám, že dokáží sdělit mnoho informací o jeho ambicích, jak si 

Představuje, že bude jeho životní cesta pokračovat. 

15. Jsem dost šikovný, ale... Děti na tuto otázku odpovídaly ve všech deseti případech 

originálně (v porovnání s frekvenční tabulkou), přičemž obsahově byly odpovědi laděny 
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záporně. Sugesce formulace větného začátku sice svádí k vyjádření záporného postoje, ale lze 

předpokládat, že pozitivní náhled je možno přesto prosadit. 

Nejčastější odpovědí bylo „ale i nešikovný" a to ve čtyřech případech z deseti, třikrát takto 

odpověděli chlapci, jednou dívka. Odpověď vytváří dojmem, jakoby děti nebyly zvyklé na to, 

že je někdo chválí a neuměly pochválit ani sebe sama za to, co jim jde dobře, co se jim daří a 

co umí. Je možné, že slova chvály neslýchají, a proto v podstatě ani sami neví, v čem 

vynikají. Odpověď s pozitivním laděním se vyskytla pouze v jednom případě - „na výtvarku", 

autorem byl chlapec, který chtěl patrně vyzdvihnout ten školní předmět, v němž má ve škole 

úspěch. Ve dvou případech se objevily odpovědi ve spojitosti se specifickými obtížemi dětí.: 

„neumím češtinu". V obou případech byla autorem dívka. Dvě dívky uvedly vysoce negativně 

sebehodnotící odpověď „ale i pitomý, ale i hloupý", jedna dívka reagovala odpovědí 

„nejsem". Všechny dané odpovědi jsem vyhodnotila jako originální. Zajímavé bylo zjištění, 

že u této položky není ve frekvenční tabulce uvedena žádná negativní reakce. Pohlédneme-li 

na komentáře dětí o sobě, tak zjistíme, že se hodnotí negativně ve všech případech, pouze 

s jednou výjimkou. 

Jsem toho názoru, že děti tohoto věku kladou důraz na to, co o nich říkají rodiče, učitelé a 

spolužáci a od těchto názorů se celé jejich sebehodnocení a sebepojetí odvíjí. Pakliže se děti 

hodnotí takto negativně, je nasnadě uvažovat o hypotéze, že takové negativní hodnocení 

slýchají také od svého okolí. 

2!. Nejslahší jsem... Nej frekventovanější odpovědí byla různá enumerace školních předmětů. 

Vzhledem k odpovědím uvedeným ve frekvenční tabulce lze tento typ odpovědi hodnotit jako 

stereotypní, což znamená, že tímto způsobem reaguje vysoké procento dětí. Probandi skupiny 

„Specializovaná třída" jako předmět, který jim dělá největší potíže, uvedli nejčastěji český 

jazyk, a to v pěti případech z celkového počtu deseti dětí. Tři odezvy patřily dívkám. Jedna 

dívka pak uvedla tělesnou výchovu, jedna výtvarnou výchovu. Dvěma chlapcům se nejméně 

daří v matematice. Jedna odpověď byla hodnocena jako originální - „v noci". Jejím autorem 

byl hoch. Je z ní patrná zvýšená úzkostnost, možná strach ze tmy, ze strašidel, ze zlodějů. Pro 

lepší pochopení by byl nutný další rozhovor s dítětem. 

2 frekvencí odpovědí je patrné, že nejvíce starostí činí dětem český jazyk, neboť jej uvedlo 

50% dětí vzorku. Jsem si vědoma toho, že vzorek dětí je příliš malý na to, aby se odpověď 
dala brát z a významnou v širším měřítku, ale co se týče kontextu mé práce, myslím si, ač je 
odPověď brána z a stereotypní, pro děti se specifickou poruchou učení je významná. 
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19. Kdyby děti věděly, jak se bojím... Jak je uvedeno v tabulkách, index stereotypie je zde 

jedním z nejnižších v celém souboru. Toto tvrzení se do jisté míry potvrdilo i v našich typech 

odpovědí. Kromě třech dětí, jejichž odpověď byla shodná „nebojím" uvedlo každé odpověď 

jinou. Tento typ reakce je nej frekventovanější, lze jej považovat za stereotypní. Ve všech 

třech případech patřila odpověď chlapci. Za stereotypní odpovědi můžeme pokládat také tyto: 

„doktora, hadů, tmy, školy". Originální odpovědi byly velice zajímavé. V jednom případě 

chlapec neuvedl žádný konkrétní objekt, který mu nahání hrůzu, ale doplnil větu slovy jak by 

se divili". Můžeme pouze uvažovat, zda měl hoch na mysli malou či velkou míru strachu, 

který by druhé děti překvapil. V tomto případě by byl vhodný doplňující rozhovor, který se 

bohužel z časových důvodů nemohl uskutečnit. Další originální doplnění věty bylo také od 

autora mužského pohlaví a jeho znění bylo Jak mě mlátí". Opět můžeme pouze spekulovat o 

tom, zda je jeho strach malý nebo velký, každopádně považuji tuto odpověď za signální a 

spíše negativní, vzhledem k charakteru ostatních odpovědí autora a dalších částí testu. 

17. Někdy se celý třesu, když... Tento větný začátek evokoval u pěti dětí z deseti vnímání 

chladu, jejich odpověď byla je zima". Třikrát takto odpověděla dívka, dvakrát chlapec. Tato 

odpověď je vzhledem k frekvenci užití považována za stereotypní. Za stereotypní považuji 

také odpověď typu „něco provedu". Tato se v mém vzorku vyskytla ve třech případech, 

dvakrát takto reagoval chlapec. Spektrum originálních odpovědí bylo velmi široké a týkalo se 

prožívání strachu různé intenzity. V jednom případě zněla odpověď „dostanu špatnou známku 

a budu za ní bit". Odpověď je sama o sobě netypická, neboť obsahuje dvě věty, dvě 

myšlenky. Chlapec, který takto odpověděl, má jednak obavy ze špatných známek a jednak 

nám dává informaci o tom, jak to doma pravděpodobně probíhá, když takovou známku 

Přinese. Jeho strach je tím pádem dvojnásobný. Jiná velice originální odpověď zněla „mám 

strach a mám ho hodně často". Dívka, která takto reagovala, nám pravděpodobně chtěla 

sdělit, že prožívá často obavy, které s sebou přináší různé negativní pocity. K lepšímu 

Porozumění odpovědi bychom se opět museli touto otázkou zabývat detailněji, což vzhledem 

k charakteru testu a časovým možnostem nebylo možné. 

14. Nemocné dítě... Počet originálních odpovědí byl vysoký. Žádná z odpovědí dětí mého 

vzorku se neshodovala z typy odpovědí frekvenční tabulky. Z odpovědí ve frekvenční tabulce 

vyplývají odpovědi popisující „medicínský pohled" - musí ležet, jít do nemocnice, brát léky, 

Jít k lékaři atd. Děti skupiny Specializovaná třída spíše vyjadřovaly pocity, které v nich 

zmínka o nemocném dítěti vyvolává. Ve vzorku deseti dětí se třikrát objevila odpověď 

A/VW\ 



„nejsem". Tato odpověď působí dosti stroze, až odmítavě, jakoby se děti samotné bránily 

jakékoli zmínce o nemocech či pocitech, které může vyvolávat. Ve všech případech takto 

reagovali chlapci. Dále následovaly odpovědi popisující vlastnosti nemocného dítěte: Je 

smutné", Je špatné", Je hodné". Odpověď vyjadřující smutek se vyskytovala poměrně často, 

ve čtyřech případech, třikrát byla autorem odpovědi dívka. Otázka, která by si zasloužila další 

zkoumání, je nasnadě. Považují děti s dyslexií sebe samotné za nemocné? Je nutné si 

uvědomit, že jsou to děti „s poruchou" a jako o takových se o nich také hovoří. Je možné, že 

tento větný začátek v dětech mé výzkumné skupiny evokoval pocity, které tito jedinci 

v souvislosti se svou poruchou zažívají. 

13. Přál hycli si, abych neměl... Většina odpovědí dětí tvořících vzorek by se dala rozdělit do 

dvou skupin. Jednu skupinu tvoří přání mající souvislost se školou, druhá skupina odpovědí 

se nedá zařadit pod hromadné označení, odpovědi jsou pestré. Odpovědi týkající se školy 

považuji po srovnání s frekvenční tabulkou povětšinou za stereotypní. Čtyřikrát bylo 

vysloveno přání nemít „špatné známky" (tři děvčata a jeden chlapec). Jeden chlapec si nepřál 

mít „potíže ve čtení" . Vzhledem k tomu, že potíže ve škole si přálo nemít celkem pět dětí 

z deseti, můžeme tuto odpověď považovat za významnou a dále uvažovat o tom, jak velký 

význam je v našem školství kladen na dobrý výkon dětí a jak se pak cítí ti jedinci, kteří 

vzhledem k různým obtížím dobrý výkon v určitých předmětech, ať již subjektivně či 

objektivně podávat nemohou. 

Jeden chlapec si nepřál „špeky", které jsou pravděpodobně terčem posměchu a špatného 

pocitu autora. Dvě dívky nechtěly zlobivého bratra", dva chlapci odpověděli prostě „nevím". 

Odpověď týkající se sourozence můžeme brát po porovnání s frekvenční tabulkou jako 

stereotypní, překvapující je originální reakce nevím. Je zajímavé, že děti, které se díky svým 

specifickým obtížím potýkají s tolika problémy si nepřejí něco na svém životě změnit. 

20. Byl bych moc šťasten, kdybych... Stereotypie je v tomto případě vyšší, originálních 

odpovědí je relativně málo. Čtyři probandi, dva chlapci a dvě dívky, toužili vlastnit nějakou 

věc. V jednom případě to byl počítač, následoval telefon, dívky si přály koně a kočku. Další 

čtyři odpovědi (jedna dívka, tři chlapci)se týkaly školy - „nemusel chodit do školy". 

V porovnání této odpovědi s frekvenčními tabulkami jsem tuto odpověď vyhodnotila jako 

stereotypní. Mám pocit, že většina dětí, kterých se zeptáte, co je jejich velkým přáním, si 

kromě různých materiálních věcí budou přát také věčné prázdniny a žádné školní povinnosti. 
v této souvislosti lze proto odpověď považovat za banální. Originální odpovědi považuji za 

A/VW\ 



velmi zajímavé. Jedna ze zbývajících dívek si přála „aby se děda uzdravil z rakoviny", druhá 

„měla doma tátu". V porovnání s frekvenční tabulkou, kde jsou uvedeny především věci 

materiální, popřípadě enumerace povolání či touha po zrušení školy, nepovažuji tyto odpovědi 

za zcela běžné. Pociťuji v nich velkou vazbu na rodinu, touhu být v teple rodinného krbu 

pohromadě se všemi jejími členy a zároveň úzkost a smutek z toho, že to tak ve skutečnosti 

není. 

22. Až. budu starší... Stereotypie odpovědí je velmi vysoká, originální odpověď se v mém 

vzorku vyskytla pouze jedna. Autorem byl chlapec, který odpověděl prostě „nevím". Je 

možné, že jej v tu chvíli nic nenapadlo, roli mohla hrát taktéž únava, ale můžeme se ptát také 

po charakteru rodinného zázemí a stylu, jakým rodiče chlapce podporují v jeho snech, plánech 

a touhách. Nejčastější odpovědi, které jsem vyhodnotila jako stereotypní, se týkaly enumerace 

různých povolání, a to ve čtyřech případech z deseti (tři chlapci, jedna dívka). Dívky si 

většinou přály věci, které souvisely s rodinou - „hezký dům", „dvě děti", popřípadě to byla 

tajná, v současné době nesplnitelná přání - „mít psa", „mít hodně peněz". Společným znakem 

většiny odpovědí byla růžová, někdy až idealistická vidina do budoucnosti, možná touha po 

lepším životě než je ten, který děti nyní prožívají. 

24. Vždycky si tajně přeju... Tato položka má v subtestu Nedokončených vět největší počet 

originálních odpovědí, např. „aby mne nikdo neotravoval" (autorem byl chlapec), „aby tu byl 

táta" (dívka), „být slavná" (dívka). Zbylé děti si přály různé věci materiální hodnoty, jako 

počítač, auto, velký dům, lepší mobilní telefon, peníze, pěknou ženu. Dvě dívky se shodly 

v tom, že jejich tajným přáním je „aby už skončila škola". Z daných odpovědí je patrné, jak se 

děti liší v hloubce pohledu do budoucnosti. Někdo hledí pouze na konec hodiny, někdo se těší 

na nej bližší narozeniny, některé děti už si plánují budoucnost relativně vzdálenou. Tyto 

aspekty dávám taktéž do souvislosti s rodinou. Tam, kde se rodiče dítěti věnují, čtou mu a 

hovoří s ním, má dítě většinou větší znalosti, zkušenosti a vědomosti. Je-li podporováno ve 

svých koníčcích a snech a má-li doma bezpečné zázemí, může si bezstarostně plánovat 

budoucnost. 

2- Kategorie ŠKOLA 

° o této třídy jsem zařadila záměrně postojové kategorie vážící se k dětské skupině, protože ve 
§kole tráví děti mnoho času a mnoho kamarádů nachází právě mezi spolužáky. Druhou 

Postojovou kategorii tvoří názory na školu a školní prostředí. 
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8. Děti s nimiž si hrávám... Index stereotypie se zde blíží kritické mezi, ale originálních 

odpovědí je také mnoho. Vzhledem ktomu, že většina odpovědí bývá laděna pozitivně, 

považujeme za varovné agresivní či hostilní tendence. 

V mém vzorku byla nejčastěji se vyskytující odpověď Jsou hodné" a to v šesti případech 

z celkového počtu deseti dětí, třikrát tak odpověděl chlapec, třikrát dívka. Za stereotypní 

považuji také odpověď Jsme kamarádi" (dívka, chlapec), v porovnání s frekvenční tabulkou 

ve vyskytovala také velmi často. Dvě odpovědi mého vzorku spadají do výše zmíněné 

kategorie agresivních či hostilních odpovědí. V jednom případě, kdy autorem odpovědi byla 

dívka, zněla reakce Jsou zlí". Druhá odpověď patřila chlapci: „si o mě myslí, že jsem hloupý". 

Obě odpovědi podle mého názoru vyjadřují negativní zkušenost s dětským kolektivem. Ve 

druhém případě můžeme uvažovat o tom, zda se „hloupost" chlapce váže ke specifickým 

projevům jeho poruchy, nebo zda má chlapec špatné vztahy s kamarády z jiného důvodu, 

který se k této problematice neváže. Bylo by třeba si dané hypotézy ověřit a dalším zkoumání. 

V každém případě i přesto, že většina odpovědí byla stereotypních, vyjadřovaly kladný vztah 

k dětem, k vrstevníkům, s nimiž se stýkají. Kromě jiných faktorů (osobnostní vlastnosti, 

celková stabilita, odolnost vůči zátěži, emoční podpora rodiny) je vztah s kamarády důležitým 

pilířem sebepojetí a sebehodnocení jedince. 

