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ABSTRAKT

Cílem této diplomové práce je zmapovat situaci v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
staršího školního věku se specifickými poruchami učení v jedné z pražských základních škol,
stanovit konkrétní potřeby pedagogů a žáků této školy a vytvořit inventář možných metod a
postupů, které mohou přispět k optimalizaci péče o žáky se specifickými poruchami učení v
prostředí školy se zohledněním doby mimo vyučování.
V teoretické části uvádím přehled dosavadních poznatků v oblasti specifických poruch
učení a charakteristiku staršího školního věku se zaměřením na psychosociální postavení
žáků se specifickými poruchami učení z prostudované literatury.
V praktické části analyzuji a interpretuji data získaná dotazníkovým šetřením a
doplňujícími rozhovory s vybranými pedagogickými pracovníky sledované základní školy.
Na základě stanovení problematických oblastí péče o žáky II. stupně se specifickými
poruchami učení sumarizuji možné přístupy k výchově a vzdělávám žáků s využitím
osobních zkušeností a odborné literatury.

Klíčová slova:
Specifické poruchy učení, starší školní věk, dospívání, psychosociální postavení žáků se
specifickými poruchami učení, socializace žáka, doporučení pro optimalizaci péče o žáky se
SPU staršího školního věku.

ABSTRACT

The aim of this diploma work is to describe the situation in education of children in
older pupilage with speciál learning disabilities at primary school in Prague and to
determinate concrete pedagogical and student needs. Then is the work focused on creating
an enumeration of possible methods and procedures that may contribute to optimalization
of care about children with learning disabilities in the school background with taking into
account of after school activities.
In the theoretical part I mention summary of existing findings from the area of specific
learning disabilities and characterisation of children in older pupilage with a view to
psychosocial position of children with speciál learning disabilities.
In the practical part I analyse and explicate the data obtained by quesdonnaire survey
and supplemental interviewing with pedagogical workers from monitored primary school.
On the basis of determination of problematical areas in care for children with learning
disabilities in older pupilage I summarise possible approaches to education with application
of my own pedagogical cxpcriences and litera ture.
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1.

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK UŽITÝCH V TEXTU

AJ

anglický jazyk

CNS

centrální nervová soustava

OJ

český jazyk

F

fyzika

HV

hudební výchova

Ch

chemie

IQ

inteligenční kvocient

Inf

informatika

IVP

individuální vzdělávací plán

LMD

lehká mozková dysfunkce

M

matematika

MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize

MR

mentální retardace

OV

občanská výchova

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

PV

pracovní výchova

Př

přírodopis

RJ

ruský jazyk

RV

rodinná výchova

SpPg

speciální pedagogika

SPCH

specifické poruchy chování

SPU

specifické poruchy učení

szo

Světová zdravotnická organizace

vv

výtvarná výchova

WHO

World Health Organization

Z

zeměpis

ZT

základy techniky

ZŠ

základní škola

-7 -

2.

ÚVOD

Od roku 1904, kdy profesor Antonín Heveroch, docent chorob nervových a duševních
Univerzity Karlovy, uveřejnil ve svém článku O jednostranné neschopnosti naučiti se čisti
při znamenité paměti obavu: „Jsem přesvědčen, %e v praxi školnípřípadů takových nalehne se dosti, jen
bojím se, %e nepískají u pedagogů pňpadj ty toho internujako u neurologů" (in Matějček, 1995, s. 13),
uplynulo již více než sto let a je zcela jasné, že po období, kdy se v oblasti specifických
poruch učení bádalo jen na poli medicínském, tvoří dnes významnou součást studia
psychologie a speciální pedagogiky. Specifické poruchy učení neznamenají pro dítě a tedy i
žáka nebo studenta jen zeslabení bariéry pro vznik školního neúspěchu, často také ovlivňují
jeho schopnost začlenit se uspokojivě do společnosti.
Celá problematika získává na závažnosti nejen tím, že žáků s diagnostikovanou
poruchou učení statisticky stále přibývá, ale i proto, že nároky společnosti na začlenění
každého jedince se zvyšují. Ctění není totiž jen dovedností, kterou se běžné dítě naučí
obstojně ovládat již na počátku svého vzdělávání, je zejména základním zdrojem informací
pro každého člověka po celý život.
Problematika specifických poruch učení u žáků mladšího a středního školního věku je
v literatuře pojednána poměrně obsáhle. Přestože při správném postupu reedukace a
přístupu všech, kteří působí na žáka na I. stupni základní školy, může dojít ke kompenzaci
poruchy, řada žáků trpí projevy poruchy i na II. stupni.
Ve své diplomové práci bych chtěla zmapovat oblast výchovy a vzdělávání žáků
se specifickými poruchami staršího školního věku na jedné z pražských základních škol, které
se

péčí

o

tyto

s reprezentativním

žáky

zabývají.

vzorkem

Na

základě

pedagogických

dotazníkového
pracovníků

šetření
vytipuji

a

rozhovorů

problematické

oblasti pobytu žáka se specifickými poruchami učení na II. stupni sledované základní školy a
na základě svých zjištění sestavím inventář doporučení, která by měla vést k optimalizaci
pobytu žáka se specifickými poruchami učení v prostředí této základní školy.
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TEORETICKÁ ČÁST
3.

DOSAVADNÍ STAV ZKOUMÁNÍ D A N É PROBLEMATIKY
Problematika specifických poruch učení je v české i zahraniční odborné literatuře

zpracována poměrně obsáhle. Autoři se zabývají terminologickým vymezením specifických
poruch učení (SPU), jejich edologií a projevy,

diagnostikou a možnostmi nápravy. SPU

ovlivňují nejen samotnou oblast učení, tedy zejména deficity projevující se při čtení, psaní a
počítání,

mohou

ovlivnit

také motivaci k učení, přispět

k nízkému

sebehodnocení,

společenské postavení a vztahy člověka s ostatními. Rada prací reflektuje speciální vzdělávací
potřeby u žáků se SPU mladšího a středního školního věku, v pojetí školy tedy žáků I.
stupně. To je pochopitelné, protože právě na I. stupni základní školy (ZŠ) se jednotlivé
dovednosti nutné k dalšímu učení rozvíjejí.
Menší pozornost je v odborné literatuře věnována výchově a vzdělávání žáků staršího
školního věku, kteří jsou z hlediska školy žáky II. stupně. Přestože dochází v některých
případech, při optimálním přístupu všech osob podílejících se na výchově a vzdělávání žáků
se SPU na I. stupni, k částečné nebo úplné kompenzaci projevů poruchy, mnohé žáky
provázejí obtíže se čtením, psaním nebo počítáním i na II. stupeň, některé pak samozřejmě i
do dalšího života. Speciální péče o žáky se SPU i na II. stupni ZS je dnes již v mnohých
školách samozřejmostí. Zejména ve školách, kde fungují specializované třídy pro žáky s SPU
také na II. stupni. Zřizování specializovaných tříd

i na II. stupni ZS umožnila úprava

legislativního rámce v 90. letech minulého století.
Zpracována byla

například výzkumná studie mapující Školní sebepojetí %áků 7. ročníku

speciální třídy pro děti s poruchami učení (Klégrová, in Kuchařská, ed., 1999), publikována byla
práce Žáci se specifickými poruchami učení a jejich potoce ve tňdě (Kšajt, in Kuchařská, ed., 1999).
Téma SPU u žáků staršího školního věku se objevuje v naší odborné literatuře většinou jako
součást rozsáhlejších prací, které si kladou za cíl postihnout problematiku SPU systematicky
a v co největší šíři. Studie mapující problematiku výchovy a vzdělávání žáků s SPU na II.
stupni očima pedagogů samotných jsou v odborné literatuře ojedinělé.
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3.1.

Specifické poruchy učení

3.1.1.

Základní vymezení a definice specifických poruch učení

Vymezit a definovat pojem specifické poruchy učení není, nejen z hlediska
četnosti

přístupů

k celé

terminologie specifických

problematice,

úkol jednoduchý.

