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REZUMÉ
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizika dyslexie u dětí předškolního
věku. Zamýšlím se nad vhodnými formami práce s těmito dětmi tak, aby došlo v průběhu
jednoho roku k co možná největšímu pokroku, podpoření ve vývoji těchto dětí, a to díky
preventivním opatřením, včasné diagnostice a následné péči.

V teoretické části se zaměřuji na vývojové zvláštnosti dítěte předškolního věku,
které musí znát pedagog pracující s touto věkovou skupinou, aby mohl ve své výchovně
vzdělávací práci respektovat individualitu dítěte a přizpůsobit své pedagogické působení
vývojovým

možnostem dítěte. Rovněž se zabývám definicí specifických vývojových

poruch učení, jejich příčinám a projevům. V kapitole dítě s rizikem dyslexie v předškolním
věku definuji pojem riziko dyslexie a zaobírám se predikcí těchto poruch. Dále věnuji
prostor hlavním oblastem a úkolům diagnostiky v období předškolního věku, kde se
zmiňuji o diagnostických metodách, které se z větší části využívají v MŠ. Jak moc
důležitou roli hraje učitel v rámci vzdělávání dětí s rizikem dyslexie, jakými kvalitami by
měl disponovat a jaké by měl vytvořit podmínky pro práci s těmito dětmi jsem uvedla v
kapitole vzdělávání dětí s rizikem dyslexie v MŠ. Také se zamýšlím nad metodami a
formami vhodnými pro práci na stimulačním programu, naznačuji možnosti stimulace a její
různé druhy.

V praktické části poskytuji vhled do hlavní náplně SPC, kde se zaměřuji na práci s
dětmi s rizikem dyslexie v předškolním věku v rámci pozorování a studiu pedagogické
dokumentace. Rovněž se zamýšlím

nad názory pracovníků SPC, které jsem získala

metodou rozhovoru. Především mě zajímalo, jaké mají pracovníci SPC zkušenosti s
diagnostikou rizika dyslexie, jaké nástroje k diagnostice používají a s kým spolupracují.
Dále chci poukázat, jak následně s těmito dětmi pracují a na jaké problémy při práci s nimi
narážejí.
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ÚVOD

Stát se učitelkou bylo již od dětství mým tajným snem. A nyní, když se tento sen
splní, chci se stát dobrou učitelkou. To bude o mnoho těžší. Učitelské povolání vyžaduje
nesmírnou dávku trpělivosti, vytrvalosti, odpovědnosti, osobního přesvědčení, nadšení,
tvořivosti a ještě mnoho dalšího. Často se ale objevují různé překážky, které znesnadňují
učitelům předávání vědomostí a dovedností dětem. Překonávání těchto překážek pak stojí
mnoho úsilí nejen učitele, ale i samotné děti. Bez vzájemného porozumění, důvěry a
spolupráce se tyto obtíže podaří jen stěží odstranit. Jaké překážky mám na mysli? Může
jimi být například diagnóza dítěte s rizikem dyslexie. Cílem mé bakalářské práce je ukázat,
jaké jsou možnosti práce s dětmi v předškolním věku, u nichž bylo riziko dyslexie
diagnostikováno.

Problematika specifických poruch učení mě zaujala po přečtení několika knih s touto
tématikou. Rovněž k tomu přispělo setkání s dětmi v mateřských školách, kde jsem
absolvovala během studia praxi. Samozřejmě jsem věděla, že tento problém existuje, ale
překvapilo mě množství dětí, kterých se dotýká. Osobně jsem se o této skutečnosti mohla
přesvědčit právě v rámci praxe. Skoro v každé třídě se vyskytovalo alespoň pár jedinců, u
kterých se projevily sklony k těmto poruchám. Uvědomuji si proto, že je třeba těmto
potížím předcházet a poskytovat preventivní opatření a včasnou diagnostiku už u dětí v
předškolním věku.

Téma specifických poruch učení mě zaujalo obecně, ale především mě zajímalo,
jaká je predikce těchto poruch, jaké diagnostické a reedukační metody mohou pomoci
učitelům a rodičům děti lépe poznat a rizikovým dětem včas pomoci zmírnit jejich deficit.
Dále mě zajímalo, jaké jsou podmínky pro práci s dětmi s rizikem dyslexie a v neposlední
řadě jaké jsou požadavky na osobnost učitele v rámci vzdělávání těchto dětí.

Ztotožňuji se s názorem, že děti, u nichž bylo diagnostikováno riziko dyslexie, nejsou
o nic horší než děti zcela normální, jen s tím rozdílem, že se u nich projevil určitý druh
vady, který by jim mohl znesnadňovat naučit se například plynule číst či psát. Děti takto
postižené mají, podle mého názoru, stejné právo na rovnocenné zacházení a normální život
jako jejich vrstevníci.
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II.
1.

TEORETICKÁ ČÁST
CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Předškolní věk je vymezen různými autory rozdílně. V širokém slova smyslu se
jako předškolní věk označuje celé období od narození až do vstupu do školy. Předškolní
období v užším slova smyslu bývá chápáno jako „věk mateřské školy" nebo období ve
věku od tří do šesti let (Vágnerová 1992, Opravilová 2002).

Odborné studie chování plodu však prokázaly důležité zákonitosti chování, jimiž se
připravuje složitá lidská psychika. Z pohledu ontogeneze je brán v úvahu již vývoj
prenatální. Období dětství je členěno na dobu prvního dětství, tzv. období nemluvněte,
které zahrnuje období novorozence zhruba do šedesáti dní života a kojence do dvanácti
měsíců, dále věk batolete do tří let. Další věkovou periodou je tzv. druhé dětství, ve které je
členěno předškolní období věkem od tří do šesti let (Příhoda 1977, Langmeier 1998).

Ve své práci se přikloním k věkovému člení předškolního věku od tří do šesti let. V
naší organizaci péče o dítě znamená toto období zralost vstoupit do soustavné výchovy v
mateřské škole.

V předškolním věku pokračuje intenzivní zrání organismu dítěte. Důležitý význam
má osifikace kostry, zvětšování svalové hmoty, vývin dýchacích orgánů a orgánů krevního
oběhu. Sílí regulační úloha kůry mozkových hemisfér, zvláště intenzivně se vyvíjí
druhosignální soustava. Fyzický vývoj vytváří podmínky pro větší samostatnost dítěte.

V tomto období ontogeneze se jeví pokrok anatomický, fyziologický i pokrok v
chování jako nepřetržitý, takže jej lze definovat ve smyslu zákona plynulého vývoje - nová
vlastnost vzniká jako přirozený důsledek z možností, které se již dříve vytvářely. Jiným
zákonem, který můžeme sledovat v předškolním období, je pravidlo postupného vývoje. K
možnosti každého psychického výkonu dostupuje dítě po řadě fází, nová fáze musí být
připravena fází předchozí (Příhoda 1977).
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Předškolní věk je charakterizován vznikem nové sociální situace ve vývoji dítěte. Dítě
začíná mít okruh elementárních povinností, samostatně vykonává instrukce dospělého.
Vznikají vzájemné vztahy dítěte k vrstevníkům, které umožňují růst vědomí vlastního ,já".
Orientace na vrstevníky, na názor kolektivu formuje v dítěti sociální cítění, samostatnost,
schopnost řídit se požadavky skupiny, schopnost vcítění atd. Ve společné činnosti se dítě
učí koordinovat své úkony (Petrovskij 1977).

Základním druhem činnosti předškolního dítěte je hra. Hra vyvolává kvalitativní
změny

v psychice

dítěte,

napomáhá

rozvoji všech

poznávacích

procesů.

Prvním

předpokladem poznávacích schopností je vnímání. Dítě poznává svět především smysly zrakem, sluchem, čichem, hmatem, chutí. Okolní předměty působí na smysly dítěte a v jeho
vědomí tak vznikají obrazy těchto jevů. Pro děti tohoto věku je typické, že ještě nejsou
schopny rozlišit podstatné a vedlejší znaky, často si všímají právě těch vedlejších. Je to
charakteristické pro konkrétnost dětského myšlení, kdy se pozorování zachytí části
celkového dojmu,

která je pak signálem

povrchnost, schematičnost (Jirásek

celého

předmětu.

Při

vnímání

převládá

1983). Vnímání je tedy globální, neanalytické,

orientované převážně na to, co dítě subjektivně a bezprostředně upoutá. Vjemy tedy ovládá
také egocentričnost a vazba na prožitek. Na základě výzkumů byla odvozena tři stadia
vnímání dětí:

stadium předmětů - spočívající v jejich prostém výčtu
stadium činností - vyznačující se popisem dílčích

činností jednotlivých

osob a

postihováním prostorových relací
stadium vztahů - ve kterém dochází k celkovému pochopení výjevu a logického smyslu
probíhajících událostí (Čačka 1994).

V tomto věku pohotově doplňuje každou mezeru v poznání také fantazie. Fantazie
má v tomto období harmonizující význam. Je nezbytná pro citovou a rozumovou
rovnováhu. Dítě má potřebu občas přizpůsobovat realitu svým potřebám, interpretovat je
v souladu se subjektivním přáním. (Vágnerová 2000)

V předškolním věku vzrůstá ostrost zraku, rozvíjí se fonematický sluch, vnímání
tónů a melodie. V oblasti prostorového vnímání děti přeceňují prostor co do velikosti,
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nevnímají třetí rozměr - hloubku. Perspektivní obrázky vnímají děti plošně. (Pokorná
1997)

S procesem vnímání úzce souvisí schopnost zapamatovat si podněty, které
přicházejí z okolí. Dítě již od svého narození projevuje schopnost znovupoznávat podněty.
S rozvojem řeči se paměť rozvíjí neobyčejně rychle. Na počátku předškolního věku je
paměť mimovolná, spontánní, založená na obraznosti a citlivosti. Děti si více pamatují
bezprostřední zážitky než slova. V 5-6 letech se objevují náznaky paměti úmyslné. Děti si
pamatují i podněty citově nezajímavé. Převažuje paměť mechanická, bez dostatečného
myšlenkového zpracování. Rozvoj logické paměti, rozsahu a trvalosti paměti je podmínkou
učení. (Čačka 1994). Zvídavost dítěte předškolního věku jej povzbuzuje k verbálnímu
projevu i k myšlení. V předškolním věku jde o tzv. druhé období otázek - PROČ? NAČ?
ODKUD?, které pomáhají k odhalování vzájemných souvislosti a vztahů.

Reč urychluje a zkracuje proces poznávání, umožňuje přebírání hotových poznatků,
pomáhá tvořit pojmy, zprostředkovává obsažný kontakt se skutečností. Děti se učí mluvit
prostřednictvím nápodoby verbálního projevu lidí, s nimiž žijí a komunikují. Při
zapamatování nových slov hraje svou úlohu počet opakování, situace a citový doprovod
slova a jeho zvuková nápadnost. V předškolním věku dochází k nárůstu slovní zásoby.
Kolem třetího roku se uvádí asi 400 slov aktivní slovní zásoby (Kubálková 1996), či 700900 slov (Kňourková 1986) nebo 800-1000 slov (Příhoda 1977).Ve čtyřech letech zhruba
1200 slov, v pěti až 2000 slov, v šesti letech 3500 slov. Postupně se vyvíjí i vyjadřovací
obratnost. Nejdříve dítě věci na obrázku vyjmenuje, později už dovede souvisleji popsat děj
s užitím delších vět. Nejdřív se objevuje skloňování (mámo, ham), později i časování
sloves (méďa papá). Gramatické struktury si dítě osvojuje analogicky. Gramatice se dítě učí
napodobováním. Gramatika jazyka se vyvíjí přibližně do pěti let, nedostatky po tomto
období už signalizují potíže ve vývoji. (Kutálková 1966) Výslovnost tříletého dítěte je
většinou ještě nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně.
Během čtvrtého a pátého roku se většina dětí zdokonalí tak, že „dětská patlavost" vymizí
spontánně či se upraví s logopedickou pomocí. Existuje skupina dětí, jež na vývoj
výslovnost potřebuje sedm let, ta jsou uváděna jako období definitivní fixace základních
mluvních návyků.
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Z hlediska rozvoje poznávacích procesů je významnou složkou řečového vývoje
tzv. egocentrická řeč, která není určena pro jinou osobu a bývá spojena s myšlením.
Egocentrická řeč je řečí pro sebe, dítě bez ohledu na potenciální posluchače vyjadřuje
slovně své pocity nebo řídí slovními pokyny své vlastní jednání. Egocentrická řeč později
přechází na úroveň vnitřní řeči. (Vágnerová 2000)

Na základě rozvoje řeči a s růstem poznatků o světě dochází ke kvalitativní přeměně
myšlení. Kolem čtyř let dítě opouští fázi předpojmového (symbolického) myšlení a dostává
se na vyšší úroveň názorného (intuitivního) myšlení (Piaget 1970, Langmeier 1998, Čačka
1994), pro které však zůstává dominantním bezprostřední vjem, spojený s asociovanou
představou a prožitkem. Dítě je ve svých úsudcích stále vázáno na názor a na činnost.
Myšlení je málo flexibilní, nepřesné a prelogické, tj. nepostupuje podle logických operací.
K typickým znakům myšlení dítěte předškolního věku patří:

egocentrismus - ulpívání na subjektivním pohledu a tendence zkreslovat úsudky na základě
subjektivních preferencí
fenomenismus - důraz na zjevnou podobu světa, svět je pro dítě takový, jak vypadá
prezentismus - to je přetrvávající vazba na přítomnost, na aktuální podobu světa
magičnost - tendence zkreslovat poznání fantazií, děti nerozlišují příliš mezi skutečností a
fantazijní produkcí
absolutismus - přesvědčení, že každé poznání musí mít definitivní a jednoznačnou platnost,
je projevem dětské potřeby jistoty.

Názorné myšlení je vázané na vlastní zkušenost subjektu, proto zůstává do značné
míry omezené. Příčiny a následky mohou být občas zpřeházené, jednotlivé nezávislé
události mohou být kauzálně spojovány, přestože mezi nimi není vůbec žádný vztah. J.
Piaget nazývá tento způsob uvažování transdukce. Typickým znakem myšlení předškolních
dětí je jeho útržkovitost, nekoordinovanost a nepropojenost, chybí mu komplexní přístup
(Vágnerová 2000).

Předškolní období se vyznačuje značnou dětskou pohyblivostí, která je umožněna
vyspíváním nervové soustavy, kostry a svalstva. Již ve čtvrtém roce ubývá celkových
tělesných pohybů a více se uplatňuje i drobnější svalstvo. Končetiny se postupně
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osamostatňují od současných pohybů celého těla. Jedna končetina může konat pohyb bez
druhé. Motorika je celkově rytmičtější a souladnější. V jemné motorice je zřejmý sklon
k vertikálním pohybům. Jemnější pohybová koordinace se vyvíjí zvolna. Po třetím roce
jsou u člověka stále patrnější individuální odlišnosti, které se postupnou diferenciací
zvětšují. V tomto období se jeví velká variace mezi dětmi, zvláště v nástupu jednotlivých
vývojových fází a také v jejich trvání. (Příhoda 1977, Lisá 1986)

Vývoj člověka se řídí obecnými přírodními a společenskými zákonitostmi, avšak
současně je to proces individuální. Vjeho rozvoji se uplatňují dědičné předpoklady a
konkrétní podmínky prostředí a výchovy. Tam, kde jsou odlišnosti ve vývoji zvláště patrné,
mluvíme o zpoždění dítěte - v řeči, v inteligenci, v motorice, ve společenském kontaktu.
(Příhoda 1977)

2.

DÍTĚ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Je velmi pravděpodobné, že specifické vývojové poruchy učení existují tak dlouho,
jako lidská vzdělanost sama. Objeveny však byly teprve na přelomu minulého a tohoto
století a teprve od let padesátých se stávají ve všech zemích velice aktuálním a závažným
sociálním problémem. Jestliže se dnes mluví o špecifických vývojových poruchách učení
jako o „nemoci století", pak nikoliv proto, že by takové poruchy teprve nyní vznikaly,
nýbrž že jsou při celkově vyšších nárocích na vzdělání nápadnější a závažnější než kdykoli
dříve.