10. Býváme mezi dětmi, (de... Většina odpovědí dětí mého vzorku spadá do kategorie 

stereotypních. Nejčastější odpověď „někdy ne" použilo pět dětí, čtyři dívky a jeden hoch. 

Další typ reakce „někdy se popereme" jsem po porovnání s frekvenční tabulkou také 

zhodnotila jako stereotypní, neboť byla uvedena jako nejčastěji použitá. Autoři byli chlapci. 

Zajímavé jsou typy originálních odpovědí s částečně negativním laděním. Odpovědi, které 

uvedu, patřili chlapcům. Za velmi negativní považuji odpověď Jako hlhci", v níž autor 

vyjadřuje tísnivé a pravděpodobně nedobré pocity plynoucí ze vztahu s vrstevníky. Jak jsem 

již uvedla, vztah s v r s t e v n i c k o u skupinou je důležitý pro formování adekvátního sebepojetí 

jedince. Je-li prožívaný záporně, má pravděpodobně na sebepojetí a sebehodnocení negativní 

dopad. Zajímavá byla také reakce „nemám si čas hrát", která vyjadřuje na jedné straně touhu 

Po dětském kolektivu a na straně druhé pravděpodobně velké množství povinností a 

subjektivně málo času věnovaného zábavě s kamarády. 

12. Moji kamarádi mě často... Index stereotypie je velmi nízký, vyskytuje ve velké množství 

originálních odpovědí. Sugesce formulace větného začátku sice svádí k vyjádření záporného 
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postoje, ale pozitivní vztah se i přesto prosadí. Index polarity je zde ambivalentní, což 

znamená, že lze pro zmíněnou sugesci vyjádření očekávat mírně negativní obsah odpovědí. 

To se potvrdilo i v mé výzkumné skupině. Mezi negativní odpovědi patří „odstrkával 

„.zklamou", „nemají rádi", otravujou", „zlobí", „nadávají". Vzhledem k ostatním větám, kdy 

děti nevyjadřují ve většině případů záporné postoje k dětské skupině, osm z nich dokonce 

tvrdilo, že jejich kamarádi jsou hodní, není důvod těmto reakcím věnovat příliš velkou 

pozornost. Za znak poruchy bych je hodnotila tehdy, kdyby došlo k výraznému rozporu s 

další explorací. Pozitivní odpovědi jsem po porovnání s frekvenční tabulkou zhodnotila jako 

stereotypní, protože tímto způsobem reaguje velké množství dětí. Jsou to „navštěvují" a 

„pomáhají". 

18. Když myslím na školu, tak... Index polarity je mírně negativní, stereotypie se vyskytuje 

často. Tři děti, dva chlapci a jedna dívka, použily odpověď Je mi špatně", která je 

zhodnocena jako stereotypní. Mezi další stereotypní reakce patří „se rozruším" (dívka) a 

„mám strach" (dívka, chlapec). Odpovědi originální vyjadřují pozitivní vztah ke škole: „mám 

radost" (chlapec, dívka), „se mi stýská po kamarádech" (dívka), Jsem veselý" (chlapec). Je 

patrné, že radost ve škole nevyvolává učivo, ale skupina spolužáků, na které se děti těší a 

kvůli kterým chodí do školy rády. 

'6. Kdyby nemusela být škola... V tomto případě je polovina odpovědí stereotypních, 

Polovina odpovědí originálních. Čtyři probandi (tři chlapci a jedna dívka) doplnili větu slovy 

„byl bych ráď\ Podle frekvenční tabulky jde o nejčastější odpověď, proto ji považuji za 

stereotypní. Podobně je to v případě reakce „tak bych se válel doma" (chlapec), která se v 

odpovědích také vyskytuje relativně často. Je zajímavé, že originální odpovědi vyjadřují 

Pozitivní vztah ke škole, částečně vyjadřují také pocity úzkosti a smutku z toho, kdyby škola 

nebyla: „tak nevím, co bych si počal" (chlapec), „tak by se mi po ní stýskalo" (dívka), 

chodila bych dobrovolně" (dívka), „bylo by to strašné" (dívka), „tak bych se možná učila" 

(dívka). 

23. Můj učitel, učitelka, učitelé... Index stereotypie je zde značně vysoký, devět dětí z deseti 

uvedlo odpověď Je hodná", což je třeba pokládat za banální odpověď. Originální odpověď 

«má smysl pro humor", jejíž autorkou je dívka, také vyjadřuje bezpochyby kladný vztah 
k vyučujícímu. Na druhou stranu si myslím, že kdyby se děti ve škole necítily dobře, 

Popřípadě nebyly spokojené s paní učitelkou, tak by svůj nesouhlas vyjádřily. Místo toho se o 

škole zmiňovaly jako o místě, kde se jim líbí a kam chodí rádi. 
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3. Kategorie RODINA 

Do této skupiny jsem zařadila věty vyjadřující postoje k rodině, k matce, otci, sourozencům a 

lidem všeobecně. Kategorie postojů k sourozencům byla problematická, neboť čtyři děti 

z celkového počtu deseti sourozence neměly. Proto jsem tyto větné počátky nakonec ze 

subtestu vyřadila. 

6. Naši si o mě mysli, že... Stereotypie je velmi nízká, vyskytuje se mnoho osobitých 

odpovědí, které jsou odstupňovány od negativ až po pozitiva. Rozlišit můžeme dva hlavní 

názorové proudy -jeden je spojený s poslušností dítěte , druhý se vztahuje k rozumovým 

schopnostem. Co se týče prvně zmíněného názorového proudu, jedno děvče doplnilo větu 

Jsem hodná". Tato odpověď je ve frekvenčních tabulkách uvedena jako nejčastější, proto je 

považována za stereotypní. Na opačném pólu stojí dvě konstatování Jsem zlá" a „zlobím". 

Autory obou byly dívky. Zarážející je první zmíněná odpověď ,jsem zlá" vykazující velkou 

míru sebekritiky a vysoce negativní hodnocení sebe sama. Zarážející byly také odpovědi dětí 

spadající do druhé skupiny, týkající se jejich rozumových schopností. Tři chlapci odpověděli 

Jsem hloupý", jeden Jsem blbý". Většinou si názor na sebe utvoříme na základě toho, co si o 

nás v první řadě myslí naši rodiče, kteří nás vychovávají a jsme s nimi zpočátku nejvíce 

v kontaktu. Oni jsou prvními, kdo nás hodnotí, oni jsou také ti, kteří nás doma chválí, ale také 

trestají. Trest by neměl být dominantní, převažovat by měly pozitivní reakce. V opačném 

případě může mít takový typ výchovy podle mého názoru vliv na sebepojetí a sebehodnocení 

jedince, který se dále odráží i v jeho názorech na sebe i na školní výkony. Dvě děvčata 

Pohybující se na opačném pólu reagovaly Jsem chytrá", jeden chlapec Jsem šikovný". 

Odpověď chytrá spadá mezi stereotypní, druhá zmíněná je originální. 

4. Ditě je v rodině... V tomto případě se nevyskytla ve srovnání s frekvenční tabulkou žádná 

stereotypní odpověď. V porovnání s výše uvedenou větou je zajímavé, že v tomto případě 

byla většina reakcí kladných, pouze jeden hoch reagoval slovy „rána". Jedna dívka 

odpověděla popisem vlastnosti „rozmazlené", jedna popisem počtu sourozenců „sestra a já". 

Následovaly kladné reakce „asi to nejlepšt (dívka), „vítáno" (dívka), „šťastné" (dívka, dva 

chlapci), „důležité" (dva chlapci). Je patrné, že děti se i přes některé neshody se svými rodiči 

cítí v rodině relativně dobře. 

/ / . Myslím, že maminka většinou... Polovina dětí mého výzkumného vzorku reagovala slovy 

^ hodná", konkrétně tři chlapci a dvě dívky. Tato odpověď jako velmi často používaná 

spadá do kategorie stereotypní. Následuje originální odpověď vyjadřující také kladný postoj 
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matky k autorovi „mě má moc ráda". Jedna dívka odpovědí popsala pracovní vytíženost 

matky: „víc pracuje než my". Překvapující byla četnost odpovědi „nemá čas", kdy takto 

reagoval jeden hoch a dvě dívky. Tato reakce podle mého názoru představuje touhu po větším 

kontaktu s matkou, možná i pomyslnou stížnost týkající se její neustálé zaneprázdněnosti. 

3. Máme maminku rádi, ale... Tato položka s adverzativní spojkou sugeruje spíše negativní 

postoj, je proto nutné očekávat spíše negativní zabarvení komentářů. Mezi takové spadají 

originální reakce „nadává mi" (dívka, chlapec), „někdy je hrubá" (chlapec), „někdy ne" 

(dívka, chlapec), dvě dívky vyjádřily nevědomou touhu mít matku pro sebe vyjádřením 

největšího zájmu „já nejvíc" a negováním vztahu sestry k matce „sestra ne". Reakce 

„nenechá mě v klidu se školou" vyjadřuje zájem matky o chlapcovi školní výsledky 

pravděpodobně velmi intenzivní. Reakce „je málo se mnou" (dívka) vyjadřuje málo 

naplněnou potřebu mít matku nablízku, trávit s ní čas. 

9. Kdyby náš táta... Většina odpovědí spadá do kategorie stereotypních a obsahově vyjadřují 

pracovní návyky v domácnosti a časovou zaneprázdněnost otce: „víc pomáhal doma" (dvě 

dívky), „byl víc doma" (dívka, dva chlapci). Následují „vydělával víc peněz" (dívka) a „byl u 

nás v pokoji" ( chlapec). Poslední zmíněná odpověď patří do kategorie originálních odpovědí 
a vyjadřuje potřebu trávit s otcem víc času. 

7- Tatínkové někdy... Vyskytuje se opět mnoho originálních odpovědí, které dobře dokreslují 

°braz rodiny 21. století. Mezi stereotypní odpovědi patří „chodí na pivo" (chlapec), „nás bijí" 

(chlapec), Jsou hodní" (dvě dívky), Jsou zlí (dívka). Negativní odpovědi je třeba považovat 

banální, neboť se vyskytují ve frekvenční tabulce velmi často. Originální odpovědi jsou 

různě negativně odstíněné, popisují otce ve špatné náladě různé intenzity: Jsou protivní" 

(d 'vka), Jsou vzteklí" (dva chlapci), „řvou" (dívka), „nejsou ve své kůži" (dívka). 

Myslím, že hodně lidí... Index stereotypie je zde dosti vysoký. Zajímavé je, že odpovědi se 

Značným způsobem podobají reakcím na větný počátek č. 6 - Naši si o mě myslí že...I 
v tomto případě se odpovědi týkají rozumových schopností nebo chování. Odpovědi týkající 
s e rozumových schopností považuji v porovnání s frekvenční tabulkou za originální, ve 

frekvenční tabulce se nevyskytují. Tři probandi, dvě dívky a jeden hoch si myslí, že většina 
lidí Je hloupých". Ostatní reakce jsou stereotypní a týkají se způsobu chování: Je hodných" a 

Ve zlých-. Tři děti považují lidi za hodné, z toho dvě dívky, polovina dětí výzkumné skupiny, 
2 ' o h o pouze jedna dívka, pak považuje hodně lidí za zlé. Michal ve své příručce uvádí 
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pozitivní index polarity (1974, str. 39). Je zajímavé, že pouze tři děti skupiny „Speciální třída" 

použily kladné hodnocení, sedm použilo negativní komentář. 

3.8.2 Shrnutí odpovědí - vzorek Specializovaná třída 

/ . Kategorie JÁ 

Po opětovném rozboru jednotlivých vět jsem došla k zajímavým závěrům, které se týkají 

náhledu dětí se specifickou poruchou na sebe. Téměř všechny děti výzkumné skupiny 

„Specializovaná třída" na sebe nahlížejí s notnou dávkou sebekritiky. Popisují se v devíti 

případech z celkového počtu deseti probandů jako nešikovné, hloupé či dokonce pitomé. 

Jejich nedostatečná sebedůvěra může plynout zopakovaného prožitku neúspěšnosti, kdy 

vynaložené úsilí neodpovídá konečnému výsledku. 

Své nej slabší stránky dává osm s deseti dětí do souvislosti se školními výsledky, přičemž pět 

dětí uvádí český jazyk. K tomu se váží i nejčastější přání dětí nemít špatné známky, popřípadě 

obtíže ve čtení. Je patrné, že děti si své školní nedostatky plně uvědomují. Díky nízkému 

hodnocení v předmětech, které dělají dětem potíže, dochází k riziku zhoršení sebehodnocení a 

celkového sebepojetí osobnosti.. 

Ve svých snech a přáních touží většinou po lepším životě, chtějí mít hodně peněz, pěkný dům, 

dobrou práci. Z krátkodobých přání se objevuje počítač, mobilní telefon, různá zvířata. ". 

Společným znakem většiny odpovědí byla růžová, někdy až idealistická vidina do 

budoucnosti, možná touha po lepším životě než je ten, který děti nyní prožívají. 

2- Kategorie ŠKOLA 

Školu hodnotí děti specializované třídy vesměs pozitivně, těší se do ní a někteří by tam 

chodily i přesto, že by se zrušila. Nejvíce se asi těší na spolužáky, soudě z toho, že se většině 

dětí při zmínce o škole stýská po nich. Paní učitelka je podle jejich slov hodná. Je vidět, že 

Prostředí školy je pro děti bezpečné i přes občasné obavy ze zkoušení a špatných známek. 

Dobré vztahy mají pravděpodobně také s dětmi ve svém okolí, mezi nejčastější popis patří že 

jsou hodné, kamarádské a v případě potřeby podají pomocnou ruku. Na druhou stranu si děti 

stěžovaly, že je často zklamou, posmívají se jim a odstrkují je od sebe. Specifické poruchy 

učení mohou představovat významnou zátěž, která negativním způsobem ovlivňuje 

sebepojetí, snižuje sebevědomí dětí i motivaci ke školní práci. Ta pro ně nikdy nebude 
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představovat oblast, v níž by se cítily dobře a do školy budou chodit rády pravděpodobně j 

tehdy, budou-li mít dobré vztahy se spolužáky a učiteli. 

3. Kategorie RODINA 

Názory na sebe korelují s názory, jaké mají údajně na děti jejich rodiče. Podle dětí si jejich 

rodiče myslí, že jsou pouze dvě děti chytré a jedno šikovné, ostatní používají negativní 

sebehodnocení. Jak jsem již uvedla, souvislosti shledávám také s otázkou číslo 1. Děti na tuto 

větu reagovaly podobně jako na dvě výše zmíněné. Při popisu většiny lidí nejčastěji používaly 

výrazy jako hloupé a zlé, méně často hodné či šikovné. 