V odborné

literatuře

není

poruch učení zcela jednotná. V česky psané odborné literatuře se

objevují pojmy specifické poruchy učení, vývojové poruchy učení, specifické vývojové
poruchy jako pojmy nadřazené, dále pojmy označující jednotlivé poruchy - dyslexie, vývojová
dyslexie, dysgrafie, vývojová dysgrafie, dysortografie, vývojová dysortografie, dyskalkulie,
vývojová dyskalkulie, dyspinxie a dysmúzie.
Předpona dys- označuje ve slově zeslabení, porušení (Petráčková, Kraus a kol., 2000),
pojem dysfunkce vyjadřuje narušenou nebo odchylnou funkci (Petráčková, Kraus a kol.,
2000). Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci nedostatečně vyvinutou, pro ztrátu již
vyvinuté funkce se používá pojem afunkce. Mezi SPU tedy nelze řadit pomalé osvojování
jednotlivých výukových dovedností u dětí nezralých nebo s deficitem kognitivních funkcí
(Zelinková, 1998) ani projevy tzv. didaktogenníchporuch, které vznikají jako: „.. .doprovodný efekt
buď špatného pnstupu učitele k dítěti, nebo nevhodným lýběrem, aplikací a uíjtím metod ve lýuce
počátečního čtení, psaní a počítání" (Michalová, in Kuchařská ed., 2000, s. 103).
První práce vymezující SPU jako poruchy jsou práce lékařů. Zahrnovaly pouze popis
dyslexie, často však postihovaly velmi podstatné skutečnosti. Německý lékař Kussmaul (in
Lechtá - Matějček, 2003) byl v roce 1877 pravděpodobně první, kdo ve své práci užil termín
„slovní slepota", kdy pacient ztrácí schopnost číst při neporušené řeči a inteligenci. Profesor
Heveroch, docent chorob nervových a duševních Univerzity Karlovy,

ve svém článku

publikovaném v časopise Česká škola v roce 1904 O jednostranné neschopnosti naučiti se čisti pň
znamenité paměti (in Matějček, 1995, s. 12) definuje dyslexii jako jednostrannou poruchu,
nápadně a překvapivě se odrážející na pozadí přiměřené inteligence.
Speciálně pedagogické definice Sováka (1974, s. 121) popisují také SPU: „Dyslexie je
vývojová porucha, vyznačující se tím, %e dítějinak zdravé nedokáže způsobem pňměřeným svému nadání
osvojit si správný výkon Čtení; pň čtení dělá rozmanité chyby a dopouští se různých nesprávností. (...)
Dysgrajie je lývojová porncha u dítěte jinak zdravého, postihující izolovaně schopnost naučit se přiměřeně
rozumové úrovni správně a dobře psát (Sovák, 1974, s. 122). (...) Neschopnost či snížená schopnost
osvojit si gramaticky správné psaní se nazývá dysortografie. Dyskalkulie je dost vzácná lývojová porucha
v užívání symbolů čísel' (Sovák, 1974, s. 123).
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Následující definice pochází z roku 1980 a postihuje již poruchy učení. Byla
formulována skupinou expertů z Národního ústavu zdraví ve Washingtonu: „Poruchy učeníjsou
souhrnným označenímríizporodéskupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi pň nabývání a

učívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování
nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženémujediná a předpokládají dysfunkci centrálního nervového
systému. I když

se

porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako například

smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně ,r jinými vlivy prostředí
(například kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není pfímým
následkem takových postižení nebo nepňzpiiých vlivů" (in Matějček, 1995, s. 24) . Z uvedených
závěrů vyplývá, že SPU se mohou vyskytovat souběžně s poruchami nespecifickými,
podkladem pro jejich vznik je dysfunkce CNS a obtíže se manifestují při nabývám a užívání
zmíněných dovedností.
Světová zdravotnická organizace (SZO) řadí v 10. revizi Mezinárodní klasifikace
nemocí (MKN-10, 1992) SPU mezi Poruchy psychického vývoje s kódovým označením F
80-F89, které mají tyto společné vlastnosti:
1.

začátek je vždy v kojeneckém věku nebo v dětství,

2.

postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí, které mají silný vztah k biologickému
zrání CNS,

3.

stálý průběh bez remisí a relapsů. Ve většině případů je postižena řeč, prostorová
orientace a motorická koordinace,

4.

opoždění nebo poškození je obvykle přítomno již velmi časně, může být spolehlivě
zjištěno a postupně se mírní s přibývajícím věkem dítěte, i když drobnější defekty
často přetrvávají až do dospělého věku.

Pro označení jednotlivých SPU používá MKN-10 následující termíny a kódy:
F81

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

F81.0

Specifická porucha čtení

F81.1

Specifická porucha psaní a výslovnosti

F81.2

Specifická porucha počítání

F81.3

Smíšená porucha školních dovedností

F81.8

Jiná vývojová porucha školních dovedností

F81.9

Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná

F83

Smíšené specifické vývojové poruchy

V metodickém pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se
specifickými poruchami učení nebo chování (č.j.: 13 711/2001-24) se uvádí, že: „žákem se
-11-

specifickými poruchami učeníje žák, u kterého se specifická porucha projevuje v oblasti učení motorických
dovedností nebo matematických dovedností nebo jazykových dovedností včetně písemného projevu, nebo žák se
specifickými poruchami v oblasti sociálních dovedností,tj.chování, u kterého bylo toto postižení potvrzeno na
Základěpsychologického a speciálněpedagogického vyšetření".
Užívané definice se formovaly a rozšiřovaly spolu s vývojem vědeckých disciplín.
Terminologická různorodost v oblasti SPU se ještě zintenzívnila s rozšířením mezinárodní
komunikace. Některé převzaté termíny, které uvádí například Sovák (1974), legasthenia,
grafasthenia a arithmasthenia se však pro pojmenování jednotlivých SPU nevžily.
Z uvedených definic mj. vyplývá, že k definování SPU nestačí pouhé výmezem dílčích
symptomů, je nezbytné přihlížet i k mnoha dalším aspektům osobnosti jedince a jeho vývoje
(intelektové funkce, etiologie poruchy, sociální adaptabilita, prognostika, vlivy okolí, apod.).
Různorodost přístupů jednotlivých vědeckých disciplín k problematice SPU svědčí
skutečnosti, že jsou jevem s bohatou symptomatikou, je tedy účelné

o

nazírat je z

nejrůznějších úhlů pohledu, pohledu medicíny, pedagogiky, psychologie i sociologie.
Pokorná (2001, s. 73) shrnuje stav dosavadního zkoumání v oblasti SPU:
„je zfefo nezvratné, že existuje feno?nén specifických poruch učení, který někdy týrazně nepňznivě
ovlivňuje vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí, takže má vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve
společnosti. Má rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, která však negativně ovlivňuje i rozvoj
kognitivních a intelektoiých funkcí jedince."
Specifické poruchy učení vznikají jako „...důsledek dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení
íýukových dovedností" (Vágnerová, 200, s. 631). Jednodivé specifické poruchy učení tedy
označujeme podle oblasti výuky, kterou postihují.

3.1.1.1.

Dyslexie

Dyslexie je specifická porucha čtení. „Lze ji definovatjako neschopnost naučit se číst, přestože
má dítěpňjatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a íýuková péče " (Vágnerová,
2001, s. 631). Dyslexie je poruchou nejznámější, zároveň také nejčastěji se vyskytující
v populaci. Vágnerová uvádí (2001) uvádí, že dyslexie je diagnostikována asi u 3% dětí v ČR.
Diagnostikovat dyslexii je možné až v době, kdy se dítě učí číst, tedy po vstupu do
školy. SPU je diagnostikována pravděpodobně nejčastěji ve druhém, třetím a čtvrtém
ročníku. Zájmem odborníků je však zachycení potíží co nejčasněji a umožnit tak včasnou
realizaci opatření vedoucích ke kompenzaci poruchy. Ve školním roce 1995/1996 započaly
Dr. Švancarová a Dr. Kuchařská (in Kuchařská, ed., 1997, s. 78-87)se standardizací Testu ke
sereeningu poruch čtení a psaní. Autorky uvádějí: „Test by měl umožnit včasnou depistáž dětí, u kterých se
mohou během školní docházky vyskytnout poruchy čtení a psaní, a tím i jejich následné podrobné vyšetření
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v PPP." Výzkumné ověřování kc standardizaci testu bylo ukončeno ve školním roce
1998/1999 a o jeho výsledcích informují autorky v článku Screenig poruch čtení a psaní-IL (in
Kuchařská, ed., 2000, s. 64-72).
Dyslexie se podle Vágnerové (2001) projevuje dysfunkcí v jedné nebo několika dílčích
schopnostech:
•

poruchy zrakové percepce

- narušená zraková diferenciace
- narušená zraková analýza
- narušená zraková syntéza

•

porucha sluchové percepce

- narušená sluchová diferenciace
- narušená sluchová analýza
- narušená sluchová syntéza

•

porucha vizuální pozornosti

•

porucha vizuální paměti

•

porucha fonologické pozornosti a paměti

•

poruchy motorických schopností

-narušená koordinace očních pohybů
-narušená motorika mluvidel
-narušená koordinace pohybů

horních

končetin
•

poruchy koordinace

-narušená lateralita

a integrace jednotlivých funkcí

-narušená sémanticko-lexikální oblast
-narušená fonologická integrace

Diagnostickým kritériem dyslexie je určitá diskrepance mezi úrovní inteligence a
čtenářských dovedností, bez ohledu na hodnotu IQ a ČQ (Vágnerová, 2001).