2.1. Definice pojmu specifické vývojové poruchy uěení

V české

literatuře není

zcela sjednocena a jasně definována

terminologie

specifických vývojových poruch učení. Používá se výrazů vývojové poruchy učení,
specifické poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny
termínům pro specializovanější pojmy jako je dyslexie či vývojová dyslexie,

dysgrafie,

dysortografie a dyskalkulie. Terminologické obtíže se samozřejmě promítají do vlastního
uchopení problému, do charakteristiky jeho obsahu a do jeho vlastního vyjádření, tedy
definování.
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t

První definici vydal v roce 1967 Úřad pro výchovu v USA, která zní takto:
Specifické poruchy učení j sou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které
se účastní v porozumění řeči nebo v užívám řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se
mohou projevovat

v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, mluvit, číst, psát

nebo

počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká mozková
dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie aid". (Matějček 1993, str. 24)
Experti Národního ústavu zdraví ve Washingtonu formulují druhou definici z roku
1980 následovně: poruchy

učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch,

které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je
mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto
poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního
systému. I když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami

nervového
postižení

(jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emociální poruchy)

nebo

souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná
výuka, psychogenní činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých
vlivů." (Matějček 1993, str. 24) Na této definici je podstatné zdůraznění dysfunkce
centrálního nervového systému a také skutečnost, že specifické poruchy učení se mohou
vyskytovat souběžně i u osob trpících smyslovými vadami, osob s mentální retardací a
dalších.

Další definice označuje specifické vývojové poruchy učení jako

„heterogenní

skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a
matematikyu. (Zelinková 1994, str. 12)

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o poruchy, kdy se dítě s normálním intelektem,
při normální péči rodiny a pokusech o doučování, nenaučí číst, psát a počítat běžnými
pedagogickými metodami ve škole. Specifické poruchy učení velice úzce souvisí
s poruchami řeči, znamenají tedy rovněž poruchy komunikace. Obecně však platí, že
specifické poruchy učení zasahují psychiku člověka a promítají se do oblasti sociální a
pedagogické. Z definice je však nutné vyvodit závěr, že jde sice o handicap celoživotní, ale
při včasném zjištění poruch a kvalitní nápravné péči, podpoře člověka s touto poruchou
může dojít ke zmírnění či úplnému odstranění vzdělávacích obtíží.
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Na základě obecné definice specifických poruch učení můžeme definovat specifické
poruchy

čtení

(dyslexie),

psaní

(dysgrafie),

pravopisu

(dysortografie),

počítání

(dyskalkulie), kreslení (dyspinie), hudebnosti (dysmusie), schopnosti vykonávat složité
úkonu (dyspraxie) - podrobnosti viz níže.

Tyto poruchy se mohou objevit jak izolovaně, tak se mohou i různě kombinovat a
v různé míře negativně ovlivňovat vzdělání žáků ve všech školních předmětech. Není proto
překvapující, že mají řadu společných projevů.

2.2. Projevy specifických poruch učení

Poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale jsou
doprovázeny řadou dalších obtíží. Mezi obvykle se objevující projevy poruch učení patří
například poruchy pravolevé a prostorové orientace - záměny pravé a levé strany
v prostoru i na sobě, obtíže při orientaci v sešitě, na lavici, v místnosti i širším okolí,
poruchy řeči - obtíže při verbálním vyjadřování, špatná výslovnost, porucha porozumění
řeči, nízká slovní zásoba, dále pak nedostatečná úroveň sluchového vnímání, vnímání a
reprodukce rytmu - neschopnost rozlišovat přírodní zvuky, základní jednotky lidské řeči,
nedostatečná úroveň zrakového vnímání

- nezvládání očních pohybů při čtení,

neschopnost rozlišování detailů zrakových vjemů. Také se mohou objevit problémy při
soustředění a udržení pozornosti - schopnost pouze krátkodobého soustředění, a to i u
činností pro dítě zajímavých, atraktivních, poruchy jemné a hrubé motoriky

-

neschopnost zvládat pohyby prstů, rukou i celého těla (důsledkem tohoto handicapu jsou
nesprávné návyky při psaní, zejména křečovité držení psacího náčiní, neschopnost
plynulého psaní apod.) nebo poruchy chování jako následek poruch učení- snaha o
vyrovnání se s defektem, projevující se upozorňováním na svou osobu, časté jsou i
neurotické projevy. (Zelinková 1994, str. 21-22)

Uvedený výčet projevů není sice vyčerpávající, ale dostatečně naznačuje,že poruchy
učení ovlivňují celou osobnost dítěte a často nepříznivě ovlivní situaci v rodině. Nutno
podotknout, že u dětí osvojujících si dovednosti číst, psát a počítat pomalým tempem či u
dětí s inteligencí na hranici mentální retardace, se o poruchy učení nejedná.
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2.3. Příčiny specifických poruch učení

Ještě v nedávné době se setkáváme s různými názory na příčiny

vzniku

specifických poruch učení. Někteří odborníci je spatřovali v mozkovém poškození, jiní se
přikláněli k poruchám vztahu a komunikace mezi dítětem a okolím, a to již od raného
dětství. Názory na příčiny vzniku poruch učení se v současné době sjednocují. Obzvláště u
dětí s těžšími defekty je zřejmý jejich neurologický původ. Svojí roli zde sehrává i
dědičnost. U rodičů postižených poruchou učení je pravděpodobnější výskyt defektu také u
jejich potomků. Je rovněž prokázáno, že některé typy specifických poruch učení vznikají na
základě lehkých mozkových dysfunkcí.

Ať už je původ poruch učení jakýkoliv, mají jeden společný základ. Špatnou
spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry. Spolupráce znamená, že se v danou chvíli obě
mozkové hemisféry zaměří na stejnou činnost a tuto aktivitu svými funkcemi podporují. U
dětí s poruchami učení má každá hemisféra jiné tempo. Obě hemisféry se ve své aktivitě
střídají a tak jedna hemisféra pracuje rychleji, druhá pomaleji, jednou je pracovitější levá
část, za čas zase pravá. Přílišná převaha jedné hemisféry a její příliš časná funkční
specializace může překážet vývoji jiných funkcí v druhé hemisféře. Aby se dítě např.
naučilo číst, je třeba, aby se do náležité souhry dostalo zrakové vnímání písmen, jejich
sestav, jejich uspořádání na vymezené ploše papíru atd. s vnímáním podnětů sluchových a
řečových v časově uspořádaných vzorcích. Ne tedy výrazná dominance jedné hemisféry
nad druhou. Ne potlačení toho, co vnímá jedna hemisféra , tím, co vnímá hemisféra druhá.
Naopak, je třeba spolupráce obou hemisfér, jejich funkční souhry a té se daří lépe tam, kde
jedna ani druhá hemisféra nejsou příliš specializovány a příliš nepřevládají.

Někdy se podaří, že se obě hemisféry setkají ve stejném tempu. To se pak okamžitě
projeví na výsledcích dítěte. Dítě například jeden den přinese ze školy jedničku a druhý
den ze stejného předmětu pětku. Doma umí odříkat látku, ve škole je vyvoláno, ale přinese
špatnou známku. Rodiče se pak zlobí a nechápou, jak je to možné, když doma to dítě tak
dobře umělo. Tisíce rodičů si potom kladou stejnou otázku: Kde porucha učení vznikla?
Odpověď není jednoduchá, protože příčina se nedá jednoznačně definovat. Z různých
výzkumů vyplývá, že důvodů k tomu, abychom se něčemu hůře učili, může být mnoho.
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Původ se dá rozdělit do několika období. Doba vzniku před narozením, během porodu a
období po porodu :

Prenatální původ - před narozením, kdy matka například prožívá komplikované
těhotenství, stresy, konflikty. Dítě vnímá to, co matka a celou situaci má o to ztíženou, že
nechápe některé podněty, které ovšem matka dokáže vyhodnotit. Další příčiny mohou být
infekční nemoci matky, nepříznivé okolnosti způsobující předčasný porod, ale například i
kouření, předporodní meningitida matky, závislost na lécích či alkoholismus matky.
Nejdůležitější roli hraje nedostatečný přísun kyslíku k plodu, který umožňuje látkovou
výměnu a díky jeho nedostatku může dojít ke změnám na mozku.

Perinatální původ - během porodu. Jedná se například o těžký porod, kdy dítě
může být přidušené díky nedostatku přísunu kyslíku nebo může dojít k přímým poraněním,
například pohmoždění hlavy použitím vysokých kleští. Další příčinou může být intoxikace
plodu novorozeneckou žloutenkou nebo vlivem léků proti porodním bolestem apod.

Postnatální původ -

po porodu. K příčinám postnatálního poškození patří

například střevní obtíže nebo výrazné nedostatky v přijímání potravy, které mohou vyvolat
nedostatek kyslíku v krvi a druhotné poškození centrálního nervového systému. Stejně tak
každé infekční onemocnění , které dítě prodělá do druhého roku svého věku, především
pokud je spojeno s horečkou.

Období po porodu je období, kdy již můžeme dítě ovlivňovat, největší podíl zde
mají rodiče. Jde o běžné situace, kdy je dítě například od matky odtrženo, existují konflikty
v rodině, kterým je dítě přítomno, zátěž a zanedbanost způsobená neuspořádanými poměry
v rodině. Dále pak ztráta, odvahy, způsobená stálými výtkami od rodičů či chybějící
domácí pomoc a péče při přípravě do školy.

Značnou roli zde také sehrává škola, kdy například dítě hraje mezi spolužáky roli
outsidera nebo často mění školu, má velké absence či učitel již předem očekává od žáka
snížený výkon. Patří sem také metodické chyby a nedostatečné osobní nasazení učitele.

Matějček rozlišuje příčiny poruch učení (dle výzkumu Kučery) následovně:
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Lehká mozková dysfunkce - jedná se o poškození mozku v prenatálním

nebo

perinatálním období. Tato skupina byla označena jako encefalopatická (50 %).
Dědičné záležitosti - skupina hereditární ((20 %).
Spojení obou výše uvedených příčin - skupina hereditálnč encefalopatická (15%)
.Neurotické příčiny, emoční problémy, nejasná etiologie (15%)
(srv. 1987, str. 23-30)

2.4. Vymezení nejčastějších poruch učení

Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika specifických poruch učení je velice
široká. Zabývejme se proto nyní alespoň okrajově jednotlivými poruchami učení a
upřesněme jejich konkrétní projevy, které může učitel pozorovat během výuky a které
mohou signalizovat výskyt příslušného defektu.

K přesnému definování jednotlivých poruch učení nutno přistupovat obezřetně,
jelikož dosud nebylo v této oblasti dosaženo jednoty.

Dyslexie bývá charakterizována jako specifická vývojová porucha učení, která do
značné míry ovlivňuje školní úspěšnost dítěte. Je podmíněna nedostatkem primárních
schopností,které dítě nezbytně potřebuje pro úspěšné uplatnění sebe samého při výuce. Lze
říci, že dyslexie je poruchou čtení, postihující především rychlost čtení (dítě čte pomalu
nebo pouze slabikuje), správnost čtení (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text) a porozumění
čtenému textu (Zelinková 1994, str. 21). Připomeňme, že o specifických vývojových
poruchách učení, tedy i dyslexii, hovoříme pouze tehdy, pohybuje-li se intelekt dítěte
v pásmu průměru či nadprůměru inteligenční stupnice. Při diagnostikování dyslexie
v běžné třídě se učitel tedy zaměřuje na výše zmiňované typické projevy, jako je pomalé
čtení, neporozumění čtenému textu, nesprávné oční pohyby.

Dysgrafie je další, často se objevující vývojová porucha učení, která taktéž
ovlivňuje školní úspěšnost dítěte. Jedná se o poruchu psaní, postihující grafickou stránku
písemného

projevu, osvojování jednotlivých tvarů písmen a spojení hláska - písmeno
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(Zelinková, str. 21). Píše-li dítě pomalu, drží-li nesprávně náčiní, jeho písmo je neúhledné,
nečitelné, je pravděpodobné, že se o tuto poruchu jedná.

Dysortografie je

specifická vývojová porucha

učení, negativně ovlivňující
t

úspěšnost dítěte při vyučování. Postiženou oblastí je v tomto případě pravopis. Nezahrnuje
však celou gramatiku, nýbrž se vztahuje k tzv. dysortografickým jevům (Zelinková 1994,
str. 780). Dysortografickým i jevy je myšleno rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek,
rozlišování tvrdých a měkkých slabik (především pak dy-di, ny-ni, ty-ti), rozlišování
sykavek, přidávání a vynechávání písmen i slabik, nezvládání hranice slov v písmu.
Reedukace dysortografie je individuálně zaměřena na nedostatečně rozvinuté funkce, které
jsou pravděpodobnou příčinou poruchy a na odstranění výše zmíněných specifických jevů.

Dyskalkulie

patří mezi specifické vývojové

poruchy školních dovedností. Je

to porucha matematických schopností bez současného defektu všeobecných mentálních
schopností.(Zelinková 1994, str. 96)
Dyspinxie je specifická porucha kreslení charakteristická nízkou úrovní kresby.
Dítě zachází s tužkou neobratně, tvrdě, nedokáže převést svou představu z trojrozměrného
prostoru na dvojrozměrný papír, má potíže s pochopením perspektivy.

Dysmúzie je specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby,
projevuje se obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, nerozlišuje a není
schopno reprodukovat rytmus. Potíže se čtením a zápisem not spíše souvisí s problémy
dyslektickými respektive dysgrafickými.

Dyspraxie je specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony,
může se projevit jak při běžných denních činnostech, tak ve vyučování. Tyto děti bývají
pomalé, nezručné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné. Jejich obtíže se mohou
projevit jak při psaní, tak kreslení, tělesné výchově i při pracovním vyučování, ale také při
mluvení, protože dyspraxie může způsobit artikulační neobratnost.
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3.

DÍTĚ S RIZIKEM DYSLEXIE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

3.1. Pojem riziko dyslexie

Riziko dyslexie označuje pravděpodobnost, že se budou u dítěte objevovat
problémy ve čtení či psaní. Na tyto problémy může být podezření, ale nemusí se naplnit.
Na konci předškolního věku by mělo být zřejmé, zda si dítě tyto schopnosti bude schopno
osvojovat.

Cílem identifikace ohrožených dětí není v žádném případě stanovení diagnózy
dyslexie v předškolním věku. V tomto období není ještě možné diagnostikovat specifické
poruchy učení, provádí se pouze diagnostika rizika, proto můžeme použít označení
„rizikové dítě z hlediska dyslexie". Je však možné rozpoznat sklon k takovýmto
poruchám a předejít tak problémům, které by mohly nastat při nástupu do základní školy.
Pozornost by proto měla být věnována vývoji dětí už v předškolním věku. Dnes existuje
také řada diagnostických a nápravných metod, které mohou pomoci učitelům i rodičům dětí
lépe poznat a rizikovým dětem včas zmírnit jejich deficit. V nejednom případě jim tak
usnadní vstup do školních tříd a pozitivně ovlivní jejich školní úspěšnost. Důležitou
podmínkou u těchto dětí je poskytování pomoci takovým způsobem, jako by se selhání
vůbec nepředpokládalo.

Sklon k těmto poruchám lze rozpoznat díky úrovni zjištění dílčích funkcí. Na různé
činnosti se obtížně soustředí právě děti, které mají nedostatky v osvojování dílčích
dovedností, které jsou nutné ke zvládnutí dovedností složitějších. Například takové dítě se
krátce soustředí na kreslení, odbíhá od činnosti, protože má obtíže ve vývoji grafomotoriky.
Nedostatečně rozvinutá jemná motorika může být jednou z příčin, proč dítě odkládá
přitažlivou stavebnici, krátkodobé soustředění a vyrušování při poslechu pohádky může
být ovlivněno nedostatečně rozvinutou sluchovou percepcí nebo v porozumění mluvené
řeči. (Zelinková 2003)

Jakmile se u dítěte předškolního věku projevují např. problémy v plynulosti řeči,
problémy s komunikací s vrstevníky a se slovní zásobou nebo pozdější rozvoj mluvy či
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obtíže v hrubé a jemné motorice, impulsivita, hyperaktivita, porucha pozornosti či jiné
příznaky je možné, že jde o příznaky rizika dyslexie a takové dítě můžeme potom označit
za dítě s rizikem dyslexie v předškolním věku.

3.2. Predikce poruch učení

Čtení vytváří základ pro školní učení, na jeho kvalitě závisí ve velké míře školní
úspěšnost dítěte. Z definice dyslexie vyplývá, že porucha postihuje proces osvojování čtení
a psaní a může se tedy projevit až tehdy, když se dítě učí číst a psát. Taková formulace není
dostatečným východiskem pro včasnou diagnostiku a prevenci, ačkoli je z celé řady důvodů
lepší poskytovat pomoc dříve, než se u dítěte projeví neúspěch.