2 otázek mapujících úroveň strachu vyplývá, že mnoho dětí se nejvíce bojí špatných známek 

a reakcí, jaké budou mít doma jejich rodiče. Mám pocit, že děti jsou rodinou ovlivněni nejvíce 

a nejvíce jim záleží na tom, aby je měli rodiče rádi. Velmi často vyjadřují potřebu trávit s 

matkou a otcem více času. Většina dětí popisuje matku jako hodnou, ale natolik zaměstnanou, 

že nemá mnoho prostoru věnovat se dětem, otec je také málo doma, často se objevuje přání po 

jeho větší přítomnosti a kritika jeho špatné nálady. Je patrné, že specifická porucha učení je 

také pro rodiče frustrující. Také oni vnímají nezhodnocené úsilí svých dětí a jen ztěží si 

dokážou připustit, že jejich dítě nemá všechny potřebné dispozice. Jsou tací, kteří nutí své děti 

hodiny doma pracovat, ovšem mnozí dojdou k závěru, že chodí-li jejich dítě do 

specializované třídy, nepotřebují již doma opakovat. Druhá varianta je bohužel stále velice 

častá, a to i přes stále se rozvíjející osvětu v televizi, novinách i časopisech. 

3.8.3 Rozbor větných začátků - vzorek Integrovaní žáci 

Kategorie JÁ 

'3. Jsem dost šikovný, ale... Stereotypie je velmi nízká, originálních odpovědí je velmi 
1T>noho. Mezi reakcemi se objevila pouze jedna obsahující mírně hanlivé slovo „někdy i 
h!oupý". Autorem je hoch, který pravděpodobně velmi citlivě shledává, že mu některé věci 
ne.jdou tak dobře jako jiné, přesto jsem toho názoru, že sebekritický názor o výši svých 

rozumových schopností si vytvořil na základě komentářů ze strany okolí, popřípadě 

Porovnáváním se se spolužáky, jejichž výkony jsou lepší. Podobné reakce „někdy 

^ " ( c h l a p e c ) , „někdy ne" (chlapec, dvě dívky), „na určitý věci ne" (chlapec) také vyjadřují, 
ž e jsou skutečnosti, které se dětem tolik nedaří, ale pouze „někdy a některé". Rozdíl od první 
Uvedené odpovědi je v tom, že děti nepoužívají v komentáři sebekritická hanlivá slova (vyjma 
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líný, které není popisem nízkých rozumových schopností, ale nedostatečné motivace do 

práce). Dvě dívky v odpovědi vyjádřily důraz na školní práci: „musím se učit, „učím se". 

Dva probandi výzkumné skupiny vyjádřili pochvalu, dívka i přes nepřesnou stavbu věty, která 

po doplnění nedávala smysl: „jsem šikovná". Je patrné, že chtěla i přes adverzativní spojku 

vyjádřit pozitivní sebehodnocení. Podobným způsobem pojal komentář i chlapec, jehož 

koníčkem jsou pravděpodobně počítače: Jsem úžasný i ve hrách". 

21. Nejslabší jsem... Zde je velmi pestrá paleta originálních odpovědí, které jsou rozmanitě 

negativně odstíněny. Někdo je nejslabší pouze „v diktátech" (chlapec), tři dívky „v češtině'", 

jeden hoch „v učení", dva „ze školy". Dvě dívky odpověděly „pořádá a Jurt". „Já" byla 

prostá odpověď hocha, který chtěl pravděpodobně vyjádřit velkou míru svých neúspěchů ve 

škole. 

Z daných odpovědí je patrné, že děti si své neustálé neúspěchy uvědomují a trápí se jimi. Míra 

trápení může být odstupňována přístupem rodiny, okolí, ale také osobnostním založením 

jedinců. 

19. Kdyby tak děti věděly, jak se bojím... Ačkoli Michal ve své příručce uvádí, že výskyt 

stereotypie je zde jednou znejnižších (1974, str. 43), probandi uváděly odpovědi běžně se 

vyskytující na předních místech frekvenční tabulky. Dva chlapci uvedli, že „se nebojí 

ničeho", tři děvčata se obávají různých druhů zvířat: „myši" a „netopýrů". Jeden hoch se bojí 

.duchu", jeden „tmy". Originální odpovědi se týkají moderní techniky dnešní doby. Dva 

chlapci mají největší strach „o mobil" a bojí se také „viru na počítači". Poslední odpověď, 

jejíž autorem je hoch, budí pocit značné úzkosti. Autor komentáře uvedl, že nejvíce se bojí o 

„své rodiče a bratry". 

17. Někdy se celý třesu... Tento větný začátek ve většině dětí výzkumné skupiny evokuje 

vzpomínky na školu či zkoušení a byly po srovnání s frekvenční tabulkou vyhodnoceny jako 

stereotypní. Tři děti (dva hoši a dívka) se nejvíc třesou „před zkoušením", jeden chlapec „když 

se píše test" u t ř e c h dětí (dvě dívky a hoch) vyvolává vzpomínky na třesení se „zimou". 

-Když rozbiju okno" byla reakce hocha, který se pravděpodobně následně třese před trestem. 
Dvě děti i přes instrukce, že mají větu doplnit konstatovaly, že je netřesou". 

14. Nemocné dítě... Většina dětí použila stereotypní odpověď popisující jednotlivé 

Povinnosti, které dítě má, když onemocní: „musí být doma" (dvě dívky), „nechodí do školy" 

(dívka), „mělo by ležet" (dva hoši), „musí k lékaři" (dívka). Ostatní probandi uváděli pocity, 
které nemocné dítě prožívá: Je chudák" (dívka, chlapec), Je smutné" (chlapec), Je 
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postižené" (chlapec). Jsem toho názoru, že děti se vcítily do pocitů nemocného a částečně do 

nich projikovaly své potřeby a pocity v období, když jsou sami nemocní. Zarážející je 

poslední uvedený komentář, kdy chlapec uvádí nemocné dítě jako postižené. Bylo by 

zajímavé zjistit, koho si chlapec při zmínce o chorém dítěti vybavil a zda hovořil o někom 

v blízkém okolí, či zda nemyslel na nikoho konkrétního. 

13. Přál bych si, abych neměl... Reakce na tento větný začátek se daly rozdělit do dvou 

skupin - škola a rodina. Odpovědi týkající se školy jsem po porovnání s frekvenční tabulkou 

zhodnotila jako stereotypní: „na vysvědčení jednu čtyřku" (chlapec), „špatný známky" (dívka), 

„školu" (chlapec), „žádné učení" (dvě dívky), „úkoly" (dívka, chlapec). Také přání nemít 

„zlobivého bratra" (dívka) je považováno za stereotypii. Originálním komentářem je přání 

nemít „pokoj se sestrou" (chlapec). Originální byla také poslední odpověď, jejímž autorem je 

chlapec. Jeho odpověď byla nepřiléhavá počátku věty, ale potřeba vyslovit jí byla 

pravděpodobně velmi silná. Tento hoch si přál „aby mě měla maminka ráda". Odpověď 

působí velmi úzkostně a je z ní patrná velká obava, že matka chlapce ráda nemá. 

20. Byl bych moc šťasten, kdyby... Většina uvedených odpovědí je stereotypních, vyskytují 

se i originální reakce. Stereotypní reakce se týkaly školního prostředí á přání vlastnit různé 

nedostupné věci. Nejčastěji používanou odpovědí „aby už skončila škola" vyjádřili čtyři 

Probandi (tři dívky, jeden chlapec) z celkového počtu deseti dětí touhu zbavit se školních 

Povinností, dva hoši chtěli „lepší počítač", jedna dívka touží „mít rybičky". Originální 

odpovědi se týkají rodiny a přátel. Jeden chlapec chtěl „aby ho Alžběta měla ráda". Pro 

upřesnění jsem se ptala, kdo je Alžběta a odpovědí mi bylo chlapcovo začervenání společně 
s informací, že spolužačka. „Kdybychom jeli k moři" bylo přání dívčí. Nej úzkostnější reakcí 

vyjadřující smutek nad nefunkční rodinou vyjádřila dívka slovy „aby moje maminka a můj 
íálci byli zase spolu". 

22. A i b u d u s f a r š U Nejčastější odpovědi byly po porovnání s frekvenční tabulkou 

hodnoceny jako stereotypní. Čtyři chlapci reagovali „tak chci auto", které pro ně může 

Ramenát jednak symbol maskulinity, jednak volnost pohybu a nezávislost. Tři děti uvedli 

enumeraci různých povolání: „hasiť (chlapec), „archeoložka" (dívka), „učitelka" (dívka). 
J edna dívka vyjádřila obavu z dospělosti komentářem „tak se vůbec netěším" a dvě děvčata si 

Představily, že „budou určitě chytřejší". 
24- Vždycky si tajně přeju... Tento větný začátek se do jisté míry shodoval v odpovědích 
S P ^ c h o z í otázkou. Reakce dětí taktéž vykazovaly vysokou stereotypii. Dva chlapci si přáli 
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„auto", tři chlapci „motorku". Moderní technika se objevila i v přáních dívek, kdy tři chtěly 

„počítač", jedna „internet" a jedna „řidičák". Je patrné, že děti se rychle přizpůsobují 

současné době a velmi dobře se orientují v přetechnizovaném světě dnešních dnů. 

2. Kategorie ŠKOLA 

8. Děti, s nimiž si hrávám... Index stereotypie je vysoký, nadpoloviční většina probandů 

použila v porovnání s frekvenční tabulkou nejčastější odpověď „jsou hodné" (čtyři dívky, dva 

chlapci). Dvě formálně nepřesné reakce, jejichž autory byli hoši, uváděly popis místa, kde se 

děti společně stýkají „na hřišti" a způsob hry „s hračkami". 

Mezi originální patřily odpovědi dvou chlapců „se se mnou nebaví", „jsou zaneprázdněné". 

První zmíněný komentář vykazuje mírně negativní polaritu, celkově je ovšem index polarity 

vysoce pozitivní. 

10. Býváme mezi dětmi, ale... Tento větný začátek evokuje u většiny dětí potřebu vymezení 

vlastního prostoru slovy „ale i sami". Po porovnání s frekvenční tabulkou jsem tuto odpověď 

zhodnotila jako stereotypní, neboť je uvedena jako druhá nejčastější. Odpovědělo takto pět 

dívek a pouze jeden hoch. Dva chlapci bývají proti tomu s dětmi „často" a tři za podmínky 

„musí být hodné". 

12. Moji kamarádi mě často... Ač je podle frekvenční tabulky index stereotypie velmi nízký, 

pět z deseti dětí skupiny dětí integrovaných do běžné základní školy se shodlo v tom, že 

kamarádi je často „štvou". Zajímavé je zjištění, že pět dívek, které takto reagovali, 

v předchozí otázce odpověděli, že bývají „i sami". Děti, které jsem testovala, přicházely právě 

do náročného období dospívání a je možné, že dívky, které začínají dospívat dříve než 

chlapci, právě procházejí obdobím hledání svého nového já. Chlapci nahlížejí na situaci 

optimističtěji, uvádějí, že kamarádi je „zvou na hodování", „respektuji, „prosí o radu", 

»navštěvují". Z daných komentářů je patrné, že chlapci mají se svými kamarády dobrý vztah, 

který je pro výši sebehodnocení jedince velmi důležitý. 

18. Když myslím na školu, tak... U nadpoloviční většiny dětí evokoval tento větný začátek 

negativní reakci. Dvěma chlapcům Je zle", jeden chlapec a dvě děvčata uvedli, že „tam 

nechci". Po porovnání s frekvenční tabulkou byly tyto odpovědi zhodnoceny jako stereotypní. 

Stereotypii vykazuje také odpověď je učím" (dívka). Takto podle frekvenční tabulky reaguje 

nej větší počet dětí. Originální odpovědí byla negativně laděná „se těším až vybuchne" 

(chlapec). Jeden chlapec „myslí nejraději na tělocvik, který pro většinu dětí představuje 

A/VW\ 



uvolňující aktivitu a zpestření vyučování. Může také přestavovat určitou kompenzaci těch 

předmětů, které jsou pro deti se specifickými poruchami učení náročné U dvou děvčat 

evokovala tato věta pozitivní emoce: „mám radost a „se těším". Tyto odpovědi byly 

zhodnoceny jako originální. 

16. Kdyby nemusela být škola... Na tento větný počátek reagovala většina dětí originální 

odpovědí. Zajímavá byla reakce „tak bychom byli hloupl (chlapec, dívka), „tak bych nic 

nevěděl" (chlapec), ve kterých děti vyjadřují své uvědomění nad důležitostí vzdělání 

Pozitivní vztah ke škole vyjadřují i věty „tak bych se nudila" (dvě dívky) a „tak nevím, co 

bych dělal" (chlapec). Z těchto reakcí je patrné, že škola je pro děti významná, přestože ji 

většinou nehodnotí příliš pozitivně (viz výše věta č. 18). Jednak pro ně představuje náplň 

většiny dne a jednak pro ně představuje místo, kde se stýkají se svými kamarády. Zbylé čtyři 

odpovědi jsem zhodnotila jako stereotypní. Ve dvou děvčatech a dvou chlapcích vyvolala tato 

představa radost, kterou každý vyjádřil jinými slovy: „byl bych šťastný", „byl bych rád\ 

»bylo by to prima", „tak bych děkoval světu". 

23. Můj učitel (učitelka, učitelé)... Index stereotypie je zde vysoký, devět z deseti dětí 

odpovědělo Je hodná", což je také nejčastější odpověď uvedená ve frekvenční tabulce. Jedna 

dívka uvedla taktéž kladný komentář, ale pomocí výrazu Je výborná". I přes vysoký počet 

stereotypních odpovědí je patrný pozitivní vztah k vyučujícímu. 

3- Kategorie RODINA 

6. /ty/.y/ si o mě myslí, že... Reakce na tento větný začátek se dají rozdělit do třech tématických 

okruhů: výše rozumových schopností dítěte, chování a vztah ke škole a učení. Do první 

skupiny spadá polovina odpovědí výzkumného vzorku. O třech chlapcích a jedné dívce si 

rodiče myslí, že Jsem docela chytrý / chytrá", jeden hoch uvedl Jsem hloupý". Tyto 

odpovědi jsem po srovnání s frekvenční tabulkou zhodnotila jako stereotypní. Zajímavá byla 

originální reakce hocha, který odpověděl Je jsem docela chytrý ale já nevím". Z tohoto 

komentáře jsou patrné pochybnosti chlapce o vlastních schopnostech, které mohou být 

ú r a z e m sníženého sebehodnocení. Autor odpovědi si patrně uvědomuje, že jeho školní 
výsledky nejsou v určitých předmětech takové, jaké mají někteří jeho spolužáci. Dostává 
l udíž dvě rozporuplné informace. Na jedné straně jsou to špatné známky, které hodnotí školní 
výkon a n a druhé straně jsou tu ujištění rodičů o dobrém rozumovém potenciálu syna. 

^formace o školním prospěchu zde pravděpodobně hrají velkou roli, neboť nutí chlapce 
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neustále pochybovat, mají-li pravdu rodiče nebo paní učitelka známkující jeho školní výkony. 

Myslím si, že kromě názorů rodiny a školy hraje velkou roli také osobnost dítěte či jeho 

celková odolnost k zátěži, významně působí taktéž vrstevnická skupina. 

Do skupiny odpovědí týkajících se chování patří dva komentáře, jejichž autory jsou dívky: 

„jsem hodná". V porovnání s frekvenční tabulkou jde o nejčastěji používanou odpověď, proto 

jsem ji vyhodnotila jako stereotypní. 