3.1.1.2.

Dysgrafie

Dysgrafie je specifická porucha psaní. Lze ji definovat jako neschopnost naučit se psát
přesto, že jedinec netrpí žádnou smyslovou vadou, žádnou závažnou pohybovou poruchou,
nemá žádné nedostatky v oblasti inteligence a citových vztahů (Matějček, 1995). Jde o
poruchu grafomotorického projevu, písmo dysgrafika působí neúhledně až nečitelně
nedokáže totiž dobře napodobit tvary písmen, písmena zrcadlově převrací, zaměňuje je.
Proces psaní je pro dysgrafika velmi namáhavý, přes značné úsilí bývá výsledek špatný
(Vágnerová, 2001).
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3.1.1.3.

Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha pravopisu.

Lze ji definovat jako neschopnost

naučit se gramaticky nesprávně vyjadřovat, přes přijatelné rozumové schopnosti, přiměřenou
výchovnou stimulaci a výukové vedení (Vágnerová, 2001).
Vágnerová (2001) uvádí, jaké specifické chyby se vyskytují v písemném projevu
dysortografického žáka:
•

záměna písmen, která se zvukově nebo tvarově podobají

•

vynechávám znamének v textu

•

užívání nesprávných gramatických tvarů

•

nepřesný slovosled

•

při závažnější formě poruchy nerozlišování hranic jednotlivých slov ve větě

Příčiny vzniku dysortografie jsou obdobné jako u dyslexie. Poruchy jednotlivých funkcí
mohou být stejné, velmi častý je souběžný výskyt těchto dvou specifických poruch učení.
Poruchy dílčích funkcí u dysortografie uvádí Vágnerová (2001, s. 650-651) v oblastech:
"

sluchové percepce

•

fonologické integrace

•

vnímání a reprodukce rytmu

•

koordinace senzomotorických a kognitivních funkcí

•

jazykových schopností

3.1.1.4.

Dyskalkulie

Dyskalkulie je specifická porucha počítání projevující se neschopností naučit se počítat,
při zachované inteligenci a při použití obvyklých vyučovacích metod (Vágnerová, 2001).
Poruchy dílčích funkcí u dyskalkulie uvádí Vágnerová (2001, s. 650-651) v oblastech:
•

obtíže v osvojování číslovek

•

obtíže ve čtení a psaní čísel

•

zaměňování pořadí, respektive polohy číslic v prostoru

•

obtíže v paměti pro čísla

•

porucha aritmetických operací
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•

3.1.1.5.

porucha matematického porozumění

Dysmúzie

Dysmúzie je specifická porucha

s neurčitou

definicí projevující se

narušenou

schopností vnímat a produkovat hudbu, naučit se zpívat.

3.1.1.6.

Dyspinxie

Dyspinxie je specifická porucha kresebného aktu, její výskyt bez spojení s dysgrafií je
vzácný.

3.1.2.

Klasifikace specifických poruch učení

Klasifikaci jednotlivých typů poruch učení provádějí někteří autoři na základě své
etiologické teorie nebo analýzy projevů poruchy.
Pod vedením Holanďana Dírka J. Bakkera vznikla studie o funkční specializaci
mozkových hemisfér. Předpokládá (in Pokorná, 2001, s. 109), že pro většinu lidí je levá
hemisféra specializovaná na řeč a pravá hemisféra na tvar a směr. Do procesu čtení je
zapojena jsou zapojeny obě hemisféry, protože je spojeno s řečí i s vnímáním tvaru písmen.
Při výuce čtení se dítě seznamuje s písmeny, která pro něj znamenají nové symboly. Některá
písmena (například p, b, d, q ) se od sebe navíc liší pouze inverzí, liší se druhy písma.
Primární zkušenosti v oblasti psané řeči aktivizují převážně pravou hemisféru. U zkušeného
čtenáře se přesouvá mozková aktivita do oblasti hemisféry levé. Vývoj aktivity mozkových
hemisfér sledoval a zaznamenával Bakker prostřednictvím elektroencefalografu. Na základě
záznamů vytvořil křivku angažovanosti pravé a levé hemisféry dětí, u kterých výuka čtení
probíhá bez obtíží. Při porovnání křivky angažovanosti dyslektických a intaktních dětí je
patrný rozdíl. Podle hemisféry, kterou dyslektik při čtení převážně zaměstnává, klasifikuje
Bakker dyslexii na typ L nebo typ P. Typ L se u dyslektika projevuje zejména rychlým čtením
s vysokým procentem chybovosti, typ P naopak čtením pomalým s malým počtem chyb.
Bakker uplatnil své poznatky při tvorbě postupů a pomůcek k nácviku čtení dyslektiků a při
jeho reedukaci, které jsou založeny na percepci, pravolevou a prostorovou orientaci.
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R Lalaeva (1983, in Zelinková, 1998) klasifikuje dyslexii na základě rozboru čtení a
psaní na čtyři typy:
•

dyslexie fonematická, která vzniká jako následek nezvládnutého fonemadckého
systému jazyka,

•

dyslexie optická, která
analýzy,

se projevuje poruchou

nediferencovaností

představ

o

tvaru,

zrakové

a

poruchou

zrakoprostorové
zrakové

paměti,

prostorového vnímání a prostorové paměti,
•

dyslexie agramatická, která se projevuje nedostatečným osvojením gramatických
forem, morfologických a syntaktických zobecnění,

•

dyslexie sémantická, která se projevuje nedostatečným chápáním smyslu textu.

Pro potřeby psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky a pro stanovení návrhu
postupu

péče

pro žáky s SPU zejména pro potřeby školní praxe mohou být

poruchy učení klasifikovány podle míry

jednotlivé

projevů. V závěrech odborných posudků žáka

mohou být stupně poruchy vyhodnoceny jako:
*

lehká forma dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

•

středně těžká forma dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

•

těžká forma dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

Tato klasifikace je však spíše orientační, neexistují k ní přesná diagnostická kritéria a
jednotliví speciální pedagogové a psychologové se v užití vyjádření typu a stupně poruchy liší
zejména s ohledem na používané diagnostické postupy.

3.1.3.

Etiologie specifických poruch učení

Na počátku 20. století, kdy byla v centru zájmu dyslexie,

se názory odborníků

rozcházely v podstatě do dvou proudů. Zastánci jednoho z nich
specifických poruch učení v oblasti

dědičnosti, obhájci druhého

spatřovali příčinu

v drobném mozkovém

poškození. Protože dyslexie je jednotkou heterogenní, existovala pro tyto hypotézy
dostatečná podpora z výzkumného sledování (Matějček, 1995). První odklon od teorií jedné
příčiny lze zaznamenat ve výzkumech O. Kučery a Z. Matějčka (1958, 1961), který
pojmenovává čtyři skupiny dyslektiků podle etiologie (in Matějček, 1995):
1. skupina,

označena

písmenem

E

-

encefalopatická,

s prokázaným drobným poškozením mozku,
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zastoupena

50%,

2.

skupina, označena písmenem H - hereditární, zastoupena 20%, s výskytem
poruchy sdělovací funkce v anamnéze,

3.

skupina, označena písmeny H E - hereditárně-encefalopatická, zastoupena 15%,
s výskytem symptomů drobného mozkového poškození i dispozicí v anamnéze,

4.

skupina, zastoupena 15%, kde je edologie z kategorie neurotické nebo nejasná.

Současné výzkumy v oblasti etiologie pohlížejí na příčiny SPU z několika úhlů pohledu.
Je to pohled neurologický, pedagogický, psychologický, případně psychiatrický. V popředí
stojí výzkum

mozkových

struktur,

zejména

vzhledem

k neustálému

zdokonalování

neurologických diagnostických technologií, významný je výzkum v oblasti fonematického
uvědomění a zrakového i sluchového vnímání (Matějček, in Kuchařská, ed., 2000).
Dnes se předpokládá, že existují dvě základní

kategorie příčin podmiňujících vznik

SPU. Vágnerová (2001) uvádí, že se jedná o příčiny dispoziční (konstituční) a nepříznivé
vlivy prostředí. Mezi dispoziční příčiny řadí genetické vlivy, lehkou mozkovou dysfunkci,
odchylnou organizaci cerebrálních aktivit a netypickou dominanci hemisfér, případně
nepříznivou konstelaci laterality. Mezi nepříznivé vlivy prostředí řadí podmínky rodinného a
školního prostředí. Není snadné zjistit, do jaké míry participovaly na vzniku SPU faktory
dispoziční a do jaké míry faktory prostředí. Mezi uvedenými jevy existují pouze nejasné
hranice, oba se spíše prolínají a vzájemně podmiňují.