Poruchy učení nelze diagnostikovat u dítěte v předškolním věku, je možné pouze
predikovat možnost jejich výskytu. Pokud má dítě problémy ve čtení a psaní, nacházíme
příčiny těchto problémů už tam, kde jsou základy těchto schopností. Podstatné je při tom
rozpoznat úroveň „dílčích funkcí", které umožňují přijímání a zpracování nových
informací, rozvoj vnímání, paměti, myšlení a řeči. Pokud se tyto funkce nerozvíjí
rovnoměrně a dostatečně bývají příčinou poruch učení. Jestliže se nám podaří tyto deficity
u dítěte rozpoznat dříve než se u něho poruchy plně projeví, je tu velká šance, že mu
umožníme harmonický a bezproblémový vývoj ve škole. (Šindelářová 1996)

Jedním z nabízejících se řešení pomoci je kvalitní prověřování připravenosti dětí ke
čtení již v předškolním věku. Vychází se zde z předpokladu, že dítě musí disponovat
určitými specifickými schopnostmi, aby bylo v nácviku čtení úspěšné. Jednou ze
schopností, které jsou podmínkou úspěchu ve čtení, je zejména vztah mezi percepčními a
paměťovými schopnostmi dítěte a jeho připravenosti ke čtení. (Kuchařská 2000)

Přítomnost a kvalitu těchto funkcí u dítěte ve věku, kdy má být nácviku čtení
podrobeno, jsou určeny diagnostické metody, které jsou obvykle zaměřeny na zjišťování
takových předčtenářských schopností dětí, jako je úroveň zrakové a sluchové diferenciace,
časoprostorová orientace, paměť a jazyková připravenost. (Pokorná 1997)
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Za rozhodující faktor pro úspěch v nácviku je považována spíše metoda výuky než
věk dítěte a jeho percepčnč-motorická zralost. (Kuchařská 2000)

V předškolním věku diagnostiku provést nelze. Je ji možné provést až u dítěte v 1.
třídě. V předškolním věku se provádí pouze predikce rizika. Význam

předškolní

diagnostice, rcps. predikci čtení v předškolním věku, však nelze upřít. Diagnostika
schopností potřebných
vyšetřování

školní

k zahájení nácviku čtení nebývá obvykle

zralosti.

U nás dostupné

screeningové

běžnou

součástí

metody školní zralosti

prověřují tyto schopnosti pouze orientačně, podstatně vyšší prediktivitu by měly v tomto
směru vykazovat testy Šindelářové, Edfeldta, Frostigové či Wepmanova

zkouška.

(Kuchařská 2000)

Důležitou otázkou v diagnostice rizik dyslexie je fakt, zda se zjištěný nedostatek
v předškolním věku vyrovná nebo zda jde o trvalejší charakteristiku osobnosti, jejíž deficity
je možné v různém rozsahu kompenzovat. (Vágnerová 2000, Valentová 1991)

Předpokladem úspěchu je podnětné prostředí, motivace a podněcování. Nelze totiž
předpokládat, že dítě, které má např. obtíže při dětských hrách, vyžadujících jemnou
motoriku, bude tyto aktivity cílevědomě vyhledávat, „aby se zlepšilo". Dítě předškolního
věku se nerado odlišuje od ostatních, a proto není vhodné často ho izolovat za účelem
individuálního cvičení. Pozorování dítěte, vnímání jeho obtíží

a přiměřená pomoc jsou

především prevencí vzniku odchylek psychického vývoje. Již malé dítě v MS si uvědomuje
svou odlišnost - pomalu se obléká, dlouho sedí u jídla, neumí právně jíst, ačkoli se snaží.
Není třeba za něj vše udělat, ale pomoci, aby se nevytvářely pocity méněcennosti, osamění
a dítě se nevydělilo z kolektivu. (Zelinková 2003)

Důležitá je včasná diagnostika, která vychází z určitých pramenů:

- výzkumy zaměřené na odhalování deficitu v předškolním věku
- anamnézy dětí, u kterých byly poruchy později diagnostikovány
- sledování vývoje těch kognitivních funkcí, které jsou nezbytně nutné pro úspěšný nácvik
čtení a psaní. (Zelinková 2003)
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Na odhalování deficitu ve vývoji předškolních dětí s nimi spojenými rizikovými
faktory pozdějšího

selhání čtení a psaní

byly prováděny

mnohé výzkumy.

Za

nejvýznamnější predikátor dyslexie bylo určeno rychlé a automatické jmenování předmětů.
Dále se poukazovalo na důležitost rýmování a rozpoznávání první hlásky ve větě a fakt, že
osvojování čtení je závislé na integraci mnoha dílčích dovedností, které většina dětí zvládá
již v předškolním věku. Rovněž bylo prokázáno, že kromě výše uvedených faktorů to bylo
i fonematické uvědomění, jehož trénink u dětí v předškolním věku podporuje vývoj
připravenosti na čtení a může být prevencí možných obtíží.

Další příčinou selhání ve čtení a psaní jsou poruchy řeči. Spolu s dalšími oslabeními
(rychlost psychických procesů, krátkodobá paměť, sekvenční analýza, poruchy jemné
motoriky) mohou vyústit v omezený vývoj čtení a psaní. Některé dětí mají navíc problémy
s koncentrací, u jiných se vyvíjí neočekávané chování jako následek frustrace. (Zelinková
2003)

Při zachycování rizikových dětí v předškolním věku lze vycházet z kauzálního
modelu dyslexie, který publikovala Frith (1995) a zahrnuje tři roviny zkoumání:
biologickou,kognitivní a behaviorální.

Z biologického hlediska sledujeme genetické zatížení v rodině v oblasti řeči a
čtení, problémy v těhotenství a kolem porodu, zdravotní problémy dítěte vyplývající
z anamnézy a období narození (ohroženy jsou děti narozené v květnu - červenci).

Z kognitivního hlediska sledujeme u dítěte deficit ve vývoji jemné a hrubé
motoriky, opožděný vývoj řeči, poruchy procesu automatizace,dále pak slabou krátkodobou
verbální paměť a obtíže při opakování bezesmyslových slov.

Z behaviorálního hlediska sledujeme podrážděnost, která ukazuje, že dítě často
překonává nějaké obtíže, také obtíže v soustředění a časté vyhýbání se určitým aktivitám.
(Zelinková 2003)
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3.2.1. Prediktivní baterie člení A. Inizana

Prediktivní baterie čtení A. Inizana vychází z percepčně-motorické teorie čtení. Je
určena pro vyšetřování dětí předškolního věku. Některé z úkolů lze zadávat skupinově
(skupinky maximálně v počtu čtyř až šesti dětí), kdy vyšetření trvá v rozmezí 35 - 45
minut. Vyšetření je možné provádět v několika fázích a sledovat únavu dítěte. Testem
získané výsledky by měly sloužit jako podklad pro přesnější a konkrétnější zdůvodňování
školní docházky a následná vypracování individuálních stimulačních programů. Díky této
baterii pro predikci čtení lze mimo jiné vyznačit i profil výkonu dítěte v jednotlivých
položkách a posoudit rozdíl jeho výkonu ve zkouškách časoprostorových a řečových.
Tímto může být přesněji určeno, ve které z oblastí vykazuje dítě nej větší nedostatky.

Baterii tvoří zkoušky řečové a časově-prostorové.

Řečové zkoušky obsahují zkoušku z artikulace (opakování slov), kdy jde o zkoušku
opakování deseti artikulačně obtížnějších slov. Dále zkoušku z vyjadřování, kde se sleduje
schopnost přesně se vyjádřit, popsat určitou situaci podle obrázku. Také se sleduje
porozumění řeči. Zkouška prověřuje porozumění mluvené řeči školního typu. Dítě označuje
určitými symboly obrázky, o kterých vyšetřující hovoří.a v neposlední řadě fenologická
diskriminace. Tato zkouška prověřuje za

pomoci obrázků

schopnost dítěte rozlišovat

podobné hlásky na počátku slova (b - p) a slabiky na konci slova (ka-ík), Dále se prověřuje
schopnost rozkladu na slabiky a identifikace samohlásky uvnitř slova.

Zkoušky časově-prostorové obnáší paměť, u které se prověřuje schopnost
vizuálního zapamatování tvarů (obrázků) a jejich znovupoznání v rušivém kontextu. Dále
obsahují zrakovou diskriminaci. Zkouška vychází z Edfeldtovy předlohy zrakového
rozlišování stejných tvarů

prostorově odlišně orientovaných. Zkouška obsahuje i

geometrické tvary. V tomto případě jde o test obkreslování tvarů podle specifických
předloh. Také obsahuje kopii rytmu, kde se u dítěte vyšetřuje schopnost postihnout
rytmickou strukturu graficky presentovanou v podobě střídání určitého počtu čárek a
prázdných políček. Při opakování rytmu se zjišťuje schopnost dítěte sluchově postihnout
presentovanou rytmickou strukturu, kterou vyšetřující vyťukává tužkou. A v neposlední
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řadě Kohsovy kostky, které umožňují prověřovat neverbálních schopnosti analýzy a
syntézy. (Kuchařská 2000)

v

3.2.2. Skály rizika dyslexie

Ke stanovení prognózy úspěšnosti ve výuce čtení i psaní i připravenosti pro
zahájení výuky se využívá škály rizika dyslexie. Škála rizika dyslexie pomáhá vytyčit
směr práce s dítětem, jehož cílem je zlepšení ve vývoji opožděných funkcí. Efektivní
práci by mělo předcházet prohloubené vyšetření psychologem, speciálním pedagogem a
logopedem.

Škála rizika dyslexie pro předškolní věk obnáší pohybovou neobratnost v rámci
hrubé motoriky, kdy dítě špatně běhá, je pohybově neobratné, špatně se zapojuje do
pohybových her, s obtížemi se učí jezdit na kole. Dále pohybovou neobratnost v rámci
jemné

motoriky, kdy má dítě obtíže v sebeobsluze, např. při zapínání knoflíků,

šněrování bot, při manipulačních hrách jako je navlékání korálků apod.a špatnou
sensomotorickou

koordinaci zrakově pohybovou.

V tomto případě dítěti činí obtíže

stavění z kostek, kreslí neochotně a primitivně, neumí v odpovídajícím věku nakreslit
kruh, čtverec, trojúhelník. Škála rovněž obnáší opožděný vývoj v oblasti laterality, kdy
dítě až do konce předškolního věku používá střídavě buď pravou nebo levou ruku,
opožděný vývoj prostorové orientace a orientace v tělesném schématu a poruchy vývoje
zrakové pozornosti a paměti, která se u dítěte projevuje bezradností v kresbě, obtížemi
ve skládání obrázků, např. puzzle. A v neposlední řadě požděný vývoj řeči, kdy dítě
nesprávně artikuluje větší množství hlásek, má obtíže ve výslovnosti složitých výrazů
apod. (Zelinková 2003)

3.2.3. Screeningový test diagnostiky dyslexie

Screeningový test diagnostiky dyslexie vypracoval R. Nicolson a A.J.Fawcet. Tento
test je určený pro jedince od předškolního věku do dospělosti. Cílem souboru úkolů pro
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děti od pěti let je zasáhnout včas díky včasné diagnostice a následnému rozvíjení
schopností. Soubor úkolů nesmí trvat déle než 30 minut.

Sheffieldský screeningový test diagnostiky dyslexie

pro předškolní věk

obsahuje rychlé jmenování 20 obrázků; navlékání korálků po dobu 30 sekund', určení,
zda jsou slova stejná: buk - buk, kůň - kůl, den - dej, sůl - sůl; tělesnou stabilitu, kdy se
sleduje reakce dítěte na mírné postrčení zezadu a rýmování a poznávání první hlásky ve
slově: řekni, zda se slova rýmují: myš-ruka, kos-nos,letí-smetí, slunce-mráček; urči
první hlásku ve slovech: den, syčí,hůl,tažka, nůž. Dále opakování čísel: 51 - 39 - 36 495 -76 42 - 5 847 - 74 658 - 86 139, opakování číslic: 4, 3, 9, 5,1,6

a jmenování

písmen: t, s, d, e, w, o, b, q, n, y. Test také obsahuje pořadí zvuků, kdy dítě určuje, který
zvuk byl první, který druhý - pískání myši, kvákání kachny: myš - kachna, kachna kachna, kachna - myš a kopírování tvarů jako jsou základní geometrické tvary a jejich
modifikace.
(Zelinková 2003)

4.

DIAGNOSTIKA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Každé věkové období má svá specifika, která je třeba respektovat. V ranném a
předškolním věku je na prvním místě včasné zachycení poruchy a navazující včasná
speciální pedagogická péče. V období předškolního věku je třeba diagnostiku realizovat
nenásilně, pokud možno v přirozeném prostředí dítěte. Jen tak získáme objektivní
výsledky. Přirozeným prostředím a podmínkami rozumíme diagnostiku v hravé situaci, při
kresbě, ve známém prostředí, aby se dítě cítilo uvolněně a reagovalo spontánně. Požadavky
na dítě musí být přiměřené jeho věku, hlavně jeho mentální úrovni, chápání situace a druhu
postižení. Diagnostika se uskutečňuje v zájmu dítěte, a proto vždy respektujeme jeho
individualitu. Z tohoto

hlediska

skýtá

ideální podmínky

pro diagnostiku

v tomto

vývojovém období docházka dítěte do zařízení denního typu. Pedagog má dobré možnosti
k dlouhodobému

objektivnímu

diagnostickému

kvalitního kontaktu s dítětem. (Přinosilová 1999).
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sledování.

Podmínkou je

navázání

Diagnostikovat

riziko

dyslexie

u dítěte v prědškolním

věku

lze jak

na

specializovaném pracovišti jako jsou SPC či PPP či v mateřské škole. Diagnostika
prováděná na specializovaném pracovišti se liší od té, která je prováděna v běžné či
specializované třídě MŠ. Závěry obou pracovišť jsou cenné za předpokladu vzájemného
využití získaných prostředků ve prospěch dítěte.Na specializovaném pracovišti lze po
navázání individuálního kontaktu utvořit takové podmínky, v nichž dítě podá optimální
výkon.V podmínkách třídy je sledování dítěte dlouhodobé, je ovlivněno atmosférou
mateřské školy, třídy, osobností učitelky. V mateřské škole má učitelka možnost srovnání
dítěte i s ostatními dětmi téže třídy či školy. Domnívám se,

že mateřská škola má

mimořádné možnosti v oblasti prevence SVPU u dětí předškolního věku. V žádném jiném
období života se neozývají signály o pomoc výrazněji než v předškolním věku a zároveň už
nikdy nemůžeme dítěti pomoci tak efektivně, protože učitelka ZŠ nemá možnost se dítěti
věnovat individuálně tak, jak učitelka v MŠ.

Mateřská škola je prostředím, kde má učitelka možnost každodenního kontaktu s
rodiči, popř.prarodiči či sourozenci dítěte, což ji umožňuje vhled do rodinného zázemí.
Rodiče mají možnost sledovat své dítě při práci, konzultovat své výchovné problémy.
Učitelka může rodičům poskytovat instruktáž ve vedení dítěte, nabídnout metodickou
pomoc. Mateřská škola je i místem, kde dítě tráví větší část dne, řada dětí i deset hodin
denně. Dává tak dostatek prostoru pro práci s dítětem, pro rozhovory, pozorování. Mezi
učitelkou a dítětem vzniká užší vztah. Učitelka dítě poznává, může předpokládat jeho
reakce, volit vhodnou motivaci, vhodný čas a přiměřené činnosti k diagnostické práci, když
u dítěte zjistí určitá rizika. Tím rizikem může být i riziko dyslexie v předškolním věku.

V mateřské škole se střídá řízená a spontánní činnost dětí. Dítě má možnost
vlastního projevu, který umožňuje poznávat osobnost dítěte v její celistvosti. Prostředí MS
nabízí řadu vhodných, přirozených situací k aplikaci diagnostických metod. Nejpřirozenější
aktivitou dítěte v předškolním věku je hra. Je jednou z vývojových potřeb tohoto období a
je také hlavní činností dítěte v MŠ. Je nápomocna při pedagogické diagnostice, kterou
provádí učitelka v MŠ vlastně ustavičně. Příležitost ji poskytuje každodenní styk s dítětem
v různých situacích, při němž si všímá jeho osobních vlastností, myšlení, řeči a činnosti. Ke
svému pozorování přidává i to, co ví o jeho rodině a prostředí, ve kterém vyrůstá,
popřípadě i to, co je jí známo o zdravotním stavu dítěte. Ze všech těchto dílčích informací
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si pak skládá obraz každého dítěte, který ji posléze umožňuje volit vhodnou metodu
působení a systematicky,

nenásilně odstraňovat

případné vývojové nedostatky.