Originální odpovědi, jejichž autory byla opět děvčata, spadají do skupiny škola a učení. Jedna 

z dívek uvedla „bych se měla víc učit" a druhá „že se moc neučím". Jak vyplývá z těchto 

reakcí, rodiče dívek uvádějí školní neúspěchy dítěte do vztahu s jeho malou aktivitou a 

nedostatečnou domácí přípravou na vyučování. Tento přístup zvyšuje riziko negativního 

dopadu na sebehodnocení dítěte v tom případě, že jeho příprava je přiměřená i přes výsledky, 

kterých ve škole dosahuje. 

4. Dítě je v rodině... Tento větný začátek evokoval množství originálních odpovědí. Osm 

z deseti reakcí vyjadřovalo významnost dítěte v rodině: „nejdůležitější" (dvě dívky, chlapec), 

„důležité" (chlapec), „hodně důležité" (chlapec), „nejlepší" (dívka), „šťastné" (chlapec, 

dívka). Zbylé dvě odpovědi byly zhodnocením věkového a výškového pořadí dítěte v rodině: 

„nejmladší" (dívka) a „nejmenší" (chlapec). 

JI. Myslím, že maminka většinou... Pět z deseti odpovědí se týkalo běžných pracovních 

aktivit matky: „vaří" (dva chlapci), „uklízí" (dívka, chlapec), „peče koláče" (chlapec). Zbylé 

reakce se týkaly zhodnocení emocí, které matky vůči dětem občas projevují: je naštvaná" 

(chlapec), „se zlobí" (chlapec), Je moc hodná" (tři dívky). Negativně tudíž popsali chování 

matky pouze dva chlapci. 
K tomu, abych mohla jednoznačně konstatovat, co je příčinou rozlad, bych musela dané téma 

osobně probrat s matkami dětí. Jelikož by tato interwiev přesahovala rámec výzkumného 

Projektu, nemohla být do práce zahrnuta. 
3- Máme maminku rádi, ale... Přestože tato položka evokuje u dětí spíše negativní reakce, 

Pozitivní emoce se i přes jisté formální nepřesnosti prosadí. Dvě dívky reagovaly slovy Je 

hodná", jeden chlapec „nejvíc". Z těchto vět byla patrná potřeba vyjádřit pozitivní vztah 

k matce i přes záměrně použitou adverzativní spojku. Dva probandi (dívka, chlapec) místo 

"nabízející se" kritiky matky negativně zhodnotili své chování: „někdy ji zlobíme". Ve 

zbylých pěti případech vyjádřily děti nesouhlas s různými aspekty matčina způsobu výchovy, 
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vztahu k rodině a práci. Dalo by se říci, že se jedná o podmínky, za kterých : „každý den chodí 

do práce" (chlapec), „musíme si vařit sami" (chlapec), „ne když dojde na učení" (dívka), „ne 

když je přísná" (dívka), „hádají se s tatínkem" (dívka). Je patrné, že i přes negativní reakce 

žádné s dětí neuvedlo výslovnou kritiku matky a způsobu její výchovy a přístupu k dětem. 

Tento postřeh považuji za důležitý, neboť jak jsem se již výše zmínila, rodina staví základy 

sebepojetí a sebehodnocení jedinců, které v ní žijí. 

'A Kdyby náš táta... Největší počet reakcí na tuto položku se týkal přání trávit větší množství 

času v přítomnosti otce. V porovnání s frekvenční tabulkou jsem tyto odpovědi zhodnotila 

jako stereotypní, protože se vyskytují v reakcích dětí velmi často. Dvě dívky a dva chlapci si 

přáli, aby „byl víc doma", jeden hoch „chodil míň do práce" a jedna dívka „byl pořád doma, 

tak by to bylo fajn".Zbylé odpovědi jsem také zhodnotila jako stereotypní. Týkaly se jednak 

přání zlepšit zdraví otce: „tolik nekouřil" (dvě dívky), dva hoši by chtěli otci dopřát „lepší 

motorku" a „lepší auto". 

7. Tatínkové někdy... Nadpoloviční většina dětí opět uvedla odpovědi z nichž vyplývalo, že 

tatínek málo doma: „nejsou doma" (dvě dívky), „chodí do hospody" (tři chlapci), „musí být 

dlouho v práci" (dívka). Ostatní komentáře se týkaly zhodnocení emocí a projevů chování: 

„křičí" (dva chlapci), „používají nevhodná slova" (chlapec), „jsou hodnr (dvě dívky). 

/ . Myslím, že hodně lidí... Index stereotypie je u této položky značně vysoký, šest dětí 

z celkového počtu deset uvedlo Je hodných" (čtyři dívky, dva chlapci), což je také nejčastější 

reakce podle frekvenční tabulky. Zbylé odpovědi se týkaly většinou způsobu života lidí tak, 

jak ho děti vnímají: „chodí do práce" (chlapec), „mají televizi" (dívka), „hraje počítačové 

hry" (chlapec), „rádi jedí" (chlapec). 

3.8.4 Shrnutí odpovědí - vzorek Integrovaní zaci 

Kategorie JA 

2 komentářů položky č. 15, které děti uvedly, není patrná žádná čistě negativní odezva. Na 

druhou stranu pochvalu své osoby vyjádřili pouze dva žáci. Ostatní probandi uváděli buď 

Podmínky, za kterých jsou šikovní - „ale musím se učit", nebo s použitím spojky ale podávali 

vysvětlení, že nejsou šikovní na všechno, jen na něco, popřípadě jen někdy. Je patrné, že ve 

třídě, kde jsou pohromadě děti se specifickými obtížemi a bez nich, dochází zákonitě 
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k porovnávání se s ostatními spolužáky bez poruchy, kteří mají lepší známky získané mnohdy 

s menším úsilím. 

Toto zjištění se dobře ukazuje také ve druhé větě č. 21, kde polovina dětí výzkumného vzorku 

uváděla své nejslabší stránky do souvislosti se školou, především s výsledky v českém jazyce. 

Zbylí žáci se hodnotili velice negativně, v pěti případech z celkového počtu deseti dětí 

udávaly, že jsou nejslabší z celé školy, popřípadě ze všech. Je patrné, že specifická porucha 

učení představuje pro děti významnou zátěž, která zvyšuje značně riziko zhoršení sebepojetí. 

Není divu, že si pak děti nejčastěji přály nemít žádné učení, špatné známky, čtyřku na 

vysvědčení. 

Co se týče budoucnosti, většina dětí sní o úspěchu. Chtějí být archeology, hasiči, učiteli. 

Jejich nej větší přání se týkají většinou moderních způsobů komunikace či volnočasových 

aktivit zprostředkovaných počítačem. 

2. Kategorie ŠKOLA 

V této sekci nacházím množství rozporuplných reakcí. Ač se devět z deseti dětí shodlo na 

tom, že jejich paní učitelka je výborná či hodná, vzpomínka na školu nevyvolává většinou 

pozitivní hodnocení. Na druhou stranu ale děti uznávají, že je vzdělání důležité a není dobré, 

aby škola byla zrušená. Pro mnohé také představuje zdroj zábavy, protože kdyby škola 

nebyla, tak by byla nuda. 

Co se týče vztahů s kamarády, situaci jinak nahlížejí dívky a jinak chlapci. Dívky uvádějí, že 

chtějí být často samy a kamarádi je často štvou, chlapci pak přátele vyhledávají, navštěvují je, 

hrají si s nimi. 

Kategorie RODINA 
„ , , 7 deseti u v e d l o , že jsou podle rodičů chytří či hodní. 

Většina dětí výzkumného vzorku, osm z aeseu, J 
, , " . , . v i n í k u s dovětkem, že neví, zda právě on je chytrý. Zde Jeden chlapec komentoval tuto položku s uovCl , 

n^niikrát uvedeného tvrzení, že děti se specifickými obtížemi vidíme velmi dobrý přiklad )iz nekoiiKrai uvc 
v učení si své nedostatky dobře uvědomují a v momentě, kdy jsou integrováni do běžné 

základní školy, mají dobrou příležitost porovnávat se s těmi, jejichž výsledky jsou lepší. 

neuvedli žáci žádnou kritiku týkající se postavení dítěte c o se týče rodinného zázemí, neuvedu 
- • .„dostatečný čas trávený s rodiči, převážně s otcem, který 

rodině. Na co si ale ztěžuji, je nedostatečný 
. , f p n i e nejvíce mimo domov, většinou v prací. Matka je 

odpovědích figuruje jako ten, co je nejvu, 
• incti s různými domácími pracemi, dve reakce jsou 

Polovině případů uváděna v souvislosti s různými 
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laděny negativně. Dětem nejvíce vadí, když je maminka přísná, zlobí se na ně, popřípadě je 

nutí do učení. 

3.8.5 Rozbor větných začátků - Kontrolní vzorek 

1. Kategorie JA 

15. Jsem dost šikovný, ale... Většina odpovědí se pohybují v relaci stereotypie. Osm z deseti 

probandů uvedlo obecně „ale něco neumím / něco se mi nepovede". Dvě zbylá děvčata uvedla 

neúspěchy týkající se školy: „ale nejde mi běhání", „neumím matiku". Dané odpovědi 

představují zcela realistické uvědomění si slabých a silných stránek lidského individua, kdy 

některé činnosti vykonává s větším úspěchem než jiné. 

21. Nejslabší jsem... Index stereotypie je velmi vysoký, šest dětí, z toho čtyři dívky, uvedli 

enumeraci školních předmětů: „v angličtině", „v češtině", „ve vlastivědě", „v násobilce". 

Reakce třech chlapců byla sice stylisticky nepřesná, ale nepostrádala význam: „nejsem". Tyto 

odpovědi byly po porovnání s frekvenční tabulkou zhodnoceny jako stereotypní, šlo o druhý 

nejčastěji uvedený komentář. Jeden hoch a jedna dívka uvedly část dne, kdy mají nejméně 

síly: „když přijdu domů ze školy", „kdyžjsem unavený". 

19. Kdyby tak dšti věděly, jak se bojím... Přestože je podle frekvenční tabulky index 

stereotypie jedním z nejnižších v celém souboru otázek, odpovědi uváděné dětmi kontrolního 

vzorku byly zhodnoceny jako stereotypní, podle frekvenční tabulky se řadily mezi pět 

nejčastěji uváděných reakcí na tento větný počátek. Čtyři chlapci strach z čehokoli popřeli 

slovy: „nebojím se". Jeden hoch se bojí „strašidel ve filmech", děvčata uvedla jako nejčastější 

příčinu obav různé druhy zvířat, především pavouky a hady. 

17. Někdy se celý třesu... Odpovědi na tuto otázku se dají rozdělit do dvou skupin podle 

významu, a to na skupinu škola a chladno. Do první uvedené spadá šest z deseti odpovědí, 

nejčastěji se týkají strachu či trémy před tabulí při zkoušení: „když mám být zkoušená" 

(dívka), „protože mám trému před tabulí" (dívka), „při zkoušení" (tři chlapci, dívka). 

V ostatních případech tento větný začátek evokoval pocit zimy v různých situacích: „když 

vylezu v létě z bazénu"(dívka), „když se v zimě málo obleču" (dívka), „z/7nou" (dva chlapci). 

Pocity chladu jsou podle frekvenčních tabulek nejčastěji uvedenou odpovědí, proto je uvádím 

jako stereotypní, stejně tak jako výše uvedené obavy ze zkoušení znalostí před zraky 

sPolužáků. 
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14. Nemocné (lítě... Čtyři odpovědi vyjadřují vidinu lepší budoucnosti slovy „se uzdraví". Ve 

všech případech byla autorem odpovědi dívka. Jedna dívka uvedla pocity, jaké má podle 

jejího názoru člověk, který se necítí dobře slovy: ,je smutné". Opačnou reakci vyvolal tento 

větný počátek u chlapce, který si takový stav pochvaloval slovy: jsem rád, můžu ležet 

v posteli a koukat na televizi". Tento komentář byl vyhodnocen jako originální. Zbylé 

odpovědi, které byly zhodnoceny jako stereotypní, uváděly probandi povinnosti, které 

nemocný jedinec má: „musí ležet v posteli", „musí k lékaři", „bere léky". Ve všech případech 

byli autory odpovědí chlapci. 

13. Přál bych si, abych neměl... Index originality je u této položky vysoký. Čtyři přání se 

týkají školních předmětů a známek. Jedna dívka si nepřeje „matiku", dva chlapci a dívka touží 

nemít „špatné známky". Tyto odpovědi jsem vyhodnotila jako stereotypní. Dvě dívky by se 

nejraději zbavily kroužků, konkrétně „plavání" s „dvakrát týdně klavír". Zbylí žáci reagovali 

originálně. Uvedli tyto komentáře: „zkažené zuby" (chlapec), „malý pokoj se sestrou" 

(chlapec), „doma ve sklepě pavouky" (dívka), „mladší sestru" (chlapec). 

20. Byl bych moc šťasten, kdyby... Odpovědi spadající do této položky spadají do kategorie 

stereotypních. Ve třech případech se jednalo o touhu vlastnit zvíře, a to „koně" (dívka), „psa" 

(dívka, chlapec). Tři přání se týkaly nějaké změny na své osobě, ať již fyzické či psychické: 

„mi všechno šlo" (dívka), „kdybych neměl špatný známky" (chlapec), „kdybych byla hubená" 

(dívka). Zbylí chlapci si přáli „mít mobilní telefon" a „dostat lepší počítač". 

22. Až budu starší... Nejčastějšími odpověďmi byla enumerace povolání a touha po vlastním 

dopravním prostředku. Dva hoši uvedli „udělám si řidičák", jeden „koupím si auto". Dvě 

dívky plánují „budu kadeřnice / holička", jedna „chci být zpěvačkou". S hochů touží po těchto 

povoláních: „budu jezdit kamionem", „budu právník. Často se vyskytují plány týkající se 

školy a dalšího vzdělávání: „budu na druhém stupni" (chlapec), „půjdu na gympl" (dívka). 

Tyto odpovědi jsem po porovnání s frekvenční tabulkou zhodnotila jako stereotypní. Mezi 

originální patří „ b u d u skákat padákem" (dívka). 

24. Vždycky si tajně přeju... Odpovědi na tuto položku jsou v osmi případech z deseti 

srovnatelné s nejčastěji uváděnými komentáři ve frekvenční tabulce. Pět přání se týkalo 

vlastnictví různých věcí: „psa" (chlapec, dívka), „koně" (dívka), „auto" (dva chlapci), „větší 

Pokoj" (dívka), „počítač" (dva chlapci). Ostatní odpovědi, které jsem vyhodnotila jako 

originální, se týkají volného času a vztahů: „vidět zase Jirku" (dívka), „aby už byl víkend 

(dívka). 
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2. Kategorie ŠKOLA 

S. Děti, s nimiž si hrávám... Index stereotypie je vysoký, všechny odpovědi mají pozitivní 

index polarity. Tři dívky a jeden chlapec uvedli Jsou hodný", dva chlapci ohodnotili 

kamarády slovy Jsou bezva", jedna dívka Jsou super", dva chlapci konstatovali Jsou moji 

kamarádi" a jedna dívka „mě zvou často na návštěvu". Z uvedených odpovědí vyplývá, že 

děti kontrolního vzorku mají s dětmi bezproblémová přátelství. Jsem toho názoru, že 

negativní zážitky se pravděpodobně vyskytují pouze zřídka, protože jinak by je děti do svých 

komentářů zahrnuly. 