3.1.3.1. Dispoziční příčiny

Genetické vlivy
Genetická etiologie SPU není zcela přesvědčivě doložená, výzkumy dokazují zvýšené
riziko výskytu poruch učení ve sledovaných rodinách, nestanovují však konkrétně, co se
geneticky předává. Lze však konstatovat, že genetické dispozice mohou vznik poruchy
spolupodmiňovat. Pokorná (2001) uvádí: „Geneticky mohou být přenášeny nejen poruchy a poškození,
ale také netypické vlastnosti funkce CNS" (Pokorná, 2001, s. 81). Z oblasti genetických příčin je
třeba vyloučit prokázané perinatální poškození dítěte a poruchy způsobené sociálně. Pokorná
(1997) dále uvádí: „.. .sociální podmínky a návyky se často přenášejí £generace na generaci" (Pokorná,
1997, s. 77). Poruchy vzniklé na podkladě
vznikají na podkladě genedekém.
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sociálním nelze proto zaměňovat s těmi, které

Lehká mozková dysfunkce
„Syndrom lehké morkové dysfunkce se vytahuje na děti téměřprůměrné, průměrné nebo nadprůměrné

obecné inteligence s určitými poruchami učení či chování, v rozsahu od mírných po tě%ké, které jsou spojeny
•f odchylkami funkce CNS. Tyto odchylky se mohou projevovat růdnými kombinacemi oslabení ve vnímání
tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky1'

(Clements, 1966, in

Zelinková, 1998, s. 13).
LMD je velmi pestrý syndrom, s poměrně hojným výskytem v populaci (např. Košč,
1987, uvádí 5-10% v běžné dětské populaci), kterým se česká i zahraniční literatura zabývá
poměrně obsáhle.
Z výsledků

výzkumu

pracovníků

Vídeňské

univerzitní

kliniky

pro

dětskou

neuropsychiatrii vyplývá (Pokorná, 2001), že u dětí s normálními intelektovými výkony lze
popsat deficity v těchto dílčích funkcích:
•

nedostatečně rozvinutá jemná motorika, která negativně ovlivňuje výkony v psaní,

•

poruchy rozvoje řeči a výslovnosti,

•

obtíže v chápání vztahů v prostoru, polohy a orientace v prostoru,

•

nedostatek v optickém a akustickém vnímání v časovém sledu,

•

deficity v krátkodobé a dlouhodobé paměti pro psané a slyšené řečové informace,
nedostatečná

schopnost intersenzorických výkonů

(ztížené vnímání

smysluplných

souvislostí mezi podněty, které jsou vázány na různé smyslové oblasti).
Z lékařského hlediska (Zemánková a kol., 1980 in Lechtá, 2002) lze tyto deficity doplnit
o příznaky sekundární:
•

vegetativní labilitu

•

bolesti hlavy

•

úzkost

•

tenze

•

koktavost
Vzájemný vztah specifických poruch učení a lehké mozkové dysfunkce (LMD) je dnes

již prokázán výzkumnými studiemi. U dětí s projevy LMD se nemusejí projevit poruchy
učení, stejně tak poruchy učení nemusejí zákonitě vznikat na podkladě LMD. U všech dětí,
na něž některé z uvedených faktorů působily se nemusejí manifestovat obtíže LMD nebo
SPU.
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Ke vzniku LMD může přispět negativní působení exogenních faktorů v průběhu
gravidity, tedy prenatálně, při porodu, tedy perinatálně či v období začínajícím po porodu a
trvajícím zhruba do 2 let života dítěte v tzv. postnatálním období. Podle jednodivých období
vývoje jedince lze exogenní faktory rozdělit do tří skupin:
Prenatální faktory
Prenatální faktory představují celou škálu teratogenních vlivů, které působí na jedince od
početí do porodu. Během prvních 90 dní nitroděložního vývoje se jedná o embryopatie,
účinek nox je nejintenzivnější, od 12. týdne vývoje jedince do porodu se hovoří o fetopadích,
plod je již odolnější a hrubší zásahy do jeho vývoje nejsou

tak časté (Macků, 1989).

V prenatálním období se jedná o vlivy:
•

fyzikální
nejčastěji se jedná o

ozáření ženy v raném stadiu gravidity rentgenovými či

ionizujícími paprsky,
•

chemické
jedná se o působení toxických látek z vnějšího prostředí, například oxid uhelnatý,
olovo a další těžké kovy, účinné i pomocné látky obsažené v léčivech, nikotin,
alkohol a další návykové látky,

•

biologické
jedná se o vliv původců některých přenosných nemocí virových (chřipka, plané
neštovice,

příušnice,

cytomegalovirus,

virus

spalničky,
HIV),

dětská

bacilárních

obrna,

zardčnky,

(syfilis,

listerióza)

herpes
i

virus,

parazitárních

(toxoplazmóza) na vyvíjejícího se jedince,
•

mechanické
jedná se o různorodá onemocnění orgánů matky, anomálie v poloze plodu, krvácení
v těhotenství, anémie matky, pokusy o interrupci,

•

metabolické
jedná se nejčastěji o diabetes mellitus matky, špatnou funkci placenty,

malnutrici

matky, hypoxii plodu následkem poruch funkce srdečního oběhu nebo plic nebo na
základě nikotinismu matky.
Perinatální faktory
Perinatální faktory působí na jedince během porodu a mohou mít zásadní vliv na další vývoj
jedince. Mezi perinatální činitele se řadí:
•

mechanické účinky porodu
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poranění novorozence zejména při klešťovčm porodu nebo císařským řezem
s následným krvácením do mozku nebo do lebeční dutiny,
•

hypoxie, asfyxie novorozence
na základě protrahovaněho porodu způsobeného abnormálními anatomickými
poměry porodních cest, abnormální porodní polohy plodu, poruchou děložní
činnosti

nebo

porodu

překotného,

komplikace

s pupeční

šňůrou,

porod

s novorozence s vysokou porodní hmotností,
•

intoxikace novorozence při porodu
například léky podávanými během porodu rodičce,

•

biologické vlivy
zejména kontakt novorozence s původci pohlavně přenosných nemocí,

•

předčasný porod s nízkou hmotností novorozence,

•

porod novorozenců z vícečetného těhotenství
riziko spočívá v nižší

porodní hmotnosti, častějších předčasných

porodech,

v četnějším výskytu předporodních vad, čímž jsou novorozenci ve větší míře
vystaveny riziku poruchy CNS.
Postnatální faktory
Skupina postnatálních faktorů je velmi široká. V období postnatálním se jedná o vlivy:
•

biologické
mezi nejzávažnější biologické vlivy patří infekce CNS (meningitida,

•

encefalitida),

metabolické
malnutrice novorozence, diabetes mellitus novorozence,

•

mechanické
krevní výron při vrozené malformaci cév nebo po úrazu mozku, léze v oblasti CNS
způsobené novotvarem, degenerací či postnatální sklerózou,

•

intoxikace
-

•

např. olovem, rtutí, případně dalšími těžkými kovy, léky, alkoholem,

psychosociální a výchovné
-

reprezentují prostředí, v němž se dítě vyvíjí, nemají vliv na vznik poruchy, ovlivňují
však její vývoj.
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O d c h y l n á o r g a n i z a c e cerebrálních aktivit
Vzhledem k mnohoznačnosti závěrů dysfunkčního rozvoje CNS, soustřeďuje se zájem
odborníků v současné době na průzkum organizace zpracování řečových informací v mozku.
Zejména na základě posuzování záznamů elektroencefalografu a měření aktivit metabolismu
v různých mozkových oblastech při čtení porovnávají jednotlivé studie rozdíly v organizaci
zpracování řečových informací v mozku mezi

osobami s diagnostikovanými SPU a bez

nich. Elektroencefalogram zaznamenává mozkové elektrické potenciály, které jsou reakcí na
mozkovou aktivizaci. Zjištěné rozdíly nelze interpretovat jako cerebrální dysfunkce, lze však
pozorovat, že určité procesy zpracování informací probíhají u osob s SPU obtížněji
(Stelmack, Miles, 1990 in Vágnerová, 2001).
Prokrvování jednotlivých

cerebrálních

oblastí se projevuje například

charakteristickým rozmístěním. U osob se SPU prokazuje, podle autorů,

při

čtení

větší cerebrální

prokrvení zvýšené úsilí vynakládané při čtení (Flowers a kol., 1991 in Vágnerová, 2001).
Všechny uvedené faktory ovlivňují vývoj dítěte a případný vznik nebo prohloubení
poruchy v závislosti na časnosti a četnosti jejich působení.