(Přinosilová 1999)

Díky hře se všestranně rozvíjí osobnost dítěte a prostřednictvím hry lze také dítě
diagnostikovat. Z průběhu hry získává učitelka informace o tom, jaké je vnímání dítěte, zda
jeho představy odpovídají skutečnosti, jakou má paměť, fantazii, jaké jsou jeho vztahy k
okolí. Délka trvání soustředění na hru vypovídá o jeho stupni rozvoje úmyslné pozornosti.
Podle pohybových schopností a obratnosti při manipulaci s hračkami posuzuje úroveň
hrubé a jemné motoriky. Ve hře dítě uplatňuje svou schopnost dorozumět se s ostatními
dětmi, rozsah své slovní zásoby. Učitel má tak možnost sledovat úroveň řečového projevu a
díky tomu rozpoznat i sklon k poruchám učení.

4.1.

Diagnostika motorických funkcí a laterality

Pod pojmem motorika rozumíme celkovou pohybovou schopnost člověka. Její
úroveň úzce souvisí s rozvojem řeči, myšlení a lateralitou. V rámci motoriky rozlišujeme
tzv. hrubou motoriku, která představuje pohyby celého těla včetně lokomoce (pohyb
z místa) a pohyby velkých svalových skupin. Jemnou motorikou rozumíme motoriku ruky a
pohyby malých svalových skupin.

Diagnostika motoriky je potřebná ke stanovení vývojové úrovně motoriky
postiženého jedince. Při interpretaci výsledků musíme mít na zřeteli skutečnost, že
motorika vykazuje u postižených určité zvláštnosti, které souvisejí se základním
postižením. Omezení motoriku je patrné v koordinaci pohybů, v síle, v obratnosti, rychlosti
pohybů a hybnosti končetin.

U zrakově postižených dochází k opoždění ve vývoji hrubé motoriky a lokomoce
v důsledku chybějících zrakových vjemů a zpětné vazbě. Jemná motorika bývá na vyšší
úrovni - hmat představuje kompenzační prostředek pro poznávání prostředí.
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Vývoj motoriky zjišťujeme buď podle výkonů v motorických testech nebo podle
vývojových norem motoriky pro jednotlivá věková období. (Přinosilová 1999)

V prvních letech svého života by mělo dítě zvládnout :udržování rovnováhy - krátký stoj
na jedné a druhé noze, běh - v rovném i nerovném terénu, s malými předměty v ruce
k určenému cíli, v překážkové dráze, slalomem. Dále skákání na jedné noze - např. panák a
skok snožmo - na místě, z místa, přeskoky. Také by mělo zvládnout chytání - kutálejícího
se míče, odraženého míče do náruče, chytání rukama a házení - koulení míče po zemi,
házení lehkých předmětů obouruč, hod vedoucí rukou spodem, vrchem.
(Andersonová a kol. 1994)

Klasickou metodou zjišťování vývoje hrubé motoriky je Motometrická škála
Ozereckého. Obsahuje šest úkolů pro věk 4 - 1 6 let, které zjišťují statickou koordinaci těla
(rovnováhu) např. stoj rozkročný, stoj na zvýšené podložce, dynamickou koordinaci horní
končetiny, tj. podávání, předávání, umísťování a dynamickou koordinaci celého těla, tj.
skoky, kotouly. Také pohybovou pohotovost a rychlost ruky, rychlost a přesnost dvou
současných pohybů, přesnost izolovaných pohybů i pohybovou paměť.
(Kábele 1988)

U neobratných dětí lze využít k vyloučení poruchy vývoje mozečkových funkcí
dyspraxie či dysgnózie jako příčiny neobratnosti vyšetření mozečkové podle Hennera a
vyšetření praxe a gnóze podle Lesného. Úroveň jemné motoriky se projeví ve zkouškách
např. šroubky, obkreslování podle předlohy, skládačky, kubus, puzzle, stavebnice,
navlékání, přelévání, stříhání nůžkami, trhání papíru, malování prsty. Využíváme náměty a
cvičení Šindelářové: propletené cesty, labyrinty, vedení čáry v nakreslené lince. Dále Test
obkreslování (Matějček, Strnadová) - kresebný test zaměřený na motoriku, zrakovou
percepci, vizuomotorickou koordinaci. Je založen na obkreslování dvanácti obrazců a jejich
kombinací.

Problémy s motorikou mohou učitelky u dětí zpozorovat při různých hrách a
cvičeních. Motoriku mohou děti v MŠ rozvíjet například při stavění z kostek a různých
stavebnic, při navlékání korálků, při sestavování skládaček jako jsou např.mozaiky, puzzle,
rozstříhané obrázky či při cvrnkání kuliček a poznávání věcí podle hmatu. Vhodné je také
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modelování, vystříhávání, vytrhávání, nalepování např.nějaké látky či papíru nebo
uchopování malých míčků.. Záleží hlavně na učitelkách MŠ, zda-li si děti činnost oblíbí,
ale také na jejich vynalézavosti a trpělivosti.

Lateralita

Diagnostikování laterality souvisí do značné míry s oblasti motoriky, neboť
motorická neobratnost může souviset s odchylkami laterality. Lateralita je důsledkem
dominance jedné

z mozkových

hemisfér. V praktickém

životě se projevuje jako

upřednostňování některého z párových orgánů (ruka, noha, oko, ucho). Lateralita se
obvykle vyhraňuje mezi třetím a čtvrtým rokem, může i později. Vyšetření laterality je
důležité v období nástupu školní docházky. Než jde dítě do školy, měli bychom vědět, která
ruka je vedoucí, kterou bude psát.

V diagnostice laterality využíváme nejčastěji pozorování a testy laterality. Úkoly,
které se dítěti při vyšetřování laterality ukládají, jsou dostatečně známé. Popisují je
Matějček

(1993),

Zelinková

(1994),

Tymichová

(1985).

Stanovuje

se

kvocient

pravorukosti, dextrolaterity (dextrity) - DQ. Výkon pravou rukou se hodnotí 10 body,
levou rukou 0 body a obou rukou 5 body.

Výsledkem vyšetření laterality oka je zjištění, zdaje u dítěte dominantní oko pravé,
levé, nebo zda dominance oka není vyjádřena. Celková lateralita je kombinací laterality
horní končetiny (HK) a oka (O).Nesouhlasí-li lateralita HK a oka, jde o lateralitu zkříženou
.Leváctví není poruchou motoriky, jde o individuální charakteristiku osobnosti a je třeba k
ní přihlížet při individuální výchově a vzdělání.

Z diagnostického hlediska se lateralitou zabýváme při rozhodování, jak dítě
motoricky rozvíjet, dále při subjektivních potížích ve čtení, psaní a při poruchách řeči a
také při neurotických příznacích, jako jsou tiky, enuréza apod. (Přinosilová 1999)

Prostorovou a pravolevou orientaci může učitelka s dětmi cvičit i v MŠ. Cvičí
s nimi např.pojmy: nahoře - dole - uprostřed;vpravo - vlevo. K tomu může pomoci např.
pohádka O řepě, kde mohou děti procvičovat pojmy
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vpředu - vzadu - uprostřed.

V počátku procvičování může učitelka použít předměty jako loutky, obrázky, hry, pohádky
a posléze cvičení na vlastním těle a těle druhé osoby.

4.2. Diagnostika kresby a grafomotoriky

Kresba je zvláštním druhem činnosti v životě dítěte. Jsou v ní zastoupeny hravé i
pracovní návyky. Dítě kresbou vyjadřuje své myšlenky, city a přání. Abychom mohli
kresbu využít jako diagnostický prostředek, musíme znát její přirozený vývoj v různých
věkových obdobích. Její vývoj a zvláštnosti jsou podmíněny psychickými vlastnostmi
dítěte a vnějšími podmínkami, ve kterých dítě vyrůstá.

Z hlediska diagnostiky se kresebný projev využívá k orientačnímu odhadu úrovně
rozumových schopností. Selhávání v kresbě může znamenat poruchu zrakového vnímání,
senzomotorické koordinace a jemné motoriky. V kresbě se odrážejí i osobnostní
charakteristiky dítěte, emocionální ladění, sebehodnocení, postoje k druhým

lidem.

(Vágnerová 1995)

Při vyšetřování

grafomotoriky se zaměřujeme na pohyby ruky, prstů při

uchopování, držení psacího nástroje, manipulaci s ním. Dále zjišťujeme lateralitu, sklon při
čmárání a kreslení, schopnost napodobovat předkreslené vzory. Grafomotoriku rozvíjíme
s využitím souborů pracovních listů: Děti a sluníčko (Pilařová 1996), Kreslím si a píšu
(Vančurová 1993), Udělej Aničko, udělej kolečko (Pilařová 1996), Kreslím si každý den
(Michalová 1996), Sešity na vodítku (Janatová 1991) atd.

K rozvoji pohybů prstů a ruky využíváme cvičení s rehabilitačními pomůckami
(míčky, válečky, pryžové kostky) a jógu prstů (Krumlovská 1996, Kim da Silva 1997).
Ruce jsou indikátorem naší tělesné síly a pohyblivost prstů odpovídá celkové flexibilitě

V mateřské škole jsou cvičení

grafomotoriky zaměřena především na záměrné

zlepšování obratnosti ruky. Děti manipulují se stavebnicemi typu LEGO, FORMO, SEVA,
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KAPLA. Ve výtvarných činnostech používají různá náčiní jako jsou např. dřívka , brčka,
špejle, modelína, houbičky apod., při si kterých procvičují tuto obratnost.

Každé dítě je jinak pohybově nadané, proto je potřeba rozvíjet jeho obratnost také
doma a neponechávat přípravu

na psaní pouze jen v rukou MŠ. Učitelka může v MŠ

nabídnout dětem běžné dostupné činnosti jako navlékání nití a korálků, přišívání knoflíků,
vyšívání, stříhání nebo např. při vaření, míchání, kvedlání, drobení apod. které u dětí rozvijí
rovněž grafomotorické dovednosti. Např. i zavazování kaniček u bot může učitelce pomoci
rozpoznat

úroveň

grafomotorických

dovedností.

Správným

řízením

vývoje těchto

dovedností je možné předcházet potížím v kreslení, zvýšené unavitelnosti, poruchám
pozornosti a zejména pozdějším potížím při psaní ve škole.

Učitelka v MŠ by měla také u dětí dbát na správné držení psací potřeby. K
vytvoření správného návyku pomáhá kreslení a modelování na svislou plochu (
tabule,balící papír atd.). Rovněž by měla před každým kresebným cvičením uvolnit s dětmi
ruku

motorickou hrou nebo vlastním procvičením ruky a prstů. Velice dobře lze spojit

nácvik grafomotorických dovedností s rozvíjením řeči a doprovázet kresbu říkankami (
např. Každá ruka má prstíky ; Ruce ; Melu ,melu kávu; Když já se vytáhnu).

4.3. Diagnostika rozumových schopností

V diagnostice rozumových

schopností se zaměřujeme na zjišťování úrovně

myšlenkových operací a to na analýzu, syntézu a analyticko-syntaktické činnosti.

Analýzy zkoumáme formou manipulace s předměty a to díky třídění podle tvaru a
záměrné manipulaci (tvoření skupin, řazení předmětů, pracovní listy).

Syntézy určujeme na základě skládání půlených obrázků ze dvou částí, kdy děti
skládají obrázky z více částí s různě tvarovanými okraji (puzzle).

A analyticko-syntetické činnosti

tvoří např.popletené obrázky,kdy děti hledají

rozdíly na zdánlivě stejných obrázcích.
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Diagnostická činnost má být dlouhodobá, abychom získali objektivní údaje pro
diagnózu. Obratnost a pohotovost hodnotíme vzhledem k věku dítěte, míře a druhu
postižení a podle osobních vlastností dítěte. Důležité je porozumět možnostem dítěte,
pokusit se stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se. Jeho schopnostem přizpůsobit i
nápravná opatření. (Přinosilová 1999)

Kolem šestého roku věku dítěte dochází k dokončení vývoje psychických
schopností dítěte tak, aby bylo připraveno pro výuku čtení a psaní. Zde sehrává důležitou
roly učitelka MŠ. Slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost u dětí v předškolním
věku může s dětmi rozšiřovat pomocí logopedických cvičení a zajímavých hříček, které
může s dětmi využívat v průběhu celého dne(ve třídě, v umývárně, na školní zahradě, v
parku).

Cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj myšlení a může je učitelka v mateřské škole
s dětmi uplatňovat, jsou např.taková , kdy děti hledají protiklady, mají pojmenovat věci
jedním slovem či mají zjistit co k sobě patří a co ne. Také cvičen „Co by stalo,kdyby...",
kde se dětí ptáme, jak by se zachovaly v určité situaci či dětská hra „Co je to", kdy
vyjmenujeme hlavní charakteristické znaky pro danou věc a děti mají za úkol uhodnout, o
co se jedná či hra „Myslím si slovo, které začíná na písmeno..." rozvíjí u dětí myšlení a
řeč. V neposlední řadě může učitelka s dětmi pracovat při tvoření rýmů či při dokončení
příběhu, kdy dětem vypráví jednoduchý krátký příběh, který nedokončí a děj dokončí děti.

4.4. Diagnostika vývoje řeči

Řeč je prostředkem myšlení a nástrojem dorozumívání mezi lidmi. Úroveň
socializace každého člověka je do značné míry spoluurčena jeho schopností komunikovat
s okolím. Řeč má stránku formální a obsahovou. Formální stránka se týká individuálních
vnějších charakteristik, jako je výslovnost, artikulační obratnost, plynulost, tempo řeči,
tvoření hlasu (fonace) atd. Obsahová stránka je určena schopností formulovat vlastní
myšlenky, což je ovlivněno rozsahem slovní zásoby, úrovní osvojení si gramatických
pravidel.
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Podrobně se diagnostikou jednotlivých poruch řeči zabývá logopedie. Řeč a řečová
komunikace potřebuje pro svůj rozvoj všestrannou stimulaci z prostředí dítěte. Je nutné
probudit v dítěti zájem o řečovou aktivitu, dát dostatek příležitostí k mluvnímu projevu.
Rozvoj řeči souvisí s dobrým citovým vztahem k pečující osobě. Řeč má souvislost i
s rozvojem poznání, se vztahem k světu, k přírodě, se snahou o poznávání něčeho nového.
V diagnostické činnosti se zaměřujeme na aktivní slovní zásobu, kterou zjišťujeme formou
rozhovoru, popisu obrázku, během hry, při dramatizaci pohádky, rozhovorem nad kresbou,
vyprávěním o rodině. Pasivní slovní zásobu zkoumáme podle úrovně chápání a provádění
slovních příkazů, úkolů, otázek či instrukcí, tj. reakce na výzvy, pochopení slovního
výkladu a jeho zpětná reprodukce. Z formálního hlediska se vyšetření mluvené řeči
nejčastěji týká výslovnosti hlásek, zvuku řeči, plynulosti a neurózy řeči.

Pomocníkem při logopedické diagnostice u dětí předškolního věku je Stručný
přehled logopedické diagnostiky. (Sovák 1984)

Rozvoj řeči může učitelka v MŠ zpočátku podněcovat napodobováním různých
zvuků, dbaním na správnou výslovnost slov a vět, dále pak rytmizací a rozvojem slovní
zásoby. Správnou výslovnost u dětí mohou ovlivňovat rodiče i učitelky v mateřské škole.
V rámci logopedické prevence mohou být v MŠ do výchovně vzdělávacího procesu
zařazována ,hravou formou,průpravná artikulační cvičení a to ve všech třídách a v průběhu
celého dne. Učitelka by si měla s dětmi povídat, podporovat je ve vyprávění o tom, co
zažily při hře, na vycházce, o víkendu.