10. Býváme mezi dětmi, ale... Polovina dětí výzkumného vzorku uvedla stereotypní odpověď 

„někdy ne". Po porovnání s frekvenční tabulkou jsem shledala, že jde o druhou nejčastější 

odpověď, kterou děti používají. Autory byli tři dívky a dva chlapci. 

Jedna dívka si postěžovala, že „v naší vesnici žádný holky nejsou". Tato odpověď byla 

originální, stejně tak jako komentář, jehož autorem byla opět dívka: „ale když blbneme, tak 

jsme zvířata". Dva chlapci odpověděli „někdy se popereme", jeden Jenom venku". Tyto 

komentáře jsem shledala stereotypními. 

12. Moji kamarádi mě často... Index stereotypie je velmi nízký, index polarity je vysoce 

pozitivní. Všechny odpovědi ukazují na dobré vztahy s druhými dětmi, nejčastěji uvádějí, 

jakou funkci přátelství u jednotlivých jedinců plní: „nepřehlížejí" (dívka), „povzbudí" 

(chlapec), „navštěvují" (dva chlapci), zlepší náladu „dívka", „překvapí" (dívka), „hážou do 

bazénu" (dívka), „zpovídají" (dívka), „obdivují" (chlapec), „volajt (chlapec), „zvou domů" 

(chlapec). 

/,Y. Když myslím na školu... Tento větný začátek evokoval jak kladné, tak i záporné pocity. 

Tři dívky a dva chlapci reagovali slovy „tak je mi špatně". Po porovnání s frekvenční 

tabulkou jsem dospěla k názoru, že jde o stereotypní typ odpovědi. Jedna dívka naopak 

odvětila Jak mám radost". Jedna dívka a dva chlapci při vzpomínce na školu začnou plnit 

obvykle své povinnosti: „tak přemýšlím, zda nepíšeme test", „tak myslím na matiku", „tak mě 

napadne učení". Typ odpovědí vyvolávající vzpomínky na školu a učení jsem vyhodnotila 

jako stereotypní. Pouze jeden žák při přemýšlení o škole uvedl, že „myslím na kamarády". Je 

vidět, že myšlenky na školu, školní povinnosti a zkoušení nepředstavují u dětí kontrolního 

vzorku příjemné zážitky. Jsem ovšem toho názoru, že v případě první zmíněné reakce „tak je 

mi špatně" není třeba interpretace, neboť jde o tak častou reakci, že je možné ji pokládat za 

banální. 
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16. Kdyby nemusela být škola... Index stereotypie je vysoký, vyskytují se ale i originální 

odpovědi. Polovina dětí odpověděla, že by trávili více času doma, popřípadě s kamarády: Jak 

půjdu ven" (dívka), „měla bych víc času" (dívka), „byl / byla bych doma" (dívka, dva chlapci). 

Dva chlapci se shodli na tom, že „učil bych se doma". Tyto odpovědi považuji po porovnání 

s frekvenční tabulkou za velmi časté, tudíž stereotypní. Tři žáci reagovali originálně: Jak 

bych se zbláznila" (dvě dívky), „neměl bych tolik kamarádů" (chlapec), „nudil bych se" 

(chlapec). Z originálních odpovědí vyplývá, že škola představuje pro děti kromě povinností 

také místo, kde si mají možnost najít kamarády, stýkají se zde s ostatními dětmi a především, 

tráví zde mnoho času, který mohou dobře zhodnotit. 

23. Můj učitel, učitelka, učitelé... Osm z deseti odpovědí na tuto položku bylo totožných: , j e 

hodná". Jelikož byl tento komentář ve frekvenční tabulce uveden jako nejčastější, jednalo se o 

odpovědi stereotypní. Dvě dívky neshledávají paní učitelku jako jednoznačně neustále dobře 

naladěnou. Podle jejich názoru je přísná" a „se někdy naštve". 

3. Kategorie RODINA 

6. Naši si o mě myslí, Že... Index stereotypie je velmi nízký, zaznamenala jsem pouze dvě 

stereotypní odpovědi, jejichž autory byly dívky: jsem hodná". Tři komentáře, které se týkaly 

názoru na chování stejně jako výše zmíněné, již spadaly do kategorie originálních: „ve škole 

zlobím" (chlapec) a jsem třeštidlo" (dívka), „si mám po sobě uklízet věci" (dívka). Zbylé 

odpovědi spadající podle frekvenční tabulky také mezi originální, se týkaly rozumových 

schopností: jsem chytrý" (dva chlapci), jsem chytrá, ale škrábu jako kocour" (dívka), „se 

mám dobře" (chlapec), Je půjdu na gympl" (chlapec). 

< Ditě je v rodině... Stereotypie je velmi nízká, všechny odpovědi mají pozitivní index 

Polarity Nejčastěji děti uváděli jména členů rodiny, které považují za dítě: „Kuba" (dívka), 

„čtyři roky" (chlapec), „Terezka a já" (dívka), jsem jenom já" (dívka), „můj brácha" 

n , , . . , • v, '. ra7V nnnisovali kladné postavení dítěte v rodině: „rádo" 
(chlapec). Ostatní žáci různými vyrazy p o p o v a 

(dvě dívky), „šťastné" (dva chlapci), „chválené" (chlapec). 

Polovina odpovědí spadá mezi stereotypní a tvoří 1Myslím, že maminka většinou... i oiovm F 
. . ,r wphlanec) hodně pracuje" (dívka), „vařt (chlapec), „by si 

skupinu domácích prací: „ukhzi (chlapec;, „no F 

/ j ' i ^ íp vnráci" (dívka). Pět dětí z deseti odpovědělo *éla tolik práce odpustit" (dívka), je v prací v , 
, nn/itivní- je hodná" (dvě dívky), je z nas rada 

°nginálně, přičemž index polarity je pozitivní, j 

(chlapec), „myslí, že na to mám" (chlapec), „spí" (chlapec). 
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3. Máme maminku rádi, ale... Přestože tato položka záměrně sugeruje negativní postoj, 

vyskytla se také řada pozitivních odpovědí, které byly zhodnoceny v porovnání s frekvenční 

tabulkou jako originální: „i tatínka" (dívka), „moc" (dívka), „nemá moc času" (chlapec). 

Zbylé odpovědi většinou vyjadřují občasný ambivalentní postoj k matce, podle frekvenční 

tabulky spadají do kategorie stereotypních: „někdy se naštve" (chlapec), „když se naštve, tak 

je celý svět vzhůru nohama" (dívka), „nemusela by tolik křičet" (chlapec), „někdy nás naštve" 

(dvě dívky, chlapec), „někdy nás štve" (chlapec). 

9. Kdyby náš táta... Většina odpovědí na tento větný počátek obsahuje přání většího penza 

času stráveného s otcem: „byl víc doma" (dva chlapci, dívka), „tolik nepracoval" (dívka), 

„jezdil domů dřív" (chlapec), „měl víc času" (dvě dívky, chlapec). Tento typ odpovědí byl 

vyhodnocen jako stereotypní. Ostatní odpovědi spadají do kategorie originálních odpovědí a 

týkají se různých témat: „nekouřil" (chlapec), „byl zedník, měli bychom postavený barák 

hned". 

7. Tatínkové někdy... Odpovědi na tuto položku v mnoha případech korelují s reakcemi na 

výše zmíněný větný počátek č. 9. Většina dětí opět zmiňuje velké pracovní nasazení otce, 

často se také vyskytují komentáře volnočasových aktivit. Odpovědi týkající se zaměstnání 

spadají do kategorie stereotypních: „nemají čas" (chlapec, dívka), „musí být v práci" (dívka), 

„chodí dlouho domů z práce" (chlapec). Zbylé reakce jsem zhodnotila jako originální. Jako 

první uvedu ty. které se týkají volného času: „plavou" (dívka), „čtou noviny" (chlapec), „taky 

hrají na počítači" (chlapec), „chodí do hospody" (chlapec). Dvě dívky hodnotily způsob 

výchovy: „rozmazlují" a „jsou přísní". Tyto odpovědi jsem vyhodnotila po porovnání 

s frekvenční tabulkou jako časté, tudíž stereotypní. 

/ . Myslím, že hodně Udí... Index stereotypie je vysoký, index polarity „lidí" je pozitivní. 

Nejčastější odpověď byla: „je hodných" (dvě dívky, dva chlapci). V porovnání s frekvenční 

tabulkou šlo taktéž o nejčastěji použitou reakci, jinými slovy spadá do kategorie 

stereotypních, jedna dívka hodnotila „slovník lidí": Je vulgárních", jedna rozumové 

schopnosti Je inteligentních". Chlapci nejčastěji komentovali nejčastější aktivity: „kouká na 

^vizi",, jezdí autem", „rádo čte". Záliby použila k odpovědi také jedna dívka: „ sportuje". 
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3.8.6 Shrnutí odpovědí - Kontrolní vzorek 

/ . Kategorie JA 

Je zajímavé, že většina odpovědí, které děti uvedly, spadala do kategorie stereotypních 

odpovědí, uvedených ve frekvenční tabulce na předních místech. Originálních reakcí, ať již 

pozitivně či negativně laděných, bylo minimum. 

Žáci tvořící kontrolní vzorek se nejčastěji hodnotili jako šikovné, chytré či spokojené. Své 

schopnosti povětšinou uváděli jako dostačující, uvědomovali si ovšem zcela realisticky své 

slabé a silné stránky. Nejméně zdatnými si většina dětí připadá v různých školních 

předmětech, povětšinou v matematice, českém jazyce či angličtině. 

Největší strach mají žáci kontrolní skupiny s pohádkových či nereálných bytostí, z pavouků a 

hadů. Třesou se ale nejen při zmínce o nich, nýbrž také při zkoušení před tabulí. K tomu se 

váží i nejčastější přání nemít špatné známky, především v předmětech, které uvedly děti jako 

nejobtížnější. Kromě lepších známek by chtěli chlapci a dívky vlastnit nějaké zvíře, 

v budoucnu pak automobil a řidičský průkaz. 

2. Kategorie ŠKOLA 

Škola je pro žáky kontrolního vzorku místem, kde tráví většinu času a mají mnoho příležitostí 

seznámit se s kamarády. Co se týče přátelství, nebyl uveden jediný negativní komentář. Děti 

hodnotily kamarády jako hodné, super, fajn. Dívky se většinou zpovídají, povzbuzují a radí si 

v různých obtížných situacích, chlapci se naopak občas poperou, většinou si ale hrají venku, 

nebo se navzájem zvou na návštěvu. 

Kdyby škola nebyla, většina dětí by trávila více času s přáteli, nebo by byla doma. Vyskytují 

se ale také argumenty proti zrušení školy, protože by děti nemohly být s kamarády a doma by 

se nudily. 

Při zmínce o škole a vyučování se probandům jednak vybaví povinnosti, které musí splnit, 

Jednak se jim často „udělá zle". Na druhou stranu v několika dětech evokuje pocity radosti a 

vzpomínky na přátele. Paní učitelku ohodnotilo osm dětí z deseti jako hodnou, dva jako 

Přísnou a občas nedobře naladěnou. Tyto odpovědi jsou ve frekvenční tabulce uvedeny jako 

č asté, není třeba jim tudíž přikládat větší význam. 
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3. Kategorie RODINA 

Dívky a chlapci se cítí doma šťastní, potřební, chválení. Rodiče se dají rozdělit do dvou 

názorových táborů. Jedni své děti převážne chválí a povzbuzují, druzí je pravděpodobně často 

kárají za špatné chování či nepořádnost. Je zajímavé, že žádný z probandů neuvedl u této 

položky stížnosti rodičů na školní prospěch. Je tudíž pravděpodobné, že výsledky dětí jsou 

pro rodiče dostatečně uspokojující a nepůsobí jako stresový faktor, který by se nějakým 

způsobem odrazil v názorech dětí na své schopnosti. 

Maminku často popisují jako ženu, která často uklízí, vaří, chodí do práce, dokáže se ale i 

rozzlobit. Podobně tak i otec. Ten je podle reakcí žáků doma velmi málo, hodně pracuje a má 

málo volného času. Tento typ výpovědi se vyskytl v osmi případech z deseti. Po porovnání 

s frekvenční tabulkou byl ovšem vyhodnocen jako stereotypní. 

Lidi popisuje většina probandů na základě jejich koníčků, z vlastností se vyskytla pouze jedna 

negativní, tou byla vulgarita. 

3.8.7 Porovnání zhodnocení subtestu Nedokončené věty 

/ . Kategorie JA 

Porovnání sebenáhledu dětí řadících se do třech výše zmíněných výzkumných skupin přineslo 

zajímavé výsledky. Nejprve uvedu souhrn reakcí na položku č. 15 Jsem dost šikovný, ale... . 

Nejhůře se hodnotily děti skupiny Specializovaná třída, kteří se popisují v devíti případech 

z celkového počtu deseti probandů jako nešikovné, hloupé či dokonce pitomé. Jejich 

nedostatečná sebedůvěra může plynout z opakovaného prožitku neúspěšnosti, kdy vynaložené 

úsilí neodpovídá konečnému výsledku. Je ovšem zajímavé, že žáci integrovaní do běžné třídy, 

kteří mají větší možnost porovnání se spolužáky bez poruchy, se takto kriticky nehodnotí. 

Jejich komentáře se blíží spíše závěrům dětí kontrolní skupiny. Nejčastěji se děti těchto dvou 

výzkumných vzorků shodovaly na tom, že některé věci jim jdou lépe než jiné (osm dětí 

2 deseti v obou skupinách), popřípadě uváděly podmínky, za kterých dosahují dobrých 

výsledků: „musím se víc učit".Z daných výsledků se zdá, že specializovaná třída není pro děti 

Přínosem a je výhodnější je integrovat. Rodiče mají srovnání s normou, ne s podnormou a děti 

zřejmě, protože jsou vyloučeny z běžných tříd, se cítí deklasovány. 

Jiné výsledky přinesly reakce dětí na jejich nejslabší stránky. Děti specializované třídy je 

dávaly v osmi případech z deseti do souvislosti se školními výsledky, přičemž pět z nich 
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uvedlo český jazyk. Enumeraci různých vyučovacích předmětů uvedlo také šest dětí z deseti 

tvořících kontrolní vzorek. V případě dětí integrovaných polovina výzkumného vzorku 

uváděla své nejslabší stránky do souvislosti se školou, především s výsledky v českém jazyce 

Zbylí žáci se hodnotili velice negativně, v pěti případech z celkového počtu deseti dětí se 

komentovali jako nejslabší z celé školy, popřípadě ze všech. Je patrné, že specifická porucha 

učení představuje pro děti významnou zátěž, která zvyšuje značně riziko zhoršení sebepojetí. 