3.1.3.2.

Nepříznivý vliv prostředí

P o d m í n k y rodinného prostředí
Přestože není jednoduché stanovit, co je nepříznivé rodinné prostředí, ze sledování
některých autorů vyplývá, že většina dětí se SPU pochází ze sociálně nižších vrstev s nízkým
vzděláním rodičů. Niemeyer (1974) uvádí, že je to 83% dětí (Niemeyer, 1974 in Pokorná,
2001). Valtínová zkoumala dotazníkovým šetřením sociální status rodiny dětí s dyslexií a
jejich rodinné zázemí. V porovnání s kontrolní skupinou zjistila u dyslektiků následující
nevýhodné faktory (Valtínová, 1970 in Pokorná, 2001, s. 89):
• oba rodiče dosáhli pouze základního vzdělání
• dítě má tři a více sourozenců
• dítě je v pořadí sourozenců na třetím a dalším místě
• rodina žije ve stísněných bytových podmínkách
• matka s v žádném zaměstnání nezaučila
• rodiče nevlastní žádné knihy, ani si je nepůjčují v knihovně
" rodiče nečtou časopisy
• dítě nevlastní žádné knihy
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• děti si doma, kromě školou předepsaných povinností, nečtou (40%)
• opožděný vývoj řeči
• porucha řeči dítěte
• tři nebo čtyři změny učitelů při základní výuce čtení a psaní
• v rodině jsou další jedinci se SPU
Pokud se uvedené faktory vyskytují v anamnéze ve vyšším počtu, usuzuje Valtínová na
zvýšenou pravděpodobnost výskytu SPU.
Školní výkon dítěte je ovlivněn také očekáváním rodičů. V předškolním věku přejímá
dítě sebehodnocení od rodičů, projeví se tedy i po vstupu do školy, zda je u něj očekáván
úspěch nebo neúspěch. K vlivům působícím na dítě nepříznivě patří jistě také postoj k
významu vzdělávání v rodině a postoje rodiny k funkčností školní docházky (Stech, 1992 in
Pokorná, 2001).
Uvedené aspekty rodinného prostředí mohou ovlivňovat vznik a rozvoj SPU,
upozorňují nás však spíše na možná rizika. Jejich výskyt zvyšuje pravděpodobnost rozvoje
SPU, je proto účelné, aby o nich pedagogové byli informováni a mohli jejich vliv na žáka
zmírnit.

P o d m í n k y školního prostředí
Jestliže žáci pravidelně navštěvuje vyučování, dostávají všichni stejnou možnost naučit
se psát, číst a počítat (Pokorná, 2001). Úroveň výchovy a vzdělávání poskytovaných
jednotlivými školami se liší, tím spíše úroveň péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Při posuzování kvality poskytované péče je podstatné jejich zaměření. V oblastí
výchovy a vzdělávání žáků s diagnostikovanými SPU jsou v České republice (ČR)
uplatňovány

dva

prostřednictvím

základní

modely.

Žákům

individuální

nebo

skupinové

může

být

integrace,

speciální péče
ve

třídách

poskytována

běžných

nebo

specializovaných.

3.2.

Starší školní věk

Období školního věku, které je vymezeno věkem mezi 6 až 15 lety (Sagát, 1989), se dělí
na mladší školní věk (6-11 let) a starší školní věk (12-15 let). Z hlediska školské legislativy
odpovídá období mladšího školního věku vzděláváni žáka na I. stupni ZS, období staršího
školního věku na II. stupni ZS.
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Starší školní věk je z hlediska vývojové psychologie označován

obdobím dospívání,

které však nelze přesně časově vymezit, délka jeho trvání, tedy počátku i konce, je variabilní.
V období dospívání dochází ke změnám fyzickým, psychickým i sociálním. V biologickém
slova smyslu lze toto období vymezit jako období mezi prvními projevy pohlavního
dospívání s dovršením reprodukční schopnosti a dokončením tělesného růstu. U většiny
dospívajících dochází k diskrepanci mezi somatickými, psychickými a sociálními změnami,
které se souhrnně označují jako změny pubertální.
Vzhledem k variabilitě vývoje v jednotlivých složkách osobnosti lze toto období dle
Langmciera a Krejčířové orientačně ohraničit takto: dolní hranice 11-12 let, horní asi 20-22
let (Langmeier, Krejčířová, 1998). Období dospívání lze dále rozčlenit na:
1. období pubescence
zhruba 11 až 15 let
významný je rozvoj sekundárních pohlavních znaků a dosažení

reprodukční

schopnosti
2. období adolescence
zhruba 15 až 22 let
významné je postupné dosažení plné reprodukční zralosti, dokončení tělesného růstu
a změna postavení jedince ve společnosti
V odborné literatuře se objevuje pojem sekulární akcelerace, který označuje celkové
urychlování růstu a vývoje v průběhu staletí (I.angmeicr, Krejčířová, 1998). Jedná se o
akceleraci zpravidla o 4-5 měsíců za desetiletí. Otázka rovnoměrnosti somatického a
psychického vývoje není zcela jednoznačně zodpovězena, řada empirických studií však
poukazuje na akceleraci vývoje v obou oblastech paralelně. K akceleraci dochází
(Leuschke-Simonisová in Langmeier, Krejčířová, 1998) i v oblasti emočního vývoje
dospívajících.

3.2.1.

Psychologická charakteristika období dospívání

Období pubescence je podle Langmeiera a Krejčířové (1998) provázeno emoční
instabilitou, častými a nápadnými změnami nálad, impulzivitou jednání, nestálostí a
nepředvídatelností reakcí a postojů. Obtíže při koncentraci pozornosti způsobují často
výkyvy ve školním prospěchu, což je zejména v tomto období většinou v rozporu
s očekáváním rodičů. Objevuje se zvýšená unavitelnost, období apatičnosti se střídá
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s krátkými

fázemi

vystupňované

aktivity.