K rozvoji řeči využívá říkadel, rozpočitadel, básniček,pohádek, pohybových her, her
se zpěvem atd. K procvičování jednotlivých hlásek může použít jednoduché obrázky ,
půlené obrázky, pexesa, hry se slovy, a např. knihu „Obrázková kola řeči" či „ Brousek pro
tvůj jazýček". Při prohlížení nechá děti vyprávět, co na obrázcích vidí, co se na nich děje,
co se jim nejvíce líbí.

Učitelka musí také děti naučit správně nadechovat i vydechovat naučit je hospodařit
s dechem.Cvičení správného dýchání by měla vždy spojovat s dalšími úkoly a dobře a
zajímavě motivovat. S dětmi by měla také měla procvičovat gymnastiku mluvidel, protože
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jejich připravenost je důležitá při výslovnosti jednotlivých hlásek a správné artikulaci
(např. brnkáním prstem o spodní ret, vypláznutím jazyka co nejdál z úst a zase zpět...).

Při

rozvoji

slovní

zásoby

by

měla

vést

děti

k tomu,

aby

se

uměly

vyjadřovat.Učitelka by měla dětem klást otázky při různých situacích všedního dne,
komentovat různé děje, protože nic neprocvičí řeč dítěte tak, jako dialog. Dobrým
prostředkem pro rozšiřování slovní zásoby jsou hravé činnosti, vhodné pomůcky a správný
mluvný vzor.

4.5. Diagnostika smyslového vnímání - zrakového a sluchového

Zrak je nejdůležitější analyzátor pro zdárný rozvoj osobnosti, poskytuje maximum
informací v minimálním čase. Informuje o tvaru, barvě, velikosti, vzdálenosti, prostoru,
směru, klidu i pohybu. Poskytuje informaci detailní a globální, zblízka i ze vzdálenosti.
Zrak patří mezi tzv. telereceptory (dálkové receptory). Je rozhodující pro utváření
správných představ, paměti, pozornosti, myšlení a řeči. Je nutný pro prostorovou orientaci.
Zrak ovlivňuje rozvoj pohybových dovedností, zejména koordinaci pohybů. Zrakové
vnímání se rozvíjí od narození dítěte.

Rozvoj vidění je podmíněn rozvojem celé osobnosti. Poloha vsedě umožňuje větší
rozhled po okolí. Chůze vede ke zmocňování prostoru vlastní aktivitou. Při vstupu dítěte do
školy se uplatňuje analyticko - syntetická práce zraku.

Pro předškolní věk je charakteristické vnímání globální, méně se uplatňuje vnímání
analytické, zaměřené na detaily a jejich porovnávání. Rozvíjení zrakového vnímání je
součástí přípravy na výuku čtení. Při diagnostické činnosti si všímáme

zrakové

diferenciace, zrakové paměti, zrakové analýzy a syntézy, rozlišování figura - pozadí,
rozlišování reverzních figur a také očních pohybů (Šindelářová 1996).

Postižení

zraku

narušuje kognitivní

funkce, orientaci

a motoriku,

včetně

emocionálně sociálního vývoje osobnosti. Diagnostika zrakového vnímání se musí opírat o
závěry odborného lékaře a SPC.
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Rozvoj zrakového vnímáni muže učitelka v MŠ s dětmi cvičit např. Kimovy hry,
která cvičí pozornost, paměť i postřeh. Dále také při hrách jako jsou např. Poznej, co se
změnilo; Řekni,co chybí; Najdi pět rozdílů nebo při skládání pexesa. Také vyhledávání
dvojic stejných obrázků, spojování teček podle předlohy, nedokreslené obrázky, hledaní
toho, co nepatří do řady a je zrcadlově obrácené slouží k rozvoji zrakového vnímání.
Dobrým

pomocníkem

k rozvoji

zrakového

vnímání

může

být

rovněž

ukládání

rozstřihovaných obrázků puzzle či odezírání podle úst učitelky, kdy děti mají poznat co
řekla

Sluch je základem pro vytvoření řeči. Sluchové vnímání směřuje ke stále větší
sluchové ostrosti a diferenciaci. Současný životní styl není příznivý pro rozvíjení této
funkce. Děti jsou obklopeny množstvím zvuků, které dosahují značné intenzity. Přirozenou
obranou organismu je „zavírání uší". Tím trpí nejen vývoj rozlišování jemnějších zvuků,
ale i schopnost naslouchat podnětům z okolí. Zdá se, že „otevřený" sluch je rozhodujícím
faktorem pro učení jako takové, ale i vysvětlení neustále rostoucího počtu těch, co mají
různé poruchy učení.

Diagnostika se opírá o orientační sluchovou zkoušku, vyšetření fonematického
sluchu a zkoušku reprodukce rytmu. Zaměřuje se na schopnost naslouchání (poznávání
předmětů podle zvuku, určování délky a intenzity zvuku, poslech vyprávění), na sluchovou
paměť, sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, vnímání a reprodukci rytmu.
(Šindelářová 1996)

Činnosti využívané k diagnostice a následnému rozvoji sluchového vnímání patří určování
počtu slov, tvoření vět z daných slov, dále pak rozklad slova na slabiky, vnímání hlásek ve
slově, slovní fotbal a reprodukce rytmu - hra na tělo Orfeův instrumentář,...

Úroveň sluchového vnímání zjišťují např. Moselyho testy. Dítě má určit, zda je
určitá hláska obsažena v daném slově (např. slyšíš ó ve slově gól?). Běžně se užívá zkouška
sluchové diferenciace Nepmana - Matějčka. Obsahuje 25 dvojic nesmyslných slov. Dítě
určuje, zda se slova od liší či ne (např. dynt - dint, nýt - níšt apod.).
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Učitelka v MŠ může u dětí věnovat svojí pozornost rozvoji fonematického sluchu.
Pro děti 3 - 4 leté postačí běžná sluchová cvičení jako je orientace sluchem v prostoru a
poznávání předmětů podle zvuku.Děti starší 4 let mohou provádět cvičení k rozlišení délek,
děti 5-6 leté mohou již provádět rozklad slov na slabiky , poznávání hlásek a slabik podle
pořadí, rozlišování blízkých hlásek.

Děti zvládají

jednotlivé jevy fonematické analýzy již od nejednoduššího

k obtížnějšímu, určité posloupnosti. Je vhodné, aby učitelka prováděla tato cvičení za
pomocí obrázků ( zrakové podpory), k rozlišování délky může využít bzučáku.

V MŠ má možnost učitelka s dětmi procvičovat sluchové vnímáni díky sluchovým
cvičením a hrám. Např.cvičením kdy , děti identifikují různé zvuky nejprve zrakovou
kontrolou a při opakování bez ní. Toto cvičení je možné např.při mačkání, stříhání a trhání
papíru, při listování knihou, cinkání mincemi či při chrastění klíčů.Dále sluchové vnímání
umožňují rozvíjet rytmická cvičení ,kdy učitelka předvádí rytmus ( ťukání tužkou), který
dítě napodobí např. tleskáním a pleskáním.

Také hudebně pohybové hry, sluchové hry, kdy děti vyhledávají zvuk či
rozeznávání hlásek na začátku slova či třídění obrázků podle počáteční hlásky rozvijí
sluchové vnímaní. Rovněž určování krátkých a dlouhých slov nebo schopnost zvukové
analýzy a syntézy (např. při hře Na mimozemšťany či při hře Na tichou poštu mohou děti
procvičovat sluchové vnímaní a poznávat rytmus.

4.6. Diagnostika školní zralosti

Diagnostika rizik dyslexie má souvislost s posouzením školní zralosti. Školní
zralost v sobě zahrnuje zralost fyzickou, psychickou a sociální.

Fyzická zralost i zdravotní stav posuzuje dětský lékař. Dítě by mělo odpovídat
růstem i fyzickými dispozicemi na věk šesti let.
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Psychická zralost v sobě zahrnuje několik faktoru. Jedním z nich je rozumová,
mentální vyspělost, tj. přechod od konkrétního myslení k pojmovému, rozvoj analytickosyntetické činnosti v myslení i ve vnímání. Dalšími faktory jsou řečová a motorická
vyspělost. Dítě dospívá k určité sebekontrole. Mělo by být schopné částečně ovládat
impulsivní jednání, soustředit se na samostatnou práci, podřídit se autoritě a většině.

V rovině sociální zralosti má být dítě schopné trávit delší čas mimo okruh rodiny,
má snést oddálení vyplnění svých přání, popř. unést i neúspěch. Má zvládat i sebeobsluhu.
(Žáčková, Jurovičová 1999). Dosažení školní zralosti závisí na činitelích organických
(genetické, vývojové, zdravotní) a psychických (podnětnost prostředí, citová atmosféra,
vlastní psychická aktivita, systematická výchova a učení. (Matějček 1991)

Při vyšetření dítěte na žádost rodičů v pedagogicko-psychologické poradně se pro
určení školní zralosti používá testových metod. Pro určení dostatečné zralosti dítěte pro
školu existuje asi 30 testů, které jsou zaměřeny na různé oblasti psychického rozvoje dítěte.
Ve většině případů na oblast inteligence, zrakového a sluchového vnímání, řeči, laterality,
obecného přehledu, sociálního prostředí, koordinace jemné motoriky a zraku atd.

K nejčastěji užívaným testům školní zralosti můžeme zařadit test laterality,
Edfeldtův reverzní test, Ravenovy matice, Kern-Jiráskův kresebný test, Kordášovu
obrázkovou slovníkovou zkoušku, Jiráskův orientační verbální subtest.

Úroveň školní zralosti dítěte je posuzována podle výsledků, které v testu dosáhlo.
Výsledek testu bývá uváděn zpravidla ve stupnici 1 - 5. Pásmo 1 označuje výrazný
nadprůměr, pásmo 2 nadprůměr a pásmo 3 průměr. Dítě, které dosáhlo výsledků v testu
v těchto třech pásmech, je vstup do školy doporučován. Do dalších dvou pásem se řadí děti,
kterým je podle výsledku doporučován odklad školní docházky. (Bauerová 1996)

Potvrzenou diagnózou nezralosti by měla začít pomoc v M Š a rodičů k dětem, které
•

•

•

•

(

v

jeví známky nezralosti. Při zvýšení individuální péče je třeba aby učitelka v MS rozvíjela s
dítětem ty oblasti ve kterých nezralost spočívá.
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Oblast jemné motoriky rozvíjí s dítětem např. při vystřihování a vytrhování
papíru, při zapínání a rozepínání knoflíku, při navlékání korálků nebo při cvicích na
uvolnění ruky či při manipulaci s drobnými předměty atd.

V oblasti rozvoje řeči a myšlení může učitelka s dítětem popisovat obrázky,
věnovat se krátkému souvislému vyprávění, dramatizaci, říkadlům, pohádkám, atd.

Oblast percepce pozornosti a zrakového vnímání lze u dítěte rozvíjet např. při
dokreslování obrázků, při skládankách, při hrách jako puzzle, pexeso či při mozaikách atd.

Cvičení paměti rozvijí učitelka s dětmi pomocí písniček, básniček samostatného
vyprávění, díky hrám s opakováním, přidáváním slov či ji mohou pomoci např. Kimovy
hry .

V oblasti matematických představ může s dětmi pracovat např. při určování
množství, při porovnávání, ( více-méně-stejně), při orientaci v číselných vztazích do 10, či
při hře Člověče, nezlob se.

Speciální cviky, které směřují u dětí s predispozicemi ke SVPU do sluchového
vnímání a učitelka v MŠ je má příležitost všechny cvičit jsou např.diferencování z tvrdých
a měkkých slabik, délky slabik a hlásek atd. (Dobrá pomůcka je metoda „Dobrého startu"
- cvičení ve 24 lekcích).

U dětí s rizikem dyslexie má odklad školní docházky jen mizivý efekt.

5.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S RIZIKEM DYSLEXIE V MŠ

5.1. Podmínky pro práci s dětmi s rizikem dyslexie

Dříve než budeme s dítětem pracovat, měli bychom mu k tomu přichystat určité
podmínky a držet se jistých zásad. Zamysleme se nyní konkrétněji, jak bychom měli
postupovat ve vztahu k dítěti. Prvním důležitým krokem je získání dítěte ke spolupráci.
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Abychom mohli řešit potíže, jako je riziko dyslexie u dětí předškolního věku, musíme
dětem nejprve porozumět. Naší snahou by mělo být zjištění, jaké obavy a úzkosti děti
pronásledují, co je motivuje atd. Řešení problému můžeme zvládnout pouze tehdy,
vybudujeme,e-li si s dítětem určitý pozitivní vztah a jsme-li schopni tohoto vztahu využít
při motivaci dítěte. Ochota ke spolupráci spolu s předpokládáním atraktivních nápaditých
činností jsou tedy prvními nezbytnými předpoklady pro práci s těmito dětmi.

Dítě by mělo mít rovněž klid a dostatek času při řešení úkolů, které mu budeme
předkládat. Cvičení s dítětem neprovádíme, když je právě něčím zaujaté a vzrušené. Dítě i
my bychom měli pracovat klidně, tehdy když jsme odpočatí a vzájemně v dobré náladě.
Kromě toho je důležité, aby nás a dítě nic nerušilo, jen tak dosáhneme správných výsledků.
Dále je důležité, aby dítě rozumělo přesně tomu, co má dělat. Nikdy nebudeme netrpěliví,
pokud dítě nebude vědět, co jsme instrukcí mínili. Předpokládané instrukce můžeme
přizpůsobit dialektu nebo slovní zásobě dítěte, nesmíme se však na dítě nikdy zlobit nebo
být rozhořčeni, když mu naše instrukce nebude hned jasná. Vysvětlujeme všechno klidně a
trpělivě tak dlouho, dokud dítě úkol nepochopí. Hubování nebo netrpělivost vzbuzuje u
dítěte strach a zužuje vždycky jeho výkon. Dítě bychom neměli nikdy přepínat a neřešit
všechny úkoly najednou. Pouze úkoly jednoho cvičení by se měly provádět bez přerušení.
Pokrok můžeme očekávat jen tehdy, jestliže budeme dodržovat určitá pravidla.

Cvičení by měla mít formu hry, to znamená, že cvičíme

tím, že si s dítětem

hrajeme. Nikdy nepřistupujeme ke cvičení jako k práci nebo dokonce jako k práci konané
pod tlakem. Pokud se dítěti některý úkol nedaří, neměli bychom být nikdy netrpělivý.
Nezapomínáme, že si s dítětem sice hrajeme, že je však tato hra pro dítě namáhavá, protože
od dítěte vyžadujeme právě to, co nejméně umí. Povzbuzujeme ho proto, pokud některá
cvičení jsou pro něj obtížná a snažíme se, aby ze hry, při které se učí, mělo stále radost.

S dětmi bychom měli cvičit

pravidelně, ale nikdy příliš dlouho. Právě proto, že

cvičení jsou zaměřena na nedostatečně rozvinuté schopnosti dítěte, je přirozené, že se dítě
unaví dříve než při jiných hrách. Únava dítěte v tomto věkovém období se může projevit
jako nechuť k dalšímu cvičení, odmítání spolupráce, nepozornost. Jakmile dítě projevuje
známky únavy, cvičení ukončíme a zkusíme pokračovat další den.
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Nikdy bychom také neměli zapomínat, že rozvíjení a přetěžování jsou zásadně
rozdílné skutečnosti. Rozvíjení schopností je spojené s radostí, přetěžování vzbuzuje
mrzutost.

5.2. Požadavky na učitele MS v rámci práce s dětmi s rizikem dyslexie

Výše uvedený nástin problematiky u dětí s rizikem dyslexie nám naznačuje, jak
nelehké a zásadní postavení zastává při práci s těmito dětmi učitel. Je zřejmé, že má-li se
stát jeho působení na děti efektivním, musí učitel splňovat určité předpoklady pro tuto
činnost.

Vedení dětí, u nichž se projeví některé známky rizik dyslexie, přisuzuje učiteli
zásadní postavení v procesu pedagogické komunikace. Učitel vystupuje jako iniciátor a
zároveň organizátor výuky.

Právě na jeho kvalitách do značné míry závisí efektivita,

výsledek nápravného působení. Zcela přirozeně se zde nabízí otázka, jakými kvalitami kompetencemi by měl disponovat. To znamená, jaké musí mít vědomosti, dovednosti,
postoje, hodnoty, charakter, aby byl schopen ovlivňovat žádoucím způsobem děti i okolí.

Učitel musí být vědomostně kompetentní k tomu, aby dokázal děti obohacovat i po
stránce poznatkové. Měl by zvládnout příslušné oborové didaktiky a problematiku
specifických poruch učení. Také by měl ovládat psychologii pro předškolní praxi. Rovněž
by měl mít vědomosti z pedagogiky a základy zdravotních nauk.