Co se týče ostatních položek spadajících do sekce JÁ neshledávám žádné významné rozdíly 

Děti mají podobné obavy, nejčastěji se špatných známek, strašidel a různých zvířat, přejí si 

podobné věci. Nepatrný rozdíl shledávám pouze v plánech do budoucnosti, kdy u dětí 

specializované třídy se vyskytuje podle mého názoru větší množství idealismu, touha po 

dobré práci či úspěších v osobním životě. Je možné, že děti specializované třídy prožívají 

subjektivně svou poruchu nejhůře, a proto vkládají do dalšího vývoje značné naděje na změnu 

k lepšímu. 

2. Kategorie ŠKOLA 

V této sekci se děti výzkumných skupin ve svých názorech téměř neliší. Téměř jednohlasně se 

shodují v názoru na paní učitelku, až na dvě dívky kontrolního vzorku ji všichni žáci hodnotili 

pozitivně. Přestože se jedná o nejčastěji užitou odpověď, jsem toho názoru, že případné 

negativní postoje k učitelce by se v komentářích dětí objevily. 

Rozdíly se vyskytly zejména v položce č. 16. Kdyby nemusela být škola... Děti 

specializované třídy v polovině případů projevují pozitivní vztah ke škole, částečně také 

vyjadřují pocity úzkosti a smutku při představě toho, kdyby škola nebyla. Přestože se tento 

názor objevil i ve zbylých dvou vzorcích, nebyl tak častý a neobsahoval tolik naléhavosti. 

Čtyři děti specializované třídy a stejný počet integrovaných žáků by mělo ze zrušení školy 

radost. Porovnám-li tyto odpovědi s reakcemi, které uvedly děti kontrolního vzorku, ani jedna 

z odpovědí není tohoto typu. 

Tyto reakce mohou mít souvislost jednak s kamarádstvím, které si děti ve škole vytváří, 

jednak hraje roli bezpochyby osobnost daného jedince, odolnost vůči častému stresu, přístup 

učitele atd. Z uvedených reakcí vyplývá, že většina dětí skupiny Specializovaná třída má lepší 
vztahy se spolužáky než s dětmi v okolí bydliště, kde si připadají J ako blbci", odstrkovaní a 

zklamaní. Je možné, že jim jejich „pocit jinakosti" neumožňuje kvalitní kamarádství navázat i 

mimo školní prostředí, které již pro ně nemusí být tak neohrožující jako relativní bezpečí 
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jejich třídy. Zajímavé byly taktéž komentáře dětí integrovaných ke vztahům ve vrstevnické 

skupině. Dívky nejčastěji uváděly, že je kamarádi štvou a proto touží být často samy, chlapci 

přátelství vyhledávají a přes drobné roztržky mají kamarády rádi. Chlapci kontrolní skupiny 

mají na své přátele srovnatelné názory, dívky mají ke kamarádům podle výpovědí výlučně 

pozitivní vztah. 

3. Kategorie RODINA 

Názory, které mají děti tří výzkumných skupin na rodinu, jsou nejednotné. Nazírání na sebe 

koreluje s názory, jaké mají údajně na děti jejich rodiče. Podle dětí specializované třídy si 

jejich rodiče údajně myslí pouze o dvou, že jsou chytré, jednoho žáka považují za šikovného, 

ostatní používají při popisu sebe očima rodičů negativní sebehodnocení. Je možné, že rodiče 

se cítí nadměrně zklamaní z toho, že jejich dítě musí navštěvovat specializovanou třídu, která 

může představovat určitou nálepku ,jinakosti" jejich potomka. 

Jiná situace je objevila v případě integrovaných žáků, kdy osm z deseti probandů uvedlo, že 

jsou podle rodičů chytří či hodní. Je zajímavé, že u dětí kontrolního vzorku se odpovědi 

tohoto typu neobjevily v takové frekvenci. Děti se často hodnotili i jako nepořádné, zlobivé, 

ošklivě píšící. 

Názory na matku je povětšinou shodují v občasném ambivalentním postoji: „máme maminku 

rádi, ale i ne". Při porovnávání četnosti odpovědí týkající se kritiky nejvíce skórují žáci 

specializované třídy, jejichž maminka je prý často naštvaná a hrubá. Často také ve shodě 

s žáky integrovanými zmiňují, že je matka nutí do učení, což se jim nelíbí. 

U otce shodně uvádějí děti všech tří skupin málo času stráveného s rodinou, velkou 

zaměstnanost otce a jeho pozdní příchody ze zaměstnání. Co se týče způsobu výchovy, 

shodují se děti v tom, že otec je přísnější než matka, častěji křičí nebo nadává. 

Při popisu „většiny lidí" se shodují integrovaní žáci a kontrolní skupina v kladném hodnocení. 
Děti specializované třídy nejčastěji používaly výrazy jako hloupí, zlí, méně často je hodnotily 

jako šikovné či hodné. Můžeme zde předpokládat vliv separace těchto dětí zběžných 

sociálních vztahů - nemají kamarády mimo spolužáky, nepřijímají ani ostatní lidi. 

3-8.8 Závěr interpretace subtestu Nedokončené věty 
V této podkapitole se pokusím ještě jednou krátce shrnout výsledky, k nimž jsem došla při 

analyzování subtestu Nedokončené věty. 
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Zjistila jsem, že největší rozdíly se vyskytly v sekci JÁ, kdy se měly děti hodnotit své silné a 

slabé stránky. Co se týče hodnocení rozumových schopností, nejhůře se hodnotí děti 

specializované třídy. Nejčastěji se popisovaly jako hloupé, pitomé či nešikovné. Děti 

integrované do běžné třídy takto negativní hodnocení nepoužily. Určitý problém zde může 

vyplývat z generálizováného negativního hodnocení celé specializované třídy. Všichni žáci 

jsou stigmatizováni příslušností k odlišné, nestandardní skupině. 

Co se týče vytyčení nejslabších míst, děti specializované třídy uváděly povětšinou školní 

předměty, stejně tak jako děti vzorku kontrolního, kdežto děti integrované se v polovině 

případů hodnotily jako nejslabší z celé třídy, školy, popřípadě ze všech. Zde narážíme na 

úskalí integrace. Děti se specifickou poruchou učení v běžné třídě se ocitnou ve velké 

konkurenci a mohou se v tomto duchu začít s ostatními porovnávat. Není divu, že si poté 

připadají ve třídě nejslabší, neboť vynaložené úsilí na získání dobrých výsledků je 

v porovnání s druhými mnohdy několikanásobné. 

Výši sebehodnocení nejvíce ovlivnila rodina ve skupině dětí specializované třídy, neboť jejich 

největší obavy se často týkaly vztahu špatných známek a názoru rodičů. Tito žáci jsou také 

toho názoru, že rodiče je vidí jako hloupé a zlobivé, často je nutí do učení. 

Do specializované třídy jsou většinou řazeny děti, které mají poruchu těžkého stupně. 

S těmito dětmi je třeba soustavně pracovat, a to nejen ve škole, ale i doma. Je pravděpodobné, 

že rodiče jsou touto situací stresováni. Mnohdy se učí s dítětem hodiny a výsledek se stejně 

nedostaví. Děti si své potíže uvědomují a jistě cítí i zoufalství svých rodičů, včetně komentářů 

na výši jejich rozumových schopností či talentu. 

Netvrdím, že děti integrované do běžné třídy mají situaci lehčí, jen míra jejich poruchy bývá 

často menší, tudíž školní práce se stává snadnější a stres, který rodiče prožívají, může být také 

zmírněn. Tyto děti si podle výpovědí již nepřipadají hloupé, pouze si uvědomují, že jim 

některé věci nejdou tak dobře, jako jiné. 

Školní prostředí považují děti všech skupin za bezpečné, do školy chodí většinou rádi, ne tak 

kvůli učení, jako kvůli spolužákům a kamarádům. Tento fakt shledávám jako velmi důležitý, 

neboť vrstevnická skupina velkou měrou přispívá k postavení dítěte ve třídě a k jeho dobrému 

Pocitu ve školním kolektivu. Je jasné, že školní práce nebude pravděpodobně pro děti se 

specifickou poruchou učení oblastí, v níž by se cítily dobře, ale jsou tu právě kamarádi, kteří 

jim mohou k dobrému pocitu dopomoci. 

A/VW\ 



3.9 Interpretace SPAS 

Rozdíly v sebepojetí a sebehodnocení u dětí se specifickou poruchou učení ve specializované 

třídě a integrovaných, lze mapovat pomocí dotazníku SPAS (Matějček, Vágnerová, 1987), 

který je právě na tuto problematiku zaměřen. 

V testu se hodnotí osm položek v šesti škálách, které jsou označovány jako 1. Obecné 

schopnosti, 2. Matematika, 3. Čtení, 4. Pravopis, 5. Psaní, 6. Sebedůvěra. U každého žáka 

jsou získány stěnové hodnoty pro jednotlivé škály i pro celkové sebepojetí. Ze stěnových 

hodnot pro jednotlivé škály a celkové skóre uvádím průměry za celý sledovaný soubor (viz 

tabulka č.l , č.2, č.3). Stěnové normy vycházející z normálního rozložení jevů jsou stanoveny 

jako pásmo nízkého výskytu, což je 0. - 3. sten, jako pásmo průměru 4. - 7. sten a jako pásmo 

vysokého výskytu 8 . - 1 0 . sten. 

Průměrné steny 

Specializovaná třída Integrovaná třída Kontrolní vzorek 

1. Obecné schopnosti 2,1 0,9 4,3 
2. Matematika 4,3 3,2 5,0 

3. Čtení 1,4 2,9 7,6 

4. Pravopis 1,7 1,5 6,9 

5. Psaní 2,6 1,7 5,6 

6. Sebedůvěra 3,0 2,4 7,2 

Celkový skór 3,4 2,9 7,6 

Tabulka 6: Průměrné steny pro jednotl ivé škály a celkové skóre. 

Podrobněji jsem sledovala především škály 3. Čtení, v níž se děti s dyslexií dle autorů testu 

hodnotily nejhůře, v pásmu 3. stenu, dále pak 6. Sebedůvěra a celkové skóre sebepojetí. 

Jednotlivé výše uvedené položky jsem navzájem porovnávala u všech třech sledovaných 
skupin probandů, přičemž jsem se zabývala především otázkou, zda jsou diference 
v jednotlivých škálách a v c e l k o v é m skóre napříč uvedenými sledovanými soubory dětí. 

Specializovaná třída 
Žáci navštěvující s p e c i a l i z o v a n o u t ř ídu se v pět i ze šesti škál v testu hodnotili podprůměrně, 

Přičemž hodnoty skórů v jednotlivých položkách testu byly značně nevyrovnané. Jedinou 

A/VW\ 



oblastí, která představuje podle výsledků pro děti relativní bezpečí, je škála č. 2 -

Matematika, kde dosahuje průměrný skór hodnoty 4,3 - spadá tedy na spodní hranici průměru. 

Nejhůře vnímají tito žáci úroveň svého čtení., jejíž průměrný skór se rovná 1,4. Tato 

skutečnost byla již několikrát potvrzena v jiných výzkumech (Matějček, Vágnerová, 1987; 

Kocurová, 2001; Žáčková, 1994). Tento výsledek potvrdil mé očekávání, které je ve shodě 

s charakterem obtíží dítěte s dyslexií. Tato položka, jak se dá předpokládat, dosahuje podobné 

hodnoty jako 4. oblast - pravopis, kde průměrný skór činí 1,7. 

Tyto dvě oblasti představují v českém jazyce pilíře, které by si měly děti během školní 

docházky osvojit. Jelikož obraz poruchy neumožňuje dětem osvojit si čtení bez obtíží, 

můžeme na snížené sebehodnocení usuzovat. Toto riziko je spojené s prožitkem opakovaného 

neúspěchu, které je pro děti s dyslexií takřka denním chlebem. Ačkoli se snaží, stejně 

nepodají nikdy takový výkon, jako jejich vrstevníci bez obtíží. Je možné předpokládat, že je 

pro děti se specifickou poruchou učení problematické uplatnit množství gramatických 

pravidel v praxi (Jucovičová, Žáčková, Sovová, 2003, str. 40), což se odrazí i ve školním 

hodnocení. Děti si sice gramatická pravidla osvojí, dokáží se je naučit, ale pak je neumějí 

použít. 

Podprůměrně se hodnotí i ve zbývajících oblastech - obecné schopnosti, psaní a sebedůvěra. 

Je překvapující, že průměrná stěnová hodnota sebedůvěry je druhá nejvyšší, dosahuje hodnoty 

3,0, spadá do horní hranice podprůměru. V této položce se dítě vyjadřuje ke svým 

schopnostem, hodnotí také své postavení mezi spolužáky. Je patrné, že žák se specifickou 

poruchou učení ve specializované třídě si v porovnání s ostatními škálami připadá 

v hodnocení svých schopností jistější, stejně tak jako v postavení, které mezi spolužáky 

zaujímá. 

Na základě těchto výsledků docházím k závěru, že specializovaná třída svůj účel plní, alespoň 

co se týče míry sebepojetí dítěte. Přestože je celkově podprůměrné, v porovnání s ostatními 

Položkami testu je jeho hodnota po matematice druhá nejvyšší. Lze předpokládat, že kdyby 

byly tyto děti integrované do základní školy běžného typu, jejich sebehodnocení se ještě sníží. 

Tuto hypotézu by bylo nutné podrobit dalšímu zkoumání. 

Celkový skór testu SPAS dosahuje hodnoty 5,7, jinými slovy spadá do pásma průměru. 

Můžeme tedy konstatovat, že ačkoli je sebepojetí v jednotlivých škálách významně sníženo, 

celkově se dítě posuzuje v porovnání s celkovou populací průměrně. 
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Žáci, kteří tvořili výzkumný vzorek, navštěvovali v době testování pátý postupný ročník 

základní školy. Jejich obtíže by měly být ve většině případů upraveny (Jucovičová, Žáčková, 

Sovová, 2003, str. 14). Je patrné, že i přesto si děti v používání jazyka, především ve čtení a 

pravopisu, příliš nevěří. V porovnání s kontrolním vzorkem se děti podle očekávání hodnotily 

nejhůře ve škále 3. Čtení, 4. Pravopis a 6. Sebedůvěra, přičemž největšího rozdílu průměrných 

skórů dosahovaly právě ve čtení, a to 6.2 (viz tabulka). 

Z hodnoty celkového skóre a v porovnání s kontrolním vzorkem se zdá, že situace dětí 

specializovaných tříd a integrovaných žáků, co se týče úspěšnosti ve školním prostředí na 

základě sebeposouzení, se dramaticky neliší. Nemůžeme tedy jednoznačně konstatovat, zda 

jsou specializované třídy plně funkční. Na základě výše uvedených výsledků testování se 

musím spíše přiklonit k druhému názorovému pólu. Ačkoli je hodnota mapující výši jejich 

sebepojetí po matematice druhou nejvyšší, přesto je v porovnání s kontrolním vzorkem 

vysoce podprůměrná. 

3.9.2 Integrovaní žáci 
Záci integrovaní do běžné třídy základní školy se hodnotili podprůměrně ve všech položkách 

testu, přičemž nejnižší hodnotu vykazovali ve škále č. 1 - Obecné schopnosti. Zdaných 

výsledků vyplývá, že děti hodnotí velmi nízko veškeré předpoklady nutné pro úspěšnou 

školní práci. Tento fakt dávám do souvislosti s prostředím, ve kterém se tito jedinci nachází. 