Může

být

doprovázeno

drobnými

neurovegetativními poruchami, zhoršením kvality spánku nebo poruchami chůd k jídlu.
Podle ICannera (1959 in Langmeier, Krejčířová, 1998) je období dospívání: „velký
překladatel, který biologické i sociální i kulturní normy překládá do individuálního jazyka jedince, a tím
nutí volitformy osobní existence ".
Motorika se vyvíjí zpravidla výrazněji než v období předcházejícím, konkrétně oblast
jemné motoriky, hbitost, koordinace pohybů. Rozvíjí se úroveň vizuálního vnímám,
pokračuje vývoj řeči, roste slovní zásoba, vyjadřování je složitější. Rozvoj motorických a
percepčních schopností jedince vede ke vzniku a prohloubení zájmů.
V oblasti kognitivních funkcí se v období dospívání blíží maximálnímu výkonu. Podle
Piageta a Inhelderové (1997) se u jedince objevují začátky formálního neboli hypotetickodeduktivního myšlení. Hlavní pokroky v oblasti kognitivních funkcí lze shrnout do několika
bodů:
• schopnost práce s pojmy obecnějšího, abstraktnějšího charakteru
• schopnost zvažovat alternativní řešení problémů
• schopnost srovnat skutečné s myšleným
• schopnost aplikace logických operací nezávisle na obsahu soudů
Důležitým znakem dospívání je nový způsob nahlížení na své cítění, myšlení a jednání,
schopnost je analyzovat a kriticky posuzovat.
V emočním vývoji a v oblasti socializace dochází během dospívání k emancipaci od
rodiny, navazování vztahů s vrstevníky, rozvoji sexuality, rozvoji pocitu identity. Všechny
tyto vývojové úkoly tvoří významnou součást období dospívání. Každý jedinec si hledá
specifický způsob emancipace od rodiny. Nezdar dospívajícího uvolnit se ze závislosti na
rodině se může odrážet v různých obtížích. Dospívající obrátí svou lásku k rodičům
v nenávist, uzavřou se do sebe, odmítají životní styl vrstevníků (Langmeier, Krejčířová,
1998). Za normálních okolností i přes touhu emancipace udržují dospívající k rodičům
pozitivní vztah. Úměrně k vývoji emancipace od rodiny navazují dospívající nové vztahy
k vrstevníkům. Zpočátku převažuje sklon k utváření skupin složených z jedinců stejného
pohlaví, jedinci opačného pohlaví jsou aktivně odmítáni. V optimálním případě patří vznik
takových typů skupin mezi kladné socializační činitele, může mít však vliv na vznik
nepřiměřeného až antisociálního postoje jedince. V další fázi vývoje vzniká potřeba utvářet
párová přátelství s jedincem stejného pohlaví. S blízkým člověkem je snazší sdílet intimní
pocity a zkušenosti. Následně začíná převažovat zájem dospívajícího o druhé pohlaví, zájem
však projevuje z nějaké skupiny spíše na dálku. V další etapě (zpravidla na přelomu
pubescence a adolescence) se objevují první skutečné vztahy dívek a chlapců, ve kterých
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převládá zejména zvědavost a potřeba ujistit se o vlastní přitažlivosti (Langmeier, Krejčířová,
1998).
Jednotlivé vývojové sekvence neplatí pro všechny dospívající, jednotlivé fáze bývají
dosahovány individuálně v rozdílném věku.
Získání pocitu vlastní identity je pro pubescenta velmi důležitým vývojovým úkolem.
Poznává své možnosti a limity, přijímá svou jedinečnost i s nedostatky, samostatně začíná
ovlivňovat svůj vnější vzhled. Patrná je i jeho snaha o dosažení jasné identity sexuální.
Přijetí své jedinečnosti i s určitým omezením a nedostatky bývá pro dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami o poznání složitější než pro dítě intaktní.
Sebevědomí (či kladné sebepojetí, jak jej nazývá Rogers) se týká hodnoty, již si
přisuzujeme. Ze všech oblastí sebepojetí je jednou z nejpodstatnějších. Některé studie
uvádějí, že nejzávažnějším činitelem pro vznik duševního onemocnění je neschopnost
některých jedinců vážit si sebe sama. Považují sami sebe za nedůležité a nehodnotné členy
společenství. Soustavně podceňují své schopnosti a svou hodnotu v očích druhých lidí.
Coopersmith (1967 in Fontana, 1997) předpokládá, že takové pocity nedostatečnosti se
projevují u dětí na II. stupni ZS. Ve svém výzkumu popisuje chlapce s nízkým sebevědomím
jako: „smutnou skupinku izolovaných, ustrašených, odmítajících se podílet na činnosti, rozpačitých a
přecitlivělých na kritiku. Soustavné se podceňovali, ve škole měli sklon dosahovat týsledků pod úrovní stých
schopností a většinu doby se přehnaně zabývali stými vlastními problémy" (Coopersmith, 1967 in
Fontana, 1997, s. 256). Mezi zkoumanými chlapci nebyly shledány rozdíly v úrovni
kognitivních, tělesných a socioekonomických proměnných. Vznik vysokého nebo nízkého
sebevědomí děti lze tedy dát do souvislosti s chováním jejich rodičů i pedagogů. Významnou
roli hraje identifikace s obrazem utvořeným v očích rodičů i pedagogů. Vznik nízkého
sebevědomí podporuje autoritářský styl výchovy v rodině i ve škole (Maccobyová, Martin,
1983 in Fontana, 1997).
D o jednotlivých vývojových období mohou zasahovat faktory ovlivňující pozitivně
nebo negativně jejich průběh Podle Kavale, Nedvědové, Pilařové (1999) patří mezi faktory
snižující riziko problémů v období adolescence:
•

vyšší intelekt dítěte

•

vyšší sociální status rodiny

•

dobré vztahy s vrstevníky

•

malá agresivita

•

menší nebo žádné výchovné problémy v mladším školním věku

•

relativně bezproblémové vztahy s rodiči v předškolním a mladším školním věku

•

rodiče bez emočních problémů
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Pozitivní vliv na úspěšnou socializaci dětí má otevřený a komunikativní přístup rodičů,
jejich vyjadřovaný kladný vztah k dítěti. Rodiče, kteří berou problémy dítěte za své, vyjadřují
mu podporu, oceňují jeho přednosti, mohou děti uchránit před sociálním selháním. Musí mít
však k dispozici nejen dostatek informací, pro jejich úsilí se jim musí také dostávat podpora
okolí, někdy také vedení.

3.2.2.

Psychosociální postavení žáků se SPU

U žáků se SPU

se objevují obtíže spojené nejen se schopností

dosáhnout

požadovaného výkonu ve škole. Pro opakovaný zážitek neúspěchu se často snižuje jejich
sebevědomí, současně často nejsou pozitivně přijímány svým okolím. Milzová (1980 in
Pokorná, 2001) zjistila, že mezi žáky s problémy v emoční sféře bylo 74,4% žáků s deficitem
dílčích funkcí, které jsou příčinou SPU. Zabývala se příznaky chování v pěti oblastech:
•

funkční poruchy s projevy ve vnitřní tělesné sféře - poruchy spánku,
pomočování, bolesti hlavy,

•

funkční poruchy s projevy ve vnější tělesné sféře - kousání nehtů, trhání
vlasů,

•

poruchy pocitů a nálad - pocity strachu, úzkosti, suicidiální pokusy,

•

poruchy v sociální oblasti -

nápadná ostýchavost, agresivita, přehnaná

žárlivost,
•

poruchy narušující činnosti a výkony dítěte - snížená schopnost koncentrace,
zvýšená dráždivost, apod.

Niemeyer (1974 in Pokorná, 2001) dokládá výsledky dotazníkového šetření, že žáci
s dyslexií jsou podle spolužáků častěji než ostatní terčem posměchu, nenavazují často
pozitivní vztah k žádnému spolužákovi, mají více nepřátel než přátel. Samotné děti s dyslexií
jsou přesvědčeny, že mají větší smůlu než spolužáci. Práce ve škole jim připadá náročná.
Nemyslí si o sobě, že jsou líné a neukázněné. Nepříznivě hodnotí své výkony a vědomosti.
Je nutné, aby bylo rozlišováno hodnocení neúspěchu a hodnocení dítěte samotného.
„Právě neúspěšné dítě musí mít jistotu, %e " osobních vztazích stojí rodiče pevně najeho straně, a to i
tehdy, kdy~je důsledně vedou k nápravějeho obtíží nebo překonání handicapu " (Pokorná, 2001. s. 126).
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PRAKTICKÁ ČÁST
4.

U V E D E N Í D O PROBLEMATIKY

Škola je instituce, která v současné společnosti zastává několik funkcí. Jejím úkolem
totiž není pouhá transmise poznatků, významně se podílí také na socializaci a integraci děd a
dospívajících, s cílem dosáhnout jejich bezproblémového začlenění do života. V prostředí
školy by naplňování kvalifikačních, socializačních a integračních cílů mělo být doplněno
podporou individuality jedince. Z hlediska školy lze tyto funkce shrnout pod společné
označení výchova a vzdělávání.
Na výchově a vzdělávání dětí-žáků se ve škole podílejí zejména učitelé a vychovatelé,
dále pak výchovní poradci, zastřešující funkci má ředitel a jeho zástupci.
S rozvojem péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami participují na procesu
výchovy a vzdělávání také psychologové, speciální pedagogové, případně pedagogičtí
asistenti. Jsou-li

součástí

školního

poradenského

zázemí,

označují se

jako

školní

psychologové a školní speciální pedagogové. Jejich činnost ve školách a školských zařízeních
je upravena Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních. Potřeba zřizovat pozice školních psychologů a školních
speciálních pedagogů vzrůstá se zvyšujícím se počtem žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Velmi širokou a heterogenní skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří
žáci

se SPU.

V případě,

že je u žáka

specifická porucha

vymezena

patřičným

psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením, následuje pak většinou rozhodnutí
zákonného zástupce a ředitele školy o zařazení žáka do specializované třídy nebo do třídy
běžné, kde jeho výchova a vzdělávání probíhá formou individuální integrace. Podmínky péče
o žáky se SPU stanoví Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání; Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Specializované třídy pro žáky se SPU vznikaly v Cil nejprve pro žáky I. stupně.