Učitel by měl mít také dovednost sociálně komunikovat, což pro učitele znamená
umění navázat s dětmi kontakt, udržet konverzaci, jednat kooperativně, mluvit Jazykem
dětí". K základním sociálním dovednostem učitele patří empatie a dále pak asertivita
učitele. Další skupinou dovedností, které by měly být učiteli vlastní jsou prosociální
dovednosti. Prosociálně se chovající pedagog neváhá pomoci druhým v případě jejich
potřeby. Děti potřebují neustálou pomoc a vedení při svém poznávání. Za nezbytnou
dovednost pedagoga považuji verbálně a nonverbálně komunikovat, řešit standardní i
problémové situace, což předpokládá dovednost správně vnímat a analyzovat sociální
situaci a kognitivněji zpracovat. (Švec 1998, str. 79-80)
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Fontana uvádí několik obecných pravidel, která se osvědčila při práci s dětmi:

Zaujměte třídu.
Třída, která je zaměstnána zajímavou prací, nechce působit problémy. Pro rušící jednotlivce
v ní tedy není místo.

Buďte spravedliví.
Skutečné nebo domnělé nespravedlnosti mohou v dětech vyvolávat vzdor a nepřátelství.
Mnohdy se pouhá domluva dítěti mezi „čtyřma očima" ukáže být velmi účinná.

Poskytujte příležitost pro odpovědnost.
Má-li veškerou odpovědnost učitel, pak nepřekvapuje, že se děti chovají nezodpovědně,
nejsou-li pod přímým dohledem. Nabídka a vedení ke spoluodpovědnosti dětem ukáže, že
mají důvěru učitele.

Usměrňujte a aktivujte pozornost.
Tuto raduje možné dodržet pomocí promyšlené organizované hodiny.

Užívejte pozitivní mluvy.
Při práci s dětmi je vhodné upozorňovat na skutečnosti, které se jim podařil, chválit snahu i
sebemenší zlepšení. Naopak se vyvarujte vyčítání nezdarů v jakékoliv činnosti. Kladným
přístupem a optimismem ve vyjadřování i vystupování rychleji dosáhneme vytyčených cílů.
Mějte přehled o dění ve třídě.

Výčet bych uzavřela radou, která je nezbytným předpokladem efektivního působení, a to
mějte děti rádi. (Fontana 1996, str. 349 - 350)

Dalším z kriterií, dle kterých lze hodnotit připravenost učitele na práci s dětmi
s rizikem dyslexie, je jeho pedagogická kompetence. K průběhu práce s dětmi s rizikem
dyslexie musí učitel směřovat obzvláště svoji pozornost. Účinnost celého učení závisí na
tom, zda byly děti aktivně zapojeny do všech činností a zda jim byl učitel dobrým
pomocníkem, rádcem i vzorem. Dalším důležitým předpokladem úspěšného působení je
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dovednost učitele využívat různé postupy učení a dovednost řešit výchovné problémy.
Každému učiteli pracujícímu s dětmi předškolního věku, u nichž se objevilo riziko
dyslexie, musí být také obzvlášť blízké tvořivé myšlení. Produkovat bohaté, zajímavé
nápady a řešení je v očích dětí zajisté silným motivačním prvkem. Neobvyklé činnosti se
pro ně stávají velkým vábidlem.

Další důležitou dovedností učitele je sebereflektování vlastní pedagogické činnosti a
dovednost plánovat a uskutečňovat pedagogické experimentování. Z výše uvedeného je
zřejmé, jak se všechny kompetence prolínají. Absence jedné z nichž by byla hrubým
nedostatkem učitelovy pedagogické činnosti. (Švec 1998, str. 106-108)

5.3. Role pochvaly a kritiky od učitele

Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností dětí sehrává velice důležitou roli
chvála a kritika ústy učitele. Tyto dva mocné nástroje dokáží dítě silně motivovat k lepším
výkonům, ale rovněž naprosto odradit od veškeré snahy. Pokud chceme, aby naše možnosti
chválit a oceňovat pokroky dětí byly co největší, je možné se řídit jistými zásadami. Dětem
bychom měli vždy stanovovat dosažitelné cíle. Úkoly bychom měli dětem rozčleňovat na
části a také bychom neměli nikdy spěchat, ale měli bychom naopak dát dětem dostatek
času, aby mohly úkol procvičovat, dokud jej dobře neovládají. Důležité je chválit i částečný
úspěch, za každou práci se snažíme děti alespoň nějak pochválit. Chválit bychom měli
rovněž i snahu, protože důležité je chválit i sebemenší pokroky a zvládnutí jednoduchých
úkolů i výjimečné výkony.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že učitel při práci s dětmi v MŠ dosáhne
vytyčených cílů pouze chválením dětí. Nelze učit, aniž bychom kritizovali. Zkušenější
učitelé zvládají kritiku tak mistrně, že ji děti často ani nepostřehnou.

Správná kritika by měla být konstruktivní. To znamená, že by měla sdělit, co je
špatné a zároveň vysvětlit, jak chyby napravit. Učitel pak snáze dosáhne toho, aby děti
vnímaly kritiku spíše jako radu. Měli bychom užívat spíše pozitivní kritiku než negativní a
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umožňuje-li to situace, zároveň bychom měli dítě pochválit a chválou hodnocení zakončit.
Správné užívání chvály i kritiky bude pro děti nejen silným motivačním prvkem, ale rovněž
posílí zdravé a tvořivé klima ve třídě.

6.

STIMULAČNÍ PROGRAM

6.1. Doporučení k vytvoření stimulačního programu a jeho uplatnění

Stimulační program je jednou z forem intervence a následné terapie. Takové
programy mohou mít i preventivní funkci. Hlavní cíl stimulačního programu je řízené
učení, zaměřené na oblast s vývojovým deficitem. (Valentová 2001)

Pro děti předškolního věku je nejvhodnější formou stimulace a vyrovnání
vývojových deficitů hra. Užitím cílených her dochází k urychlení rozvoje dítěte. Faktor,
který ovlivňuje zvláště psychický vývoj potomka, je dostatek věnovaného času ze strany
rodičů. Další moment, který na děti působí, je výběr her. Nezaměřujeme hry a cvičení
pouze na ty oblasti, které dítěti činí problémy, ale dáváme mu možnost, aby pocity
neúspěchu mohly být kompenzovány úspěšným zvládnutí jiného cvičení. (Žáčková,
Jucovičová 1999)

Ideálním stavem, podle mého názoru, by bylo, kdyby v každé třídě mateřské školy,
ve které se vyskytují děti s rizikem dyslexie, by měla mít učitelka pro jednotlivé dítě
připravený určitý stimulační program, který bude během roku aplikovat. Myslím si, že
nejdůležitější je samotný fakt, že si učitelka ujasní, kde má který jedinec problém a co je
potřeba zlepšit.

Stimulační program je jednou z možností řešení problémů dětí předškolního a
mladšího školního věku. Může si ho vytvořit každá učitelka MŠ nebo ZŠ. Jak rodiče, tak
učitelky mohou využít některé publikace pro tvorbu či realizaci takového programu, jako je
např. Metoda dobrého startu, Simon půjde do školy či Předcházíme poruchám učení.
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Nejdůležitějšími kritérii pro tvorbu stimulačního programu jsou konkrétní potřeby
v

dítěte a požadavky potřebné pro vstup do ZS. Stimulační program může být vytvořen jak
pro jednotlivce, tak pro skupinu dětí s podobným problémem.Na začátek každého takového
programu je nutné jedince diagnostikovat a v průběhu sledovat jeho efektivitu. Délka
programu by měla být minimálně osm týdnů 2x až 3x za týden. Při delším programu
(maximálně však půl roku) stačí, když se setkání uskuteční jednou za týden. Jedna lekce by
měla trvat maximálně 45 minut, aby se děti mohly celou dobu dostatečně soustředit.

6.2. „Metoda dobrého startu"

Při tvorbě stimulačního programu lze využít publikace, které jsou k takovému
účelu určeny. Jednou z nich je tzv. Metoda dobrého startu (MDS). MDS zcela akceptuje
psychomotorický

rozvoj

dítěte

ve

věku

od

pěti

do

jedenácti

let.

Poruchy

psychomotorického vývoje jsou jedním z důvodů selhávání dítěte ve výuce čtení a psaní
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Tyto poruchy lze pozorovat již v předškolním věku při
různých činnostech (modelování, kresba, pohybová cvičení a didaktická zaměstnání).

„Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. U
dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje
upravují nepravidelně se rozvíjející funkce." (Bogdanowicz, Swierkoszová 1998, str. 5)

„Metoda dobrého startuje tedy stimulační i rehabilitační metodou." (Ditrich 1992,
str. 46). MDS se skládá z 25 lekcí. Každá je postavena na jedné lidové písni, která se
v různých podobách prolíná celým setkáním. (Valentová 2001)

Terapii MDS lze aplikovat individuálně nebo ve skupině jedinců. Vždy je program
směrován k jednotlivci, podle jeho diagnózy.

Obecná struktura cvičení

I.

Úvod, zahájení

II.

Vlastní cvičení
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a) Pohybová cvičení
b) Cvičení pohybově - akustická
c) Cvičení pohybově - akusticko - zraková
III.

Závěr

Již ze struktury cvičení je vidět, na čem je tato metoda založena. Je to metoda
akusticko - opticko - motorická. Zraková složka je důležitá pro rozlišování grafických
vzorů, složka pohybová pro předvádění gest, která mají být v souladu s rytmem písničky,
v čemž se rozvíjí vnímání sluchové.

6.3. „Předcházíme poruchám učení"

Publikace od česko-rakouské psycholožky B.Šindelářové, je určena rodičům a
pedagogům dětí předškolního věku. Hlavní důraz je v této knize dán na včasnou diagnózu
případných

poruch

učení. Je zřejmé, že v předškolním

věku

není ještě

možné

diagnostikovat poruchy jako dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie aj. Díky zjištění úrovně
dílčích funkcí je však možné rozpoznat sklon k takovým poruchám a předejít tak
problémům, které by při nástupu do školy mohly nastat.

V první části této metodické příručky je návod, jak dítě správně diagnostikovat. Je
zde představena speciální metoda za pomocí větví stromu, z nichž každá obsahuje určitou
část vývoje dítěte.

Ve druhé části jsou přesně popsány diagnostické úkoly, které lze s dětmi
praktikovat a pomocí nich určit deficity, které konkrétní dítě má.

V poslední části jsou pracovní listy, které lze podle zjištěné diagnózy aplikovat.

6.4. „Šimon půjde do školy"

Tato metodická příručka je přímo určena pro práci v MŠ se všemi dětmi zároveň.
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Jedná se o kurikulum předškolní výchovy s důrazem na všestranný rozvoj předškolního
dítěte.Publikace nabízí ucelený celoroční program práce s homogenní skupinou dětí.

V první části se autor zmiňuje o celkových cílech předškolní výchovy. Dále jsou
uvedeny praktické pokyny pro pedagogickou práci (časový rozvrh, uspořádání herny, typy
her a návyky dětí).

Další část publikace se zabývá již samotným programem. Jsou zde rozepsané
jednotlivé tématické okruhy na celý školní rok. každý okruh má určitou délku trvání (cca 34). Všechna témata jsou vzájemně propojena postavou Simona a jeho kamaráda skřítka, o
kterých je v úvodu každého tématického okruhu příběh. Ten zároveň dává směr celému
okruhu. Okruh je rozdělen na didaktické jednotky, ve kterých se děti učí písničku,
básničku, neboje dán důraz na jiný druh činnosti.

Kniha obsahuje tabulky pro celkovou diagnostiku jednotlivých dětí na začátku,
v průběhu a na konci celého programu. K publikaci byly vytvořeny i pracovní listy, které
jsou velmi praktickou pomůckou tohoto kurikula.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

7.

CÍLE PRÁCE

Cílem mé bakalářské práce je popsat způsoby práce s dětmi s rizikem dyslexie v
předškolním věku. V praktické rovině tento cíl zaměřuji na možnosti práce s těmito dětmi
ve speciálně - pedagogickém centru. Zvláště se zaměřuji na problémy, se kterými se SPC
setkávají. Činnost SPC ilustruji na příkladě SPC ve Staré Boleslavi.

8.

POUŽITÉ METODY

Vzhledem k vytyčeným cílům jsem použila v praktické části mé závěrečné práce tři
základní metody: rozhovor, pozorování a studium pedagogické dokumentace.

Rozhovor měl strukturovanou formu. Připravila jsem si otázky (viz.příloha), které
se vztahovaly k tématu poruch učení. Nejdříve jsem se zajímala o obecné informace, které
se týkaly včku, vzdělání a doby praxe zaměstnanců SPC. Dále jsem otázky zaměřila
zejména k predikci rizika dyslexie u dětí předškolního věku, k diagnostice rizika dyslexie a
jejím nástrojům, k možnostem práce s těmito dětmi v SPC. Rovněž jsem se chtěla
dozvědět, na co je speciálně pedagogická a psychologická pomoc v SPC především
zaměřena a co je při ní nezbytné.

Po předešlé dohodě jsem se domluvila se speciální pedagožkou a dětskou
psycholožkou, které mi rozhovor s nimi umožnily v rámci pracovní doby SPC v jejich
pracovně. S oběma jsem mluvila osobně a s každou zvlášť. Každý rozhovor trval kolem půl
hodiny a proběhl v příjemné atmosféře.

Během pravidelných návštěv v SPC jsem měla možnost děti pozorovat při přímé
práci se zaměstnanci SPC. Zúčastnila jsem se vyšetření dítěte u dětské psycholožky i u
speciální pedagožky pro předškolní věk v rámci diagnostiky dítěte předškolního věku i
testu školní zralosti. Vždy se jednalo o děti, které byly klienty SPC po delší dobu a
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navštěvovaly MŠ ve Staré Boleslavi. U každého vyšetření pracovaly s dítětem u stolu sami
v jedné místnosti. Dítě vždy sedělo čelem k nim, já jsem seděla o kousek dál, abych dítě
zbytečně nestresovala a aby mělo dostatečný klid na práci. Při každém setkání jsem se s
dítětem přivítala, paní psycholožka či speciální pedagožka mě dítěti vždy představily a na
závěr od nikoho z nás nechyběla pochvala za spolupráci a rozloučení.

Bylo zajímavé děti pozorovat a vidět, jak je každé úplně jiné a každému některá
oblast (např. výtvarný projev, paměť, pozornost, sluchové vnímání, motorické či rozumové
schopnosti) činí menší či větší potíže a naopak každé má v některé oblasti převahu. U
vyšetření, kterých jsem se zúčastnila, se děti chovaly příjemně a vstřícně, jen aktuální stav
jejich řeči byl mnohdy nesrozumitelný, nevýrazný a tichý.

Jen v jednom případě jsem se setkala s dítětem, o kterém mi speciální pedagožka
řekla, že se jedná o dítě inteligentní, které vývojově odpovídá svým vrstevníkům, ale při
vyšetření ve SPC je vždy neklidné a nedokáže se ani na chvilku uvolnit. Takové chování
mělo i při mém setkání s ním, kdy se nesoustředilo na zadání, bylo zbrklé a často
chybovalo.

Bližší poznání dětí mi neumožnil fakt, že jsem se s každým z nich setkala jen
jednou v rámci vyšetření ve SPC a nemohla je osobně pozorovat po delší dobu.

Zaměstnanci SPC mě nechali nahlédnout do pedagogické dokumentace SPC.
Měla jsem možnost podívat se do anamnéz dětí, do záznamů jejich psychického i fyzického
vývoje, do návrhů IVP, do vyhlášek, vztahujících se k náplni činností SPC, do dotazníků
rodičů, do diagnostických testů i testů školní zralosti. Nechali mě nahlédnout do podkladů
pro výroční zprávu o činnosti školy a SPC, do výkazů a dalších materiálů, týkajících se
činnosti SPC. Prohlédla jsem si také kresby dětí, výsledky a zprávy z vyšetření ze SPC a
prostudovala si i odbornou literaturu, která byla v SPC dostupná.
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9.

CHARAKTERISTIKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Mnohé problémy, zejména pokud jsou závažnějšího či trvalejšího charakteru,
nemohou zvládnout sami učitelé a potřebují pomoc dalších odborníků. Odbornou
konzultaci i z oblasti rizik dyslexie u předškolních dětí mohou učitelům poskytnout různé
poradenské instituce. Jednou z těchto institucí je speciálně - pedagogické centrum.