Ve třídě dětí bez výrazných obtíží tvoří menšinu, která i přes citlivý přístup učitelů, tolerantní 

hodnocení a dobré vztahy se spolužáky vnímá své nedostatky a v tomto smyslu se také 

hodnotí nízko. 

Pravděpodobně v návaznosti na to nedosahuje žádná z položek testu průměrné hodnoty. 

Nejvýše ocenili žáci své znalosti v matematice, kde skór spadá do horní hranice podprůměru. 
J e zajímavé, že v porovnání s ostatními škálami děti hodnotí relativně vysoko své schopnosti 
V e čtení, kdy hodnota dosahuje průměrného skóru 2,9. 
J e možné, že obtíže dětí jsou natolik úspěšně odstraněny To snad můžete dokázat., že si 

chlapci a dívky v této oblasti připadají relativně nejlépe. Mohou poiovnávat své nesnáze na 

Počátku náprav specifických obtíží a v páté třídě, kdy už se předpokládá, že by měly být 

°htíže značně redukované. Matějček (1987, str. 31) ve své příručce také upozorňuje na fakt, 
ž e nálezy, k nimž během testování dojdeme, nemusí být odrazem reality. Dítě se může 
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stylizovat, může přehánět, může nám představit svou ideální představu. Můžeme brát jako 

možnou i tuto úvahu. 

Co se týče položky č. 6 - Sebedůvěra, průměrná stěnová hodnota dosahuje 2,4, spadá tudíž do 

kategorie podprůměru. Jinými slovy, děti své celkové školní předpoklady nehodnotí příliš 

pozitivně. Jelikož tato položka obsahuje mimo jiné také otázky zaměřující se na zhodnocení 

postavení mezi spolužáky, můžeme předpokládat, že si budou děti se specifickou poruchou 

učení v porovnání s nimi připadat slabší co se týče výkonů ve škole, což se musí zákonitě na 

výši jejich sebehodnocení projevit. 

Celkový skór spadá svou hodnotou 5,3 do průměru. Podle tohoto výsledku lze předpokládat, 

že ačkoli se děti hodnotí v jednotlivých položkách testu nízko, celkově se hodnotí jako 

průměrné. 

3.9.3 Porovnání výsledků 
Porovnáme-li získané výsledky výzkumných skupin, jsou na první pohled patrné mnohé 

překvapivé závěry. Ačkoli je sebepojetí a sebehodnocení dítěte s dyslexií, a to u obou typů 

výzkumných vzorků, nejsou diference mezi jednotlivými škálovými hodnotami tak 

markantní, jak by se dalo očekávat. Děti specializované třídy a děti integrované do běžné třídy 

se hodnotí podobně, rozdíl není v průměru větší než jeden sten. Rozdíly mezi jednotlivými 

škálovými hodnotami můžete shlédnou v tabulce č. 7. 

Vyjma škály č. 2 (Matematika) ve skupině Specializovaná třída se průměrné stěnové hodnoty 

pohybují pod populačním průměrem, celkově jsou výsledky v jednotlivých škálách 

nevyrovnané. Z daných výsledků vyplývá, že jedinou oblastí, v níž se děti s dyslexií cítí 

dobře, je matematika, a to pouze v případě dětí navštěvujících specializovanou třídu, kdy 

dosahuje průměr stenů větší hodnotu než 4, konkrétně 4,3, což je spodní hranice pásma 

průměru. V ostatních oblastech se hodnotí děti relativně nízko, mezi 2 a 3. stenem. 

V případě žáků specializované třídy nacházím nejhorší sebehodnotící výsledek ve škále č. 3, 

Čtení. Děti integrované do běžné základní školy hodnotí svou situaci překvapivě jiným 

způsobem. Nejnižšího skóre dosahují v 1. škále hodnotící obecné schopnosti. Dítě se v ní 

vyjadřuje jednak k vlastním rozumovým schopnostem, jednak k celkové pohotovosti a dalších 

vlastnostech, které jsou předpokladem k úspěšné školní práci. 
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V porovnání s kontrolním vzorkem se žáci hodnotili nejhůře v položkách č. 3 Čtení, 4. Psaní a 

6. Sebedůvěra. Největší rozdíl neshledávám překvapivě ve škále hodnotící úroveň čtení, ale 

v položce Pravopis. Jak jsem se již výše zmínila, je mnoho faktorů, které mohou k těmto 

výsledkům přispívat. Může jít jednak o přísné hodnocení ze strany učitele, jednak o kvalitu 

domácí přípravy. Je možné, že děti buď pravidla pravopisu neznají, nebo je nedokáží 

aplikovat. Můžeme také uvažovat v kontextu celé třídy, kdy výsledky zbylých spolužáků jsou 

natolik vynikající, že se děti se specifickými obtížemi v porovnání s nimi hodnotí velmi 

nízko. 

Rozdíly průměrných stenů 

S p e c i a l i z o v a n á třída vs. 
integrovaná třída 

Specializovaná třída 
vs.kontrolní vzorek 

Integrovaná třída vs. 
kontrolní vzorek 

1. Obecné schopnosti 1,2 -2,2 -3,4 
2. Matemat ika 1,1 -0,7 -1,8 

3. Čtení -1,5 -6,2 -4,7 
4. Pravopis 0,2 -5,2 -5,4 

5. Psaní 0,9 -3,0 -3,9 
6. Sebedůvěra 0,6 -4,2 -4,8 
Celkový skór 0,5 -4,2 -4,7 

Tabulka 7: Rozdíly průměrných stenů v jednot l ivých škálách. 

Rozdíl celkového skóru přesahuje 2 steny, můžeme tedy předpokládat, že celková spokojenost 

dětí v porovnání s kontrolním vzorkem není vysoká, přestože dosahuje průměrné hodnoty. 

Je nutné upozornit, že výsledky, které jsem získala, nelze díky velmi malému počtu dětí ve 

vzorku brát jako směrodatné, jednotlivé hodnoty mohou být díky této skutečnosti značně 

zkreslené. Pouze pomáhají v dokreslení výsledků, které jsem získala kvalitativní analýzou 

Nedokončených vět a kresby postavy. 

I samotní autoři testu poukazují na fakt, že SPAS není metodou, na které lze klinicky 

zakládat, pouze přispívá k potvrzení výsledků získaných jinými druhy testů (Matějček, 

Vágnerová, 1987, str. 31). 
. . . . , Wrnretaci ie třeba klást na výběr vzorku. Děti specializované 
Největší důraz při pokusu o interpretaci je ucua 

- m txAx: stuneň defektu, tudíž je jejich nazírání na tuto třídy mají oproti žákům integrovaným tezSi stupen u 
, , , f J l ,nx ovlivněno Ač nemají ve své třídě konkurenci a je 

oblast pravděpodobně více negativně ovlivněno. ^ 
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možné říci, že všechny děti mají podobnou úroveň čtení, přesto si svou poruchu 

pravděpodobně uvědomují natolik, že se významným způsobem odráží v jejich 

sebehodnocení. 

Je zarážející, že v případě žáků integrovaných do běžné základní školy nepředstavuje právě 

čtení položku, která bude mít nejnižší skór. V porovnání s ostatními škálami se cení relativně 

vysoko, skór dosahuje hodnoty 2,9. Je zajímavé, že tato hodnota se blíží průměrnému skóru v 

matematice. Jak jsem zmínila výše, tyto děti se nejhůře hodnotily ve škále obecných 

schopností. Můžeme tedy konstatovat, že děti si připadají slabé ve školní práci obecně, nízko 

se také hodnotí v porovnání se spolužáky bez poruchy. 
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4. Diskuse výsledků 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila o porovnání sebepojetí žáků navštěvujících 

specializovanou třídu pro jedince se specifickou poruchou učení a dětí integrovaných do 

běžné základní školy. Jedince, kteří tvořili výzkumný vzorek, jsem osobně znala jak z výše 

zmíněných dětských letních táborů, tak i ze školního prostředí. Mohla jsem proto lépe 

porovnat jejich skutečné chování v různých situacích s výsledky, k nimž jsem došla ve 

výzkumné části práce. 

Otázky, které jsem se pokusila především zodpovědět, se týkaly diferencí emočního prožívání 

dětí výše zmíněných, způsobu náhledu na sebe, na rodiče, kamarády a vrstevnickou skupinu. 

Výsledky, ke kterým jsem došla, jsou podle mého názoru v mnoha ohledech překvapivé. Pro 

lepší přehlednost jsem je rozdělila do skupin. Nejprve se zmíním, o kresbě postavy, poté 

uvedu zhodnocení Nedokončených vět a nakonec se dotknu závěrů vyplývajících z Dotazníku 

sebepojetí školní úspěšnosti dětí. 

4.1.1 Kresba postavy 

Charakter kresby postavy vykazoval u dětí specializované třídy, integrovaných žáků a jedinců 

kontrolního vzorku kvalitativní i kvantitativní odlišnosti. Shodně s Coxem a Cotgreavem jsem 

zjistila, že způsob, jakým děti ztvárňují postavu, je podobný jako u dětí mladších s podobným 

mentálním, ale nižším c h r o n o l o g i c k ý m věkem ( 1 9 9 6 , str. 4 3 4 , 4 3 5 ) , přičemž kresba dětí 

specializované třídy je oproti kresbě integrovaných dětí v porovnání s kontrolním vzorkem 

ještě více zjednodušena. 

. cnprializovanou třídu šlo o kresby sestavené z jednoduchých 
V případě dětí navštěvujících specializovanou 

, . . , jv n ; ; té obrvsové čáry představující končetiny a tělo. Kresby Prvků - kroužek místo hlavy, dvojíte oniybu j v 

• i, HPtnilů často u nich některé důležité detaily chyběly. U těchto vykazovaly minimum vnitrních detailu, casiu u 
. , , , tmnsnarence. Ve skupině dětí integrovaných jsem neshledala kreseb se také vyskytovala tzv. transparente. 

, k , ani v iednom případě, stejně tak se zde nevyskytl ani jeden Primitivně provedenou kresbu ani vjeanom F 
ní, nrvní pohled kvalitativně odlišné od kreseb deti Případ transparence. Kresby jsou sice na první poi 

, . . , - j_t„:iv propracovanější oblečení, nechybějící časti tela, ale 
kontrolního vzorku, ať je jedna o detaily, propra T I * 

. „ • . _ k r e s b v dětí ze specializované třídy. Jak je možné, ze Způsobí primitivně v takové míre jako kresDy 
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děti, jejichž inteligence dosahuje podle výsledků v inteligenčních testech průměrné, 

v některých případech i nadprůměrné hodnoty, kreslí postavy působící primitivně či velmi 

zjednodušeně? Vliv schematizace zde můžeme po zhodnocení charakteru kresby vyloučit. 

Naskýtá se zde ale jiná možná hypotéza. Můžeme předpokládat, že děti, které jsou po celou 

dosavadní školní kariéru zvyklé na různé úlevy v hodnocení, množství či kvalitě odvedené 

práce, nemají snahu odvádět co nej lepší výkony ve školních či mimoškolních aktivitách? Bez 

dalšího zkoumání nejsem bohužel schopna na tuto otázku odpovědět. 

Co se týče tísňových znaků v kresbě, z výše uvedeného přehledu (str. 57) jednoznačně 

vyplývá větší počet tísňových znaků u kreseb žáků specializovaných tříd, a to v průměru o 

dva znaky ve výtvorech dívek a dva ve výtvorech chlapců. Významné rozdíly jsem shledala 

především v kategorii 2) Grafologické znaky - vedení čáry a 3) Kvalitativní znaky, a to v obou 

subkategoriích - kvalita čar a provedení kresby. V kresbách dětí kontrolního vzorku se 

významné tísňové znaky nevyskytovaly. Z výtvorů dětí specializované třídy byla patrná 

zvýšená úzkost, nejistota, časté byly také introvertní tendence, únik z reality. 

O skutečnosti, že jsou děti se specifickou poruchou učení nadměrně úzkostné, se zmiňuje ve 

svých pracích mnoho autorů (Milzová, Schenk-Danzingerová, in Pokorná, str. 121, 149). 

Z analýz dětských prací je patrné, že děti integrované jsou méně úzkostné a více 

extrovertované než jedinci navštěvující specializovanou třídu. Je možné, že děti, které nemají 

takovou příležitost stýkat se s vrstevníky bez poruchy, jelikož většinu času tráví ve škole nebo 

doma, nemohou „natrénovat" různé způsoby chování a reagování v odlišných sociálních 

situacích. V praxi pak mohou působit „neohrabaně" a nezkušeně, neboť charakter jejich 

vzorců chování je odlišný. Jelikož také tyto děti častěji než jejich spolužáci bez poruchy 

prožívají zklamání a neúspěch, jejich sebehodnocení se pravděpodobně neustále snižuje a tyto 

skutečnosti se odrazí na z p ů s o b e c h , jakými reagují na různé okolnosti. 

Kresby postavy obou výzkumných skupin vykazovaly také některé společné znaky. Byly jimi 
. h j n ě s e vyskytovaly také znaky interpretované jako 

časté infantilní a regresivní tendence, nuju j 
.< «m CP agresivity došla ve svých výzkumech i Wszeborowská-agresivní. Ke zjištěním týkajícím se agresivity u 

" , ř í a „ r e s i proti sobě či obrácené do okolí, a to 
Lipiňská (1995, str. 32), která hovon o ag.e F 

é , p rožitku neúspěchu, který děti se specifickými v souvislosti s frustrací s opakovaneno piu 
• ' „přátelské projevy chování dětí s dyslexií zmtnuje take 

obtížemi často prožívají. Agresivní a nepřatelske proj y 
- m n i «tr 149) Jak si můžeme tuto skutečnost vysvětlit? Schenk - Danzingerová (in Pokorná, 2001, str. W ) 

t> • ^ nhranv dítěte proti neustálým pocitům menecennosti a Podle mého názoru jde patrně o způsob obrany P 
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zklamání z neúspěchu. Nemůže-li se dítě prosadit svými dobrými výsledky, touží upozornit 

na sebe jiným způsobem. Tím bývá často již zmiňované výbojné a útočné chování, které 

může být obráceno nejen do okolí, ale i proti sobě. 

Infantilní a regresivní tendence mohou mít souvislost s charakterem kresby, která se svým 

provedením blíží výtvorům mladších dětí (viz výše). Je zajímavé, že ačkoli se tyto znaky 

vyskytly v obou vzorcích v pěti případech z celkového počtu deseti dětí, přesto, jak jsem již 

výše uvedla, byly kresby dětí specializované třídy provedené primitivněji. Zde se naskýtá 

otázka, zda mohou existovat nějaké souvislosti mezi hloubkou specifické poruchy dítěte a 

charakterem jeho kresby. Dané výsledky tuto souvislost naznačují. Vzhledem k malému počtu 

probandů by bylo nutné provést rozsáhlejší šetření. 

4.1.2 Nedokončené věty 
Subtest Nedokončených vět nám napomáhá k pochopení sebenáhledu dítěte se specifickou 

poruchou učení. Napříč výzkumnými skupinami se objevily významné diference jak 

v sebepojetí, tak sebehodnocení. 