Na

začátku školní docházky se děti jednodivým výukovým dovednostem učí, jsou u nich
rozvíjeny

a zakotvují se. Diagnostika SPU probíhá právě v tomto období

a potřeba

speciálního přístupu k žákům mladšího školního věku se tedy jevila jako zásadnější. Se
zřizováním specializovaných tříd pro žáky se SPU také na II. stupni se v ČR započalo v 90.
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lctcch minulého století, protože specifický přístup ke vzdělávání žáků se SPU se ukázal jako
žádoucí i ve starším školním věku, v němž projevy SPU často přetrvávají. Důvodem pro
zřizování specializovaných tříd pro žáky se SPU je snaha o optimalizaci podmínek pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Problémy v prostředí školy vyplývají u žáků se SPU z několika příčin. Bývají obecně
málo produktivní, mohou být nesoustředěné, hyperaktivní nebo naopak hypoaktivní. Jejich
práce bývá dezorganizovaná, proto nedosahují požadovaných znalostí. Zhruba u 3% dětské
populace se vyskytují SPU, které ovlivňují školní výkony z důvodu deficitů ve výukových
dovednostech (Kavale, Nedvědová, Pilařová, 1999). Uvedené skutečnosti ovlivňují zejména
školní výkony a mají u žáka se SPU často vliv na vznik školní neúspěšnosti. Další
významnou skupinu obtíží žákům se SPU ve škole přináší často oblast sociálních vztahů,
pro opakovaný zážitek neúspěchu se totiž může snižovat jejich sebevědomí, často nejsou
pozitivně přijímány svými vrstevníky a někdy ani pedagogy. Ke SPU mohou být přidruženy
SPCH nebo výchovné problémy, které postavení žáka ve škole a ve třídě ovlivňují také velmi
negativně.
Záci staršího školního věku, kteří se jsou z hlediska vývojové psychologie označováni
jako pubescenti, procházejí významnými změnami, které se samozřejmě projevují i ve
školním prostředí. Jak uvádí Vágnerová (2000), součástí žákovské role je tendence příliš se
nenamáhat, odmítat nesrozumitelné učivo, zpochybňovat význam některých školních
znalostí a netolerantní přístup k hodnocení pedagogů. V komunikaci s dospělými se ve
zvýšené míře objevují konflikty, pubescent chce být přijímán jako rovnocenný partner, při
neúspěchu

komunikaci

odmítá.

Komunikace

s vrstevníky

je

provázena

typickým

komunikačním stylem spojeným s užíváním specifických obratů a preferencí některých slov
(Vágnerová, 2000). Posiluje se význam vrstevnické skupiny, cílem pubescenta je, aby v ní
dosáhl významné role.
U žáků se SPU se objevují ve zvýšeném měřítku poruchy spánku, bolesti hlavy,
poruchy nálad a poruchy v sociální oblasti projevující se nápadnou ostýchavostí, agresivitou,
přehnaná žárlivostí, apod. (Milzová, 1980 in Pokorná, 2001).
Všechna uvedená specifika období staršího školního věku a projevy provázející SPU
významně ovlivňují vzdělávací proces žáka a jeho postavení ve vrstevnické skupině, kterou
tvoří ve školním prostředí nejčastěji příslušníci jedné třídy.
Pobyt žáka ve škole tvoří významnou část jeho každodenního života. Pro žáka se SPU
bývá pobyt ve škole spojen často s neúspěchy a selháváním v plnění školních povinností.
Proces výchovy a vzdělávání žáků je ovlivněn mnoha faktory. Řadu z nich nemůže
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pedagogové svým přístupem ovlivnit. Tato diplomová práce se zaměřuje na činitele školního
prostředí, které jsou ze strany pedagogů ovlivnitelné.

4.1. Výzkumné otázky, cíle průzkumu
Hlavními cíli práce je, na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a doplňujících
rozhovorů s pedagogickými pracovníky jedné z pražských ZŠ, zmapovat průběh výchovy a
vzdělávání žáků staršího školního věku se SPU a na základě vydpování problematických
oblastí vytvořit inventář doporučení možných přístupů, metod a postupů, které mohou
přispět k optimalizaci péče o tyto žáky v prostředí sledované ZŠ se zohledněním doby mimo
vyučování.
Práce sumarizuje nejen znalostí pedagogů, ale zejména jejich osobní zkušenosti a
postoje v oblasti péče o žáky se SPU na II. stupni v následujících osmi kategoriích otázek:
•

Zdroje informací respondentů pro práci s žákem se SPU na II. stupni ZŠ

•

Motivace žáků se SPU, metody a činnosti používané při výuce na II. stupni ZŠ

•

Charakteristiky žáka staršího školního věku očima pedagogických pracovníků

•

Rodinné zázemí žáka očima pedagogických pracovníků

•

Výčet činností školního speciálního pedagoga a psychologa a hodnocení jejich kvality ve
sledované ZS

•

Sebehodnocení žáka očima pedagogických pracovníků

•

Specializovaná třída versus integrace

•

Časově-organizační podmínky výuky

Z výše vytyčených cílů vyplynuly následující úkoly:
•

Dotazníkovým šetřením zmapovat zkušenosti a postoje pedagogických pracovníků
sledované ZŠ s péčí o žáky se SPU na II. stupni.

•

Vytipovat problematické oblasti v pobytu žáka se SPU v prostředí sledované ZŠ.

•

Sestavit inventář doporučení pro optimalizaci pobytu žáka se SPU v prostředí sledované
ZŠ.
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Postup:
•

Prostudovat odbornou literaturu a dostupné výzkumné studie zabývající se zvolenou
problematikou.

•

Stanovit základní oblasti pobytu žáka se SPU staršího školního věku ve školním
prostředí.

•

K provedení

administrace

dotazníkového

šetření vytvořit

vhodný

dotazník

pro

pedagogické pracovníky podílející se na výchově a vzdělávání žáků se SPU na II. stupni
sledované ZS.
•

Provést pilotní ověření srozumitelnosti dotazníku.

•

Oslovit pedagogické pracovníky ZS.

•

Provést administraci dotazníku vytipované skupině pedagogických pracovníků ZŠ.

•

Provést vyhodnocení dotazníku.

•

Provést doplňující rozhovory s některými pedagogickými pracovníky ZŠ.

•

Provést obsahovou analýzu pedagogické dokumentace.

•

Vytipovat problematické oblasti v pobytu žáka se SPU v prostředí ZŠ.

•

Vytvořit

inventář

možných

přístupů,

metod

a postupů,

které

mohou

přispět

k optimalizaci péče žáků se SPU na II. stupni ZS.

Na II. stupni sledované ZŠ probíhá výchova a vzdělávání žáků se SPU prostřednictvím
individuální i skupinové integrace. Rada autorů posuzuje kvalitu fungování běžných a
specializovaných tříd a možnosti pozitivního vlivu skupinové a individuální integrace na
výchovu a vzdělávání

žáků se SPU z různých úhlů pohledu. Mezi odbornou ani

angažovanou rodičovskou veřejností však, ve smyslu vyhodnocení ideálního modelu péče o
žáky se SPU, nelze vypozorovat jednotný postoj. Posuzovat vhodnost individuální nebo
skupinové

integrace

pro

konkrétního

žáka

se SPU

je

třeba

z hlediska

úrovně

základních výukových dovedností, sociálního postavení a sebehodnocení žáka, možností
spolupráce s rodinou, výsledků v jednotlivých předmětech a posouzení individuálních
charakteristik žáka.

- 30 -

V průzkumu jsem hledala odpovědi na následující otázky:
1. Jaké oblasti pobytu žáků staršího školního věku se SPU jsou v prostředí sledované
ZS ze strany pedagogů považovány za problemadcké?
2. Jaké oblasti pobytu žáků staršího školního věku se SPU jsou v prostředí sledované
ZS podceňovány nebo opomíjeny?
3. Je pro žáka staršího školního věku se SPU vhodnější zařazení do specializované třídy
nebo jeho integrace ve třídě běžné?
Analýzou odpovědí z dotazníkového šetření a z doplňujících rozhovorů chci ověřit
postoj

pedagogických

pracovníků

sledované

ZŠ

k zařazování

žáků

se SPU

do

specializovaných tříd nebo do tříd běžných. Domnívám se, že na tuto otázku nebude možné
vysledovat jednoznačnou odpověď. Předpokládám,

že

vzhledem

k míře

zastoupení

pedagogických pracovníků podílejících se na výchově a vzdělávání žáků staršího školního
věku se SPU sledované ZŠ, bude možné v dotazníkovém šetření a při rozhovorech odhalit
širokou škálu výukových a psychologických potřeb nejen žáků, ale i pedagogů samotných,
které souvisejí s vyučováním, ale i s dobou mimo něj. Předpokládám, že uvedené potřeby se
budou týkat zejména oblastí specifických potřeb vzdělávání žáků se SPU ve starším školním
věku, sociálních vztahů mezi vrstevníky a vlivu rodičů na školní úspěšnost a prožívání žáka.
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5.

METODIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU

5.1. Charakteristika souboru respondentů

Výzkumný soubor reprezentují pedagogičtí pracovníci
podílející se na výchově a vzdělávání

jedné pražské základní školy

žáků staršího školního věku se SPU, tedy ředitel,

zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně, učitelé a učitelky, školní speciální pedagožka a
vychovatelka školního klubu. Na II. stupni sledované ZS se na výchově a vzdělávám žáků
podílejí ředitel školy, zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně (jedna osoba), patnáct
učitelek, pět učitelů, jeden školní psycholog, jedna speciální pedagožka, dvě vychovatelky ve
školním klubu a jedna pedagogická asistentka.
O vyplnění dotazníku

jsem požádala vytipovanou skupinu patnácti pedagogických

pracovníků sledované ZŠ. Zpět se mi vrátilo dvanáct vyplněných dotazníků.
Celkový konečný počet respondentů byl tedy 12 (3 muži a 9 žen) ve věku od 26 do 67
let, jejich průměrný věk činí 42, 75 roků.
Osm respondentů má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru v následujících
aprobacích:
•

SpPg, I. stupeň

•

SpPg

•

SpPg

•

M-ZT

•

M-F

•

Př-Z

"

ČJ-VV

•

RJ-HV

Jeden respondent má vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie.
Dva respondenti mají středoškolské vzdělání.
jeden

respondent

má

středoškolské

vzdělání a dokončuje vysokoškolské

kombinovanou formou.
Vyučované předměty a funkce jednotlivých respondentů v ZŠ:
•

ředitel školy, M

•

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, CJ

•

školní speciální pedagožka, Inf

•

školní psycholog
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studium

•

Inf, F, OV, RV

•

M, F, Ch

•

M, Inf

"

AJ

•

ČJ,VV

•

HV, OV, PV

•

vychovatelka školního klubu

5.2.

Charakteristika základní školy

Základní škola sídlí v centru Prahy. Na I. i II. stupni jsou zřizovány specializované
třídy pro žáky se SPU. Zároveň jsou zde někteří žáci individuálně integrováni v běžných
třídách. Na I. stupni se vzdělává 74 žáků a 56 žáků v režimu individuálního vzdělávám. Na
II. stupni se vzdělává 129 žáků, z nichž 20 je integrováno individuálně a 59 je integrováno
skupinově ve specializovaných třídách. Budova školy je historická, nemá bezbariérový
přístup. Žáci s tělesným postižením používají k přepravě mezi patry „schodolez". Žáci
mohou využívat školní jídelnu, školní družinu a klub, hřiště ve vnitrobloku, dvě tělocvičny,
tři multimediální učebny, pět specializovaných učeben a keramickou dílnu. Na výchově a
vzdělávání žáků se podílí celkem 32 pedagogických pracovníků, z toho 25 učitelů a učitelek
včetně vedení školy, 6 vychovatelek, 1 školní psycholog, 1 školní speciální pedagožka a 1
pedagogická asistentka.

5.3.

Popis použitých metod

5.3.1. Výběr metod

K ověření vymezených otázek a dosažení stanovených cílů průzkumu jsem použila
jednu z exploračních metod, metodu dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky
sledované ZS.
K hlubšímu pochopení zkoumaného prostředí jsem použila následující pomocné
metody:
• doplňující rozhovor s některými pedagogickými pracovníky sledované ZS
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• obsahovou analýzu pedagogické dokumentace (Výroční zpráva, Výkaz o základní
škole podle stavu k 30. 9. 2006 a osobní dokumentace žáků)
K analýze dat jsem použila prvky rámcové analýzy (podle Ritchieho a Spencera, 1994
viz Hendl, 2005).

5.3.2. Popis dotazníku

Ke sběru dat jsem použila vlastní dotazník. Soubor otázek v dotazníku slouží k
monitorování základních oblastí života žáka staršího školního věku se SPU očima odborníků,
kteří se podílejí na jeho výchově a vzdělávám ve školním prostředí. V omezené míře mapuje i
pohled pedagogů na prostředí domácí.
V úvodu dotazníku jsou použity otázky identifikační: věk, vzdělání, aprobace, pohlaví,
funkce v ZS, vyučované předměty.
Dotazník obsahuje celkem dvacet otázek, z nichž dvě jsou členěny na dvě podotázky
zaměřující se na specifika běžné a specializované třídy. Otázky číslo 1 - 1 6 jsou formulovány
jako otevřené, otázky číslo 1 7 - 2 0 jako polouzavřené. V otázkách číslo 1, 5, 7, 9, 10, je
uveden konkrétní minimální počet položek pro odpověď.

K ověření hypotéz průzkumu byly v dotazníku uplatněny tyto okruhy otázek:
•

Zdroje informací respondentů pro práci s žákem se SPU na II. stupni ZŠ

•

Modvace žáků se SPU, metody a činnosd používané při výuce na II. stupni ZŠ

•

Charakteristiky žáka staršího školního věku očima pedagogických pracovníků

•

Rodinné zázemí žáka očima pedagogických pracovníků

•

Výčet činností školního speciálního pedagoga a psychologa a hodnocení jejich kvality ve
sledované ZŠ

•

Sebehodnocení žáka očima pedagogických pracovníků

•

Specializovaná třída versus integrace

*

Časově-organizační podmínky výuky
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5.4.

Popis realizace průzkumu

Po vytvoření první verze dotazníku jsem provedla pilotní ověření srozumitelnosti a
adekvátnosti jeho jednotlivých položek. Pilotní ověření adekvátnosti dotazníku provedla
učitelka působící v jiné pražské základní škole se speciálně pedagogickým vzděláním. Po
provedení revize jsem

provedla korekci u dvou položek dotazníku, která měla vést ke

zvýšení srozumitelnosti a jednoznačnosti pokládaných otázek.
Vlastní průzkum byl realizován v jedné z pražských základních škol, kde jsou
vzděláváni žáci se SPU na I. i II. stupni ve specializovaných třídách i ve třídách běžných od
roku 1993.
Dotazníkové šetření mezi respondenty proběhlo v listopadu 2006.

Doplňující

rozhovory s pedagogickými pracovníky jsem provedla v lednu 2007. Obsahovou analýzu
pedagogické dokumentace jsem prováděla průběžně při realizaci průzkumu.

5.5.

Vlastní sběr dat

Vytipované

pedagogické

pracovníky

z

řad

zaměstnanců

sledované

ZŠ

jsem

individuálně seznámila s výzkumným projektem, jeho cíli a stručně také s obsahem
dotazníku, byli ubezpečeni o důvěrnosti získaných dat. V případě potřeby jsem zodpověděla
dotazy respondentů. Při souhlasném vyjádření s participací na tomto šetření, jsem
respondenty požádala o navrácení vyplněného dotazníku ve lhůtě 14 dnů. Vlastní vyplnění
bylo možné psanou nebo elektronickou formou.
Sběr dat proběhl se souhlasem a s účasti vedení školy.
Celkem jsem pedagogickým pracovníkům poskytla k vyplnění patnáct dotazníků,
návratnost byla 80%.
Pedagogickou dokumentaci jsem měla k dispozici v době administrace dotazníků. Při
práci se všemi citlivými daty jsem dodržovala pravidla ochrany osobních údajů.
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6.

ANALÝZA A INTERPRETACE DAT
Údaje získané průzkumem jsem analyzovala s využitím prvků rámcové analýzy. V první

fázi jsem provedla klasifikaci a redukci získaných dat. V další fázi jsem identifikovala
významná témata sloužící ke klasifikaci nashromážděných dat.
Následně jsem provedla zobrazení dat. Ke zobrazení dat jsem použila dvě tematické
tabulky. Tabulka č. 1 zobrazuje data související s charakteristikou žáka a porovnání vhodnosti
individuální a skupinové integrace pro žáky se SPU na Il.stupni ZS. Tabulka č. 2 zobrazuje
postoje a zkušenosti pedagogických pracovníků sledované ZS, nedostatky v rodinném
zázemí a výčet očekávaných činností školního speciálního pedagoga a psychologa. V řádcích
jsou uvedena témata, která představují sumarizaci sledovaných oblastí. V jednotlivých
sloupcích jsou dále přiřazeny jednotlivé případy. Jsou označeny čísly 1 - 5 a jsou řazeny dle
četnosti výskytu ve formulacích jednotlivých respondentů
V závěrečné fázi jsem provedla interpretaci získaných dat doplněnou
komentářem.
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vlastním

TABULKA

č. 1

TÉMATA

Výčet strategii

Případ 1

žáků se SPU

směřujících

Případ 2

Případ 3

nadměrná potřeba podpory

snaha o získání úlev

učitele

zdůvodňovaná poruchou

podvody
k usnadnění

Významné

jejich práce při

charakteristiky•

vyučování

školní úspěšnost

očima

nízké sebehodnocení žáka

pracovníků

Původ nižšího

Specializovaná
z hlediska

třída versus

školní úspěšnosti
pracovníků

Speciahzovaná

třída versus

sociálních

očima pedagogických

žáků

pracovníků

pedagogických

z hlediska

izolace

poruchy v oblasti

poruchy schopnosti

motoriky

koncentrace

schopností a