V průběhu praxe na VŠ a VOŠ jsem měla příležitost seznámit se s hlavní náplní
tohoto centra a s ní spojenou prací jeho zaměstnanců.

Speciálně pedagogická centra jsou speciální školská zařízení, která se specializují
na určitý typ zdravotního postižení - defektu. SPC tedy pracují pro smyslově postižené, pro
tělesně nebo mentálně postižené děti a mládež i pro děti s vadami řeči, případně i pro děti a
mládež s kombinovanými vadami. Zpravidla jsou zřizována při speciálních státních i
nestátních školách. Centra poskytují poradenské služby školám, školským zařízením,
ústavům, rodinám postižených dětí, orgánům státní správy i nejrůznějším iniciativám a
sdružením, podílejícím se na péči o handicapovanou populaci. Speciální pedagog,
psycholog a sociální pracovník tvoří základní odborný tým SPC.

SPC především zpracovávají kompletní podklady k rozhodnutí o zařazení dítěte
nebo žáka do integrovaného nebo speciálního zařízení, včetně průběžného sledování a
vyhodnocování vhodnosti zařazení i školní úspěšnosti sledovaných jedinců.

Vypracovávají návrh adekvátního způsobu vzdělání a výchovy postižených dětí i
mladistvých a poskytování metodické či konzultační činnosti.

Ve spolupráci s lékaři, sociálními pracovníky a mnoha dalšími odborníky provádí
terénní depistáž (vyhledávání) zdravotně postižených dětí a mladistvých v daném regionu.

Dále pak vytvářejí ucelené evidence klientů do péče SPC a zabezpečují komplexní
diagnostiku, která slouží k definování aktuálního stavu, stupně postižení a vyplývajících
možností i omezení klienta.
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Poskytují cílenou pomoc obtížně vzdělavatelným dětem (např. ze zdravotních či
rodinných důvodů) a rovněž zabezpečují pomoc v oblasti profesního poradenství,
profesionální orientace, volby dalšího studia a odborné přípravy i pracovního uplatnění
klientů.

Podporují řešení problémů rodin se zdravotně postiženými dětmi a všestranně
podněcují aktivitu členů rodiny na celkovém preventivním, sociálně-rehabilitačním a
terapeutickém působení.

Dále SPC organizují osvětové i odborné akce, zaměřené na problematiku výchovy,
vzdělání a integrace postižené populace, podílejí se na přenosu získaných poznatků mezi
příslušně zaměřenými pracovišti a podle svých možností spolupracují na výzkumu.

Speciálně - pedagogické centrum, kam jsem po určitou dobu docházela, se
nachází ve Staré Boleslavi. Do centra jsem docházela obvykle dvakrát do týdne, vždy v
pondělí a v pátek, kdy do SPC chodila i dětská psycholožka, která mi párkrát umožnila být
spoluúčastníkem při její práci s dětmi.

Toto SPC funguje od r. 1994. Bylo založené při zvláštní škole a je specializované
pro mentálně postižené děti. Jeho odborný tým tvoří čtyři zaměstnanci.

Sociální

pracovnice, dětská psycholožka a dvě speciální pedagožky, z nichž jedna je pro předškolní
věk a zároveň pracuje jako logopédka a druhá pro školní věk. Celý personál jsem osobně
znala už několik let díky praxi na VOŠ. Vyšel mi ve všem vstříc a pomohl mi na jejich
pracovišti uskutečnit svou praktickou část.

Toto SPC pracuje pro celou část Prahy-východ. Spolupracuje se všemi ZŠ, MŠ,
speciálními školami, s DD, USP, OP, azylovými domy a pediatry v této oblasti.

Pracovní náplní speciálního pedagoga v SPC ve Staré Boleslavi je vyhledávání
žáků se zdravotním postižením, hlavně mentálním.

Také umožňuje konzultace pro zákonné zástupce, pedagogy, provádí rehabilitaci
v

pedagogicko-psychologickými prostředky a nabízí pomoc při integraci žáků s MP do MS,
ZŠ, SŠ.
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Speciální pedagog rovněž vede dokumentaci SPC a připravuje dokumenty pro
správní řízení, zajišťuje podklady pro výroční zprávu o činnosti školy a SPC, zpracovává
výkazy a další materiály, týkající se činnosti SPC.

Ve své pracovní náplni nabízí i metodickou pomoc při zpracování návrhů IVP,
nabízí speciální pomůcky podle individuálních potřeb žáků, doplňuje didaktický materiál,
literaturu, hračky atd.

V neposlední řadě vyjíždí na služební cesty do vzdálenějších ZŠ a MŠ a podílí se na
koordinaci činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a SVP.

Sociální pracovnice v tomto SPC provádí depistáž dětí v rodinách od nejrannějšího
věku dítěte, podává informace o nárocích rodiny z hlediska péče o postižené dítě, případně
pomáhá při jejich vyřízení.

Spolupracuje s pediatry, psychology a dalšími odbornými lékaři a pracovníky
sociální péče v daném regionu. Dále provádí předběžné zjišťování - rodinnou anamnézu
klientů a sociálně právní poradenství.

Kontaktuje rodiny, které pečují o postižené děti a nabízí služby SPC. Vede evidenci
postižených dětí, které jsou nebo byly v péči SPC, rovněž vede administrativu související s
činností SPC a knihy přijaté a odeslané pošty.

Sociální pracovnice také zakládá korespondenci SPC a podílí se na jejím vyřízení.
Objednává klienty a vede evidenci objednaných klientů a rovněž eviduje odbornou
literaturu SPC.

Spolupracuje s oddělením sociální péče MěÚ Brandýs nad Labem a dalších obcí
okresu Praha-východ, s pracovníky soudu, a zajišťuje tak sociálně právní ochranu klientů
SPC.

Účastní se odborných seminářů, sleduje odbornou literaturu a uplatňuje získané
poznatky ve své práci..
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Se souhlasem ŘŠ zajišťuje nákupy materiálů pro provoz SPC, připravuje údaje pro
zpracování výkazů a hlášení o činnosti SPC a pro výroční zprávu o škole a účastní se
pracovních porad s ŘŠ.

Psycholog

SPC ve Staré Boleslavi se věnuje především diagnostické práci a

obvykle dlouhodobému vedení klientů. Do centra dochází dvakrát do týdne, vždy v pondělí
a v pátek, ostatní dny pracuje jako školní psycholog v ZŠ ve Staré Boleslavi.

ÍO.

KAZUISTIKA DÍTĚTE S RIZIKEM DYSLEXIE

Jméno: Klára B.,nar.8.4.1999 v Praze - východ

Rodinná anamnéza: Matka: Blanka B, nar.1977, po transplantaci ledvin s dg.roztroušená
mozkomíšní skleróza. Je vyučená, nyní v ID.
Otec: Pavel B., nar.1971, automechanik, zdravotní stav dobrý.
Sourozenci: bratr Martin B., nar.1997 , navštěvuje ZŠ, zdravotní stav dobrý.
Rodina žije ve vlastním rodinném domku v Praze - východ. Sourozenci mají společný dětský pokoj
a vychází spolu dobře. Na výchově dětí se podílejí oba manželé, matčin zdravotní stav však ztěžuje
situaci, proto občas vypomáhá babička, která s nimi společnou domácnost nesdílí.

Osobní anamnéza: Porod ve 32 týdnu, gravidita 2. Dítě mělo porodní hmotnost 2700g, délku 48
cm, po narození novorozenecká žloutenka, psychomotoricky se vyvíjela v normálu, má nemocnou
pravou ledvinu.

Diagnóza: Opožděný vývoj řeči, dyslalia gravis.

Klára je klientem SPC od roku 2003, kdy byla poprvé ve čtyřech letech psychologicky vyšetřena na
žádost rodičů a MŠ, na kterou v září v roce 2003 nastoupila. Důvodem vyšetření byla vada řeči.

Řeč: Po nástupu do MŠ málomluvná, odpovídala většinou jednoslovně, sama řečový kontakt
nevyhledávala, řeč na hranici srozumitelnosti.. Těžkopádně se vyjadřovala. Pokud měla
reprodukovat obsah nějakého děje, uváděla nanejvýš bezvýznamný detail. Zachyceny mnohočetné
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známky patlavosti a dysgrafické rysy - malá slovní zásoba, jednoduchá stavba vět, obtíže v tvorení
víceslabičných slov, vázla řada hlásek ve výslovnosti, tempo a plynulost dobrá.

Hrubá motorika: v mezích normy, odpovídá věku. Pohybově méně zdatná, někdy si počínala
neobratně ( např.při cvičení).

Jemná motorika: méně obratná ,při grafickém projevu udrží tužku v prstech, dost na ni tlačí,
nedokonale usměrňuje pohyb tužky.

Grafický projev, poněkud těžkopádný, nápodobu zvládá obtížně a s chybami. Písmena i obrázek
obkreslí nepřesně. Kresba defektní, tvary zčásti napodobí, kresba odpovídá mladšímu věku
obsahem i provedením.

Lateralita: nevyhraněný pravák.

Sluchové a zrakové rozlišování: problémy u znělých a neznělých hlásek, změny hlásek ve slově, v
délce vokálů, v analýze a syntéze slov, používání předložky se slovem, stavbě věty.
U zrakové diferenciace problémy s pochopením instrukcí.

.Mentální schopnosti: rozvinuty nerovnoměrně, aktuálně hluboký podprůměr. Aktuální výkon v
názorové složce má výrazně vyšší úroveň než výkon ve složce verbální..

Orientace v prostoru: prostorová a pravolevá orientace částečná, orientace na ploše činní problémy.

Pozornost: zatím krátkodobá, vyšší unavitelnost. Problémy s udržením pozornosti, zjištěn nárazový
psychomotorický neklid.

Barvy: zná i odstíny.

Početní řada: 6, mechanicky, bez představivosti. Operace s čísly zvládá s názorem.

Činnost a hra: mezi dětmi spíše nekonfliktní, dokáže se sama zapojovat do her a získávat pro ně i
ostatní děti. S pravidly nové hry nutné dívku opakovaně seznamovat.

Samostatnost: při plnění úkolů v MS málo úspěšná, vyžaduje značnou individuální péči. Potřebuje
vedení a povzbuzení, tendence vzdávat těžší úkoly, je citově labilnější až přecitlivělá.
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První pedagogicko - psychologické vyšetření 8.1.2003, MŠ:

Při psychologickém vyšetření živá, spontánní, komunikovala bez obtíží. Řeč na hranici
srozumitelnosti, částečně produkovala „vlastní řeč". Patrné agramatismy. Kresba : zdlouhavá, ruka
tvrdá, postavu ještě nezvládala. Nápodoba tvarů: nechápala zadaný úkol, předkreslené tvary
obtahovala. Lateralita: nevyhraněný pravák. Jemná i hrubá motorika: odpovídala věku.

Ze závěru vyšetření z SPC vyplývá:

Děvčátko vzhledem k vadě řeči a zdravotní indikaci by mělo navštěvovat specializovanou třídu,
nebo být integrováno za předepsaných podmínek v běžném kolektivu. Byla zdůrazněna nezbytnost
logopedické péče.

Po projednání případu s klinickou logopédkou, náprava řeči měla začít již v 3|2004. Vzhledem k
těžké nemoci matky a obtížné rodinné situaci, náprava řeči začala až od roku 2005. Otec docházel s
dítětem na nápravu řeči v rámci svých možností. Doma s dívkou pracovala , dle sdělení otce, hlavně
matka.

Pedagogicko - psychologické vyšetření 22.1.2005, MŠ:

Při vyšetření bezprostřední, drobné dítě, ve spolupráci snaživá, aktivní. Úroveň řeči nešlo dobře
posoudit, neúplný chrup, byla patrná tendence postupovat podle původních stereotypů. Kresba:
defekt, tvary zčásti napodobila. Prostorová a pravolevá orientace částečná. Mentální schopnosti
zjištěny pouze orientačně, aktuálně hluboký podprůměr. Vliv MŠ na celkový rozvoj dítěte rodina
hodnotila velmi pozitivně. Problémy s vadnou řečí přetrvávaly.

Ze závěru vyšetření z SPC vyplývá:

Dítě bude i nadále vedeno jako integrované, se speciálním rozvojovým programem. Doporučen
OŠD a neurologické a foniatrické vyšetření.

Dne

21.1.2005 byla vyšetřena pro smyslovou vadu. Dg.opožděný vývoj řeči, dyslalia

gravis.
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Při projevu Klárky zachyceny kromě mnohočetné patlavosti i dysgrafické rysy - malá
slovní zásoba, jednoduchá stavba věty, obtíže v tvoření víceslabičných slov.

Od roku 2006 začala spolupráce s babičkou dívky. Náprava se stávala pravidelnější, dívka
byla snaživá. Vázla stále řada hlásek v dobré výslovnosti, tempo a plynulost byla dobrá.
Rozvoj řeči ale problematický. Zvažoval se 2.0ŠD. Rodičům byla nabídnuta možnost
umístit dítě do ZŠ s přípravným ročníkem. Tato myšlenka se zdála přijatelná, ale nakonec
nebylo možno dovážet dívku do Prahy. Naskytla se možnost umístění na malotřídní škole,
nedaleko místa bydliště.

Pedagogicko - psychologické vyšetření 15.6.2006, MS:

Při kontrolním vyšetření konstatováno mírné zlepšení, defektní

grafický projev a byl

doporučen speciální rozvojový program. Dle babičky je manuálně zručná, má však největší
problémy s udržením pozornosti. Je v péči neurologie, medikovaná. Při vyšetření byl patrný
nárazový psychomotorický neklid. Kvalita práce byla nestejnoměrná, výrazně závislá na
zájmu dítěte a momentální koncentraci pozornosti. Celkově plnila úkoly na úrovni 5,8 let,
tj.hluší podprůměr, jednotlivé složky však měly větší rozptyl, tj. od pásma retardace až po
průměr. Některá zadání nechápala, bylo třeba je přeformulovat, nebo dítě navést na vhodný
postup. Řeč stále v nápravě, mluvidla uvolněná, doma s dítětem pracují. Kresba odpovídala
mladšímu věku obsahem i provedením. Číselná řada: 6, mechanicky, s názorem, bez
představivosti. Lateralita: pravák.

Ze závěru vyšetření z SPC vyplývá:

Dítě by mělo být vzhledem k diagnostikovanému kombinovanému poškození zařazeno do
speciální třídy. To vzhledem obtížnému dojíždění není možné, proto bylo doporučeno dle
Metodického pokynu MŠMT čj,138|98-24 integraci v běžné třídě.

Od září 2006 dívka nastoupila do 1. ročníku ZŠ malotřídní. Paní učitelka třídní je speciální
pedagožka, dívka pracuje podle individuálního plánu. Na základě konzultace s třídní
učitelkou a babičkou dívky, s ní konají nápravu řeči jedenkrát týdně.
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Na základě vyšetření z SPC bylo doporučeno:

Co se týče verbálních schopností: zaměřit se na popis konkrétní věci nebo události,
komentář vlastní činnosti, nácvik předložkové vazby, vše s názorem a využitím nápodoby.
Dále rytmizace říkadel k dodržení počtu slabik a pořadí hlásek, grafické cviky a říkadla.
Výslovnost při výuce zpřesňovat globálně.

Co se týče rozvoje řeči bylo doporučeno: pasivní slovní zásoba-př. třídit obrázky, půlené
obrázky skládat. Aktivní používání- spojovat slova do dvojic a trojic, do vět. Popis obrázku
- musí aktivně opakovat. Typy otázek - Co je to? Co kdo dělá? Jaké to je? K čemu
potřebuješ to či ono? Kam jdeš? A stereotyp: otázka + odpověď.
Užívat hlavně rozvoj motoriky mluvidel, fonematický sluch, zkoušet-báseň -dostane fix,
vybarví probíranou hlásku.