Děti specializované třídy se častěji hodnotí jako hloupé a nešikovné, popřípadě pitomé. 

Oblastí, která jim činí největší potíže, je pro ně český jazyk. Oproti tomu děti integrované na 

sebe při popisu vlastností nenahlíží tak kriticky, zhruba polovina se hodnotí jako chytré či 

šikovné. 

Rozdílně nahlížejí žáci také na slabé stránky své osobnosti. Jak jsem uvedla, děti navštěvující 

specializovanou třídu nejčastěji své slabé stránky dávaly do souvislosti se školními předměty. 

Děti integrované se hodnotí jako nejslabší „ve všem", „z celé třídy", popřípadě „z celé školy". 

Zde narážíme na úskalí, které s sebou integrace do běžné základní školy přináší. Děti jsou 

v komparativním prostředí běžné třídy vystavováni stresům, zvyšuje se také riziko zhoršeného 

náhledu na své schopnosti a výkony. 

Jak uvádí Vágnerová (2005, str. 89), mívají často žáci integrovaní do běžné třídy v porovnání 
s ostatními horSÍ výsledky a jelikož si své nedostatky plně nvědomnjí, zvyšuje se 

i . „ j ^ p n í Tento názor se potvrdil v obou výzkumných Pravděpodobnost zhoršení sebehodnoceni, terno v 

. . as cvetém školství stále velmi mnoho zaměřen na výkon, budou skupinách. Jelikož je ovšem naš systém S K O I M 

. VŤ H V vvstaveni riziku snížení sebehodnocení a sebepojetí. •ntegrovaní žáci z tohoto pohledu vzdy vysuvc 
p («|jx m q i í iáci specializované třídy lepší pozici. Nemusí si před Co se týče konkurence ve tnde, maji zau 
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ostatními připadat méněcenní, neboť jsou všichni ve stejné pozici. Přesto se hodnotí níže než 

děti integrované. Mohou být diskvalifikováni tím, že docházejí do specializované třídy? 

Odpověď je bohužel kladná. Jelikož nemají děti navštěvující specializované třídy svou 

tělocvičnu, docházejí na blízkou základní školu. Mnohokrát děti uváděly, že se jim ostatní 

smějí, pokřikují na ně a poukazují na to, že ,jsou jiní, hloupí, protože chodí do specky". Jaký 

mají v takovém případě specializované třídy význam? Na jedné straně chrání děti před 

negativními pocity, které zažívají děti integrované, na druhou stranu mám pocit, že děti spíše 

separují od okolí. 1 sami děti, jak ukázaly analýzy nedokončených vět, uvádějí, že se neumí 

začlenit do kolektivu a ostatní děti je neberou mezi sebe. 

Negativní zážitky plynoucí z případného školního neúspěchu nemusí působit na děti pouze 

negativně. Existují i takové osobnosti, které „porážka" motivuje k lepšímu výkonu, snaha 

vyrovnat se ostatním a být lepší. Záleží ovšem nejen na konkrétní osobnosti, na její motivaci, 

popřípadě toleranci k zátěži a stresu. Důležitá je i odborná příprava učitelů, kteří budou úzce 

spolupracovat s rodinou i samotným dítětem, důležité je také danou problematiku objasnit 

spolužákům. 

Zajímavá zjištění jsem získala při interpretaci vět týkajících se rodiny. Žáci navštěvující 

specializovanou třídu ve většině případů uvedli, že jsou podle názoru rodičů hloupí, popřípadě 

neposlušní. Matky těchto dětí byly častěji uváděny jako špatně naladěné, s dětmi tráví podle 

jejich výpovědí málo času. Integrovaní žáci se hodnotili většinou jako chytří, často se 

vyskytovala odpověď, že se podle rodičů málo učí. Matku zde nejčastěji uváděli žáci 

v souvislosti s domácími pracemi, popřípadě ji charakterizovali jako hodnou či příliš 

zaměstnanou. 

Je důležité si uvědomit, že právě rodiče jsou hlavními experty, kteří by se měli podílet na 

budování sebeúcty dítěte s dyslexií a vytvořit bezpečné zázemí, které je důležité pro zdravý 

vývoj psychiky dítěte. Podle komentářů dětí docházím k závěru, že rodiče dětí navštěvujících 

v . , . . a n f i n s; tUací více stresováni a frustrováni, a proto se uchylují specializovanou třídu jsou danou suuan 
1 o , . v.lízání a hodnocení svých dětí. Shodně s Matějčkem (1998, str. 65) k nevhodným způsobům chovaní a noanuccu , 

j - v o ,,c.imi ráleží na výsledcích, jaké jejich děti ve škole mají. se také potvrdilo, že rodičům velmi zaiezi y 
d i č ů integrovaných dětí, kteří děti nabádají k většímu Dokladem toho jsou právě reakce rodicu nucb 

času strávenému nad učením. 

i- - ^ x - u t e r e výzkumy, jsem získala v případě pohledu dětí na školu a 
J m é výsledky, než u v á d ě j í nektere vyzKum>,j 

n o i d str 38-68) uvádí, že děti s dyslexií maji ve škole mnoho 
vyučování. Např. Niemeyer (1974, str. JO 
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nepřátel a velmi málo přátel. Většina dětí všech tří výzkumných vzorků ve shodě uvedla, že 

kamarády mají a tráví s nimi společný čas. Rozdíl byl ovšem v tom, kde se společně stýkají. 

Děti specializované třídy uvedly, že nejvíce kamarádů mají ve škole, protože mezi ostatními 

dětmi si připadají často odstrkované či zklamané. Žáci integrovaní nemají ve vztazích 

s vrstevníky žádné obtíže, naopak uvádějí, že jsou často zváni na návštěvu, k některým z nich 

si dokonce chodí jejich přátelé pro radu. 

Zde se můj názor shoduje se zjištěním Kocurové (2002, str. 8, 9), která ve svých výzkumech 

zjistila, že děti se specifickými poruchami učení vykazují ve vrstevnické skupině, ale i 

v jiných sociálních vztazích, výraznou maladaptivitu, ovšem pouze v případě dětí 

navštěvujících specializovanou třídu. Odpovědi integrovaných dětí neobsahovaly zmínky o 

konfliktních vztazích jedince se skupinou. 

4.1.3 SPAS 
SPAS je dotazník zjišťující výši sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Po zhodnocení výsledků 

jsem došla k závěru, že děti se specifickými obtížemi se v porovnání s dětmi kontrolního 

vzorku hodnotí velice nízko, průměrný rozdíl stenů je 2. 

Jak je z výsledků patrné, Matějčkova tvrzení, že děti s dyslexií se nejhůře hodnotí ve škále 3. 

Čtení, se v mém vzorku potvrdila pouze z poloviny. Autor došel k závěru, že nejhůře hodnotí 

děti s dyslexií právě úroveň čtení. K těmto závěrům jsem došla pouze v případě žáků 

specializované třídy. Jak jsem se výše zmínila, integrovaní žáci se nejhůře hodnotily ve škále 

obecných schopností. Tyto závěry se shodují s položkou č. 15 v subtestu Nedokončených vět, 

kdy se žáci integrovaní hodnotili jako nejslabší ve všem a děti specializované třídy nejčastěji 

uváděly obtíže v českém jazyce. 

Jako nejslabší hodnotí děti specializované třídy svou úroveň čtení, sebepojetí dosahuje 

překvapivě druhou nejvyšší h o d n o t u . V případě integrovaných žáků jsem zjistila, že nejhůře 

hodnotí své obecné schopnosti, druhá nejnižší položka je pravopis. Jejich sebepojetí dosahuje 

celkově nižší hodnotu než u žáků druhé výzkumné skupiny. Nepotvrdil se mi tudíž 

Předpoklad, že děti integrované, které se projevují celkově sebejistěji, budou mít 

sebehodnocení vyšší. 

Je ovšem otázkou, jak je možné, že se děti, které mají dyslektický charakter obtíží, hodnotí ve 

čtení relativně vysoko. Skór v této položce je druhý nejvyšší, hned po matematice. 
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Interpretace této položky je zatím nejasná, bylo by nutné podrobit jedince dalšímu zkoumání, 

které by umožnilo lepší orientaci v jejich náhledu na své čtenářské schopnosti. 
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou sebepojetí a sebehodnocení jedince 

se specifickou poruchou učení. Na dětských letních táborech pro děti s dyslexií a později i ve 

škole při nápravách obtíží těchto žáků jsem zjistila, že projevy chování jedince, který 

navštěvuje specializovanou třídu a žáka integrovaného, jsou v mnoha případech odlišné. 

Jelikož jsem se chtěla této problematice věnovat detailněji, zaměřila jsem na její mapování i 

tento text. 

Během analýzy materiálů a jejich následném zpracování jsem narazila na celou řadu otázek, 

které zůstaly nezodpovězeny. Na začátku práce jsem předpokládala, že děti navštěvující 

specializovanou třídu budou mít vyšší hodnotu sebepojetí a sebehodnocení než děti 

integrované, a že se tento výsledek projeví ve všech zkoumaných oblastech. Vycházela jsem 

při tom z filozofie specializovaných tříd, kterou je především snaha ochránit dítě před vlivy 

působícími negativně na jeho sebenáhled, plynoucí z neúspěchů ve škole a porovnávání se 

spolužáky bez obtíží. 

Zjistila jsem ale, že mezi dětmi obou výzkumných vzorků existují rozdíly. Děti navštěvující 

specializovanou třídu jsou více úzkostné, introvertované, jejich výtvory častěji nesou známky 

regrese a primitivismu. Největším problémem zůstává čtení. Dá se říci, že jde o nejvýraznější 

proměnou, která zasahuje do sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve specializované 

třídě. Problematickým se jeví taktéž jejich vztah k rodině. Děti si často myslí, že je rodiče 

považují za hloupé a nešikovné. Tento fakt se odráží ve výši jejich sebepojetí. Přesto se v této 

oblasti nehodnotí nízko. 

Integrovaní žáci působí podle výsledků vyrovnaněji a méně úzkostně. Jejich kresebný projev 

. . •• „ i řtpní nro ně nepředstavuje zásadní problém. Nejníže působí vyzráleji. Je velmi zajímavé, ze ctem pro p J 

ale hodnotí své obecné schopnosti, které jsou předpokladem pro úspěšnou školní práci. Tento 

fakt vyplývá zřejmě z jejich porovnáváním se spolužáky bez poruchy, pro které nepředstavuje 
, , , ípiich sebepojetí je celkově nižší než sebepojetí žáků školní práce povětšinou žádny problém. Jejicn seoup j j 

specializované třídy. 

V • r < wtváří normální školní atmosféra, děti zde mají kamarády, necítí v e specializované třide se vytvan norma. 
J v j„nnáH3t že pobyt ve speciální thde pomáhá detem se nijak odstrčené. Můžeme tedy predpokladat, ze p y 
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s poruchami učení nejen postupně překonávat specifické obtíže, ale umožňuje jim, aby se 

cítily ve své třídě mezi vrstevníky dobře, zažívaly úspěch i neúspěch v prostředí přiměřené 

konkurence a vstoupily do dalšího života s určitou sebedůvěrou. 

Nevýhodou je, že tyto děti bývají často stigmatizováni právě tím, že třída, kterou navštěvují, 

je speciální. Jak se potvrdilo i v mém výzkumu, mají tito jedinci větší problémy navázat 

vrstevnické vztahy ve svém okolí, mezi dětmi bez obtíží. Cítí se často nepochopené, zklamané 

a odstrkované. Plní škola v tomto případě jednu z hlavních úloh, kterou je příprava dítěte na 

život? Podle výše uvedených výsledků je patrné, že jedinci, kteří za několik let školu opustí, 

nebudou zcela samostatní a bude pro ně velice nesnadné najít bez potíží místo ve společnosti. 

Když se nenaučí komunikovat s vrstevníky v dětství, jak se mají prosadit v dospělosti 

provázeni tímto handicapem? Tyto problémy děti integrované řešit nemusí. Vyrůstají 

v přirozeném sociálním prostředí. Jejich nevýhodou je ale každodenní srovnávání se žáky bez 

obtíží, jejichž školní výsledky jsou povětšinou lepší a úsilí na jejich vynaložení je menší. 

Je obtížné posoudit, jaká varianta vzdělávání je pro jedince s poruchou učení výhodnější. 

V naší době, kdy se stupňují nároky na vzdělání a zrychluje se životní tempo, přibývá 

stresových situací, které musí řešit nejen žáci, ale také jejich učitelé a v neposlední řadě 

rodiče. Proto, abychom dosáhli změny v jedné části, musíme brát celý systém v úvahu. Poté 

můžeme hovořit o skutečné integraci, která se jeví jako velice vhodná a efektivní. 
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Přílohy 

Žádost pro rodiče o účast jejich dítěte ve výzkumu 

Seznam nedokončených vět 

Kresby dětí 
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Univerzita Karlova v Praze 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra pedagogické a školní psychologie 
Myslíkova 7, 110 00, Praha 1 

Tel.: 221 900 111 

V Praze dne 1.3. 2006 

Vážení rodiče! 

V březnu 2006 bych chtěla na škole navštěvované Vaším dítětem realizovat výzkum ke své 
diplomové práci na téma Sebepojetí dyslektického dítěte. Bude se jednat o test kresby postavy, 
dotazník sebepojetí úspěšnosti dětí SPAS, doplňování nedokončených vět a krátký rozhovor. 
Předpokládaná doba kontaktu s jedním dítětem by neměla přesáhnout 60 min. 

Ráda bych Vás poprosila o souhlas se zapojením Vašeho dítěte do tohoto výzkumu. Sebraná 
data budou použita pouze pro potřebu mojí diplomové práce a budou zcela anonymní. 

Děkuji Vám předem za spolupráci. 
S pozdravem 

Karla Šafránková, 
studentka 5. ročníku oboru Psychologie - speciální pedagogika. 

Souhlasím, aby se moje dítě •••••• 
k diplomové práci Sebepojetí dyslektického dítěte. 

zúčastnilo výzkumu 

(podpis rodiče) 



Nedokončené věty 

1. Myslím, že hodně lidí 

2. Kdyby také někdy můj bratr (sestra) 

3. Máme maminku rádi, ale 

4. Dítě je v rodině 

5. Můj bratr (sestra) 

6. Naši si o mně myslí, že 

7. Tatínkové někdy 

8. Děti s nimiž si hrávám 

9. Kdyby náš táta 

10. Býváme mezi dětmi, ale 

11. Myslím, že maminka většinou 

12. Moji kamarádi mě často 

13. Přál bych si, abych neměl 

14. Nemocné dítě 

15. Jsem dost šikovný abych 

16. Kdyby nemusela být škola 

17. Někdy se celý třesu, když 

18. Když myslím na školu, tak 

19. Kdyby tak děti věděly, jak se bojím. 

20. Byl bych moc šťasten, kdyby 

21. Nejslabší jsem 

22. Až budu starší 

23. Můj učitel, učitelka, učitelé 

24. Vždycky si tajně přeji 



Kresby dětí navštěvujících specializovanou třídu 
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Kresby dětí integrovaných do běžné základní školy 
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Kresby dětí kontrolního vzorku 
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