Současný stav:

Dívka je vyučována podle osnov pro 1. ročník ZŠ. Alespoň jednou do týdne je prováděna
ve speciálních blocích speciální individuální výuka. Hodnocena je zatím známkami 1 a 2. U
horších výsledků, známkování v rámci třídy, o jeden stupeň

mírnější.. Zadané úkoly

vypracovává převážně s babičkou podle pokynů třídní učitelky.. Ve třídě pracuje s
kolektivem žáků. Zatím zadané úkoly zvládá v rámci svých možností.
Vadné hlásky se začínají stabilizovat. Ve škole ji baví prvouka, celkem samostatná je ve
výukách. Méně neobratná je v jemné motorice, hrubá motorika je v normálu. Navštěvuje
taneční, modelářský a výtvarný kroužek. Práce ji baví.
Podle rodiny se do školy těší, ve školní budově se dobře orientuje. Mezi dětmi je
kamarádská, ráda s dětmi hraje. Při hodinách je tichá, často se otáčí, bývá i nepozorná.
Potřebuje zvýšený dohled, aby svou práci kvalitně vypracovala. Na lavici má v celku
pořádek, umí si věci připravit i uklidit.

Třídní učitelka bude sledovat konkrétní stav výuky a podle situace upravovat pracovní
režim. Všichni vyučující byli třídní učitelkou informováni o obtížích žákyně a instruováni o
přístupu k ní. Spolupráce s rodinou i školou je dobrá.
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Závěr:

U dívky, kde byl diagnostikován opožděný vývoj řeči, dyslalia gravis je do

budoucna nutné postupovat po malých krocích, které budou kopírovat odolnost dítěte vůči
zátěži a také zvládání základních vědomostí a školních dovedností. Rozvoj řeči pokračuje
po malých krocích, ale je patrný. Po konzultaci s třídní učitelkou a rodinou, bylo zařazení
do třídy s malým počtem žáků správné.

11.

ANALÝZA ROZHOVORU SE ZAMĚSTNANCI SPC

Obě zaměstnankyně - speciální pedagožka a dětská psycholožka, se kterými jsem
vedla rozhovor o možnostech práce s dětmi s rizikem dyslexie a náplni SPC, jsou přibližně
stejného věku, mají VŠ vzdělání v tomto oboru a mají v SPC již několikaletou praxi.
Speciální pedagožka současně pracuje jako logopédka a řadu let předtím působila jako
učitelka na zvláštní škole, která je při tomto centru zřízena.

Pracovnice SPC byly o poruchách učení dostatečně informované a myslím si, že mi
k tomuto tématu měly hodně co říct. Díky své dlouholeté praxi mají bohaté zkušenosti s
různými problémy, vztahujícími se k poruchám učení. Informace získaly zejména ze studia
na VŠ a z přednášek, kde se tomuto tématu věnovaly. Naposledy v tomto roce navštívily
přednášku Dr. Kuchařské na PedF., která byla přímo věnována riziku dyslexie u dětí
předškolního věku.

Obě pracovnice se shodly na významu předškolní diagnostiky, resp. predikci poruch
učení. Uvedly, že u dětí s diagnostikou rizika dyslexie je potřeba cvičit grafomotoriku,
pravolevou

orientaci, a to jak na tělesném schématu, tak i v prostoru a na ploše. Jako

důležitou otázku v diagnostice dyslexii uvedly skutečnost, zda se zjištěný nedostatek v
předškolním věku u dítěte vyrovná či jde o trvalejší charakteristiku osobnosti.

Na otázku, zda můžeme diagnostikovat dyslexii už u dítěte předškolního věku
čerpaly hlavně z jejich nedávné návštěvy na přednášce Dr.Kucharské, jejíž informace měly
ještě v živé paměti. Dozvěděly se tam, že diagnostiku dyslexie v tomto věku provést nelze,
lze provést pouze diagnostiku rizika. Zdůraznily, že poruchy učení jako takové lze u dítěte
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diagnostikovat až na 1. stupni ZŠ, a to ve 2. třídě. Diagnostice poruch učení u dětí, které
nastoupily do ZŠ, se v SPC věnuje především školní psycholog a speciální pedagog pro
školní věk. Ten se zabývá především reedukací těchto poruch.

Dále jsme si povídaly o jejich zkušenostech v SPC s diagnostikou u dětí s rizikem
dyslexie předškolního věku.Souhlasily, že v předškolním věku je možné rozpoznat sklon k
těmto poruchám a předejít tak problémům, které by u dítěte mohly nastat při nástupu do
ZŠ. Sdělily mi, že v tomto SPC osobně nemají moc zkušeností s dětmi s rizikem dyslexie,
že spíše pracují s dětmi mladšího školního věku, u kterých byla diagnostikována některá z
poruch učení až na ZŠ. Zdůraznily fakt, že se především věnují mentálně postiženým
dětem, na které se v jejich SPC specializují. Zdůraznily mi, co riziko dyslexie označuje, že
je to pravděpodobnost, že se u dítěte objeví problémy, na které může být podezření, které se
ale nemusí naplnit. Tuto informaci také čerpaly především z přednášky Dr. Kuchařské,
která riziko dyslexie prý takto formulovala.

I když je SPC, kde obě pracují, zaměřené zejména na děti s mentálním postižením,
setkaly se v několika málo případech i s dětmi, u kterých se v předškolním věku objevily
sklony k poruchám učení. Setkala se s nimi hlavně speciální pedagožka pro předškolní věk
v rámci návštěv v MŠ, kde měla u některých dětí možnost tyto sklony vypozorovat. Jako
pomoc při stanovení diagnostiky uvedly např. opožděný vývoj řeči, poporodní komplikace,
špatnou koordinaci, sluchovou diferenciaci, problémy s koncentrací pozornosti, vývojovou
dyspraxii či dysgramatismus.

Přišlo mi, že na to, jak je toto SPC malé zařízení, kde pracují pouze 4 zaměstnanci,
používají celkem dostatečné množství diagnostických nástrojů. Především u dětí s rizikem
dyslexie uplatňují metodu vyhledávání první a poslední hlásky ve slově, analýzu a syntézu
slov a zkoušku fonematického sluchu. Rovněž pracují s materiály k metodě Dobrého startu,
kterou využívají často při práci s dětmi při zjišťování dílčích funkcí, jako je úroveň zrakové
a sluchové diferenciace, časoprostorová orientace, paměť a jazyková připravenost.
Speciální pedagožka se zmínila i o prediktivní baterii čtení A. Inizana, kterou prý v SPC
ještě osobně nevyzkoušeli, ale určitěji v blízké době při práci s dětmi také uplatní, Hodně
prý čerpají z odborných publikací, které jsou dobrým pomocníkem při diagnostikování dětí.
Ukázali mi např. knížku k metodě Dobrého startu, Prediktivní baterii čtení A. Inizana
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či publikaci Diagnostika u dětí předškolního věku, ze které prý čerpají nejvíc. V SPC dost
často uplatňují i testy školní zralosti, zejména test laterality, Kern-Jiráskův kresebný test a
Edfeldtův reversní test.

Speciální pedagožka i dětská psycholožka přiznaly, že se v dnešní době stále častěji
setkávají s dětmi, které mají překříženou lateralitu. Tyto děti se prý špatně orientují
v prostoru, na ploše a chybují v P-L orientaci. Často se také setkávají s tím, že dítě chybně
tvoří věty, má malou slovní zásobu a horší schopnost porozumět mluvenému slovu.
S těmito problémy se prý setkávají u dětí s rizikem dyslexie nejčastěji.

Dále jsem se jich ptala, na co je především speciálně pedagogická a psychologická
pomoc v SPC zaměřena. Řekly mi, že je důležité děti při práci chválit, respektovat jejich
pomalé tempo, ověřovat procvičování znalostí a preferovat ústní formu. SPC nabízí také
řadu pomůcek (bzučák, okénko na čtení...), které dětem pomáhají při korekci.

Obě pracovnice vyjádřily souhlas s mojí domněnkou, že při řešení problémů u dítěte
s rizikem dyslexie je nutné především těmto poruchám předcházet, a to díky prevenci a
včasné diagnostice. Souhlasily, že je mnohem úspěšnější věnovat pozornost vývoji už u
dětí v předškolním věku, než vyčkávat, až se projeví výrazný neúspěch ve škole.

U případů dětí, u kterých se objevují sklony k poruchám učení, SPC spolupracuje
zejména s PPP. O spolupráci s rodiči mi sdělily, že je velice různorodá. Jsou rodiče, kteří se
zajímají o své dítě a ptají se, čím by mu mohli pomoci a jak, ale jsou naopak i takoví, kteří
se v SPC ani neukáží.

Na názoru, že práce s rodinou je v tomto případě důležitá, jsme se shodli všichni.
Jde převážně o poruchy vrozené, za které děti nemohou a samy je bez pomoci nedovedou
ovlivnit. Právě podnětné prostředí, motivace a podněcování nejen od rodičů, ale i učitele
MŠ je předpokladem jejich úspěchu.

Řekli mi, že úkolem zaměstnanců SPC je vysvětlit rodičům, na jaké úlevy má dítě
právo, jak bude například hodnoceno a jak s ním bude pracováno.
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Ke konci našeho rozhovoru vyjádřily jisté rozčarování nad celkovou situací v našem
školství. I do oblastí předškolní výchovy zasahují finanční problémy a kvůli malému počtu
dětí se mateřská a základní škola „perou" o každého jedince.

12.

ZÁVĚR

Specifickým poruchám učení je v současné době věnována velká pozornost.
Poruchy učení komplikují výuku učitelům, ale především život dítěte i celé rodiny. Nástup
dítěte do školy je jedním z nejdůležitčjších mezníků v životě člověka, proto si myslím, že
by neměla být promeškána doba, kdy je na něj dítě po všech stránkách připravené. Na
druhou stranu by měli (učitelky MŠ a zvláště rodiče) zvažovat, co dítěti samotnému
prospěje více. Chci zde na tomto místě zdůraznit, že sklon k těmto poruchám lze
vypozorovat už u dětí v předškolním věku a je mnohem úspěšnější věnovat těmto
poruchám pozornost dříve, než se stanou jednou z příčin školní neúspěšnosti dítěte.

Bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat způsoby práce s dětmi s rizikem dyslexie
v předškolním věku. Tento cíl jsem zaměřila v praktické části na práci s těmito dětmi ve
speciálně pedagogickém centru. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím rozhovorů a jeho
následné analýze, pozorováním a studiem pedagogické dokumentace.

Práce přinesla řadu podnětů k zamyšlení a dalšímu zpracování. Potvrdila jsem si, že
v předškolním věku mezi čtvrtým a pátým rokem můžeme už odhalit děti, které jsou
rizikovou skupinou z hlediska specifických poruch učení. Opoždění ve vývoji se projevuje
v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v oblasti řeči (výslovnost, rozumění řeči, slovní
zásobě), vyskytují se poruchy prostorové a pravolevé orientace, poruchy rozvoje hrubé a
jemné motoriky či poruchy pozornosti. Dospěla jsem k názoru, že ve včasném odhalení
poruch a možné prevenci SPU rozvíjením oslabených funkcí u dětí, vidím velký přínos
speciálně pedagogické diagnostiky jak v MŠ, tak i v poradenských institucích, jako je SPC.
Je nutné, aby se učitelky MŠ zaměřily na dovednosti spojené s prvopočátečním čtením, tj.
na sluchové vnímání, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, dále na zrakové
vnímání a rozvoj řeči.
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Před vstupem dětí do školy kolem šestého roku věku zjišťujeme u některých dětí
určité odchylky ve vývoji, projevy, které spíše odpovídají projevům mladších dětí.
V takovém případě je nutné zvážit, zda dítě je či není zralé pro zahájení vzdělávání ve
škole, zda bude moci plnit požadavky školní práce a zda nebude plnění těchto požadavků
nad jeho síly. Tyto děti např. obtížně rozlišují tvary, vázne u nich koordinace ruky a oka,
kreslí nejisté, jsou nepozorné a řečový vývoj u těchto dětí bývá nedokonalý.
V MŠ je značný prostor k zařazování cvičení pro rozvoj oslabených funkcí u dětí
předškolního věku. Nápravné metody vycházejí z metod diagnostických. Výběr metod
musí odpovídat jednak individuálním potřebám dítěte, jednak podmínkám, v nichž
nápravné cvičení probíhá. Vedle metod prevence a metod reedukace nelze zapomínat na
rozvíjení osobnosti dítěte, jeho sebedůvěry, komunikativních vlastností a volních vlastností.
Diagnostika rizika dyslexie odhaluje na jedné straně odchylky od normy ve smyslu
poruchy, na druhé straně odkrývá pozitiva, ze kterých lze při práci s dětmi s rizikem
dyslexie vycházet. Má-li mít prevence, včasná diagnostika rizika dyslexie a následná práce
s těmito dětmi smysl, musíme přebudovat své postoje k dítěti a jeho vadě. Každý úspěch
podmiňuje

úspěchy

další.

Podporujeme

dítě

v činnostech,

v nichž

může

uspět.

Zdůrazňujeme jeho klady a klademe před něj reálné cíle. Dáváme dítěti úkoly splnitelné,
přiměřené jeho poruše. Hodnotíme i snahu dítěte a zachováváme zásadu „raději méně a
častěji".

Rovněž bych chtěla zdůraznit, že u dětí nejen s rizikem dyslexie

máme

upřednostňovat osobnost dítěte a dbát na jeho celkový rozvoj individuality. Zajistit
individuální rozvoj dětí v souladu s jejich specifickými potřebami je důležitý úkol učitelky
MŠ. Jistě, i speciálně-pedagogická centra provádějí individuální formy rozvoje dětí
s rizikem dyslexie, ale ne vždy rodiče o tuto formu stojí, zvláště i proto, že je pro ně
náročná vzhledem k organizaci (dojíždění do poradny apod.) Učitelka MŠ má navíc tu
výhodu, že zná děti dlouhodobě a může posoudit jak specifické potřeby dítěte, tak pokrok,
ke kterému dítě dospělo v průběhu rozvojových programů.

To však neubírá na důležitosti přenosu informací mezi speciálně-pedagogickým
centrem a mateřskou školou u dětí, které byly v centru vyšetřeny z důvodu rizika dyslexie.
S touto formou spolupráce však rodiče nemusí souhlasit a musí dát centru podnět k zaslání
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zprávy učitelce MŠ. Rodiče i učitelé mohou mít ve vztahu k poradenským pracovníkům
různá očekávání, mohou být skeptičtí, ale mohou mít i nereálné představy, které nelze
uspokojit. SPC může rodičům i učitelům pomoci, ale nemá možnost problém vyřešit samo,
bez jejich pomoci, snadno a rychle, bez vynaložení úsilí na obou stranách. Poradenští
pracovníci SPC mají výhodu osobně nezaujatého pozorovatele, který je vybaven
potřebnými znalostmi a dovednostmi. Mohou účelně fungovat především jako partneři a
pomocníci rodičů i učitelů, kteří společně usilují o řešení situace. V mém případě bylo
řešení situace u dětí s rizikem dyslexie, kde navázání osobního kontaktu hrálo značnou roli.

Zpracování této bakalářské práce mělo řadu přínosů i pro mě samotnou. Na základě
studia odborné literatury a dosavadní zkušenosti z praxe v rámci studia se rozšířily moje
představy o práci s dětmi s rizikem dyslexie v předškolním věku a jejích možnostech.
Pronikla jsem hlouběji do poruch učení a získala řadu nových zkušeností nejen
v problematice „rizika dyslexie", ale i v samotném procesu zjišťování informací o dítěti a
jeho zrání. Uvědomuji si, že jsem na začátku pedagogických dovedností práce s dětmi
s rizikem dyslexie, ale zpracování tématu bylo pro mě velmi poučné.

13.
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14.

PŘÍLOHA

Příloha č.l - struktura rozhovoru

1.

Kolik je Vám let?

2.

Jaké máte vzdělání?

3.

Kolik let pracujete v SPC?

4.

Kde jste získala informace o poruchách učení? Navštívila jste např. nějaké
kurzy, semináře, kde se tomuto tématu věnovali?

5.

Víte něco o predikci poruch učení?

6.

Můžeme diagnostikovat dyslexii u dítěte předškolního věku?

7.

Jaké máte zkušenosti v SPC s diagnostikou rizika dyslexie u dětí předškolního
věku?

8.

Jaké používáte nástroje k diagnostice rizika dyslexie?

9.

Jak se konkrétně projevuje dítě s rizikem dyslexie a na jaké problémy při práci s
těmito dětmi narážíte?

10.

Jak pracujete s dítětem, u něhož bylo diagnostikováno riziko dyslexie?

11.

Na co je speciálně pedagogická a psychologická práce především zaměřena?

12.

Co je při řešení problémů u dítěte s rizikem dyslexie nezbytné?

13.

S kým spolupracujete?

14.

Proč je důležitá práce s rodinou?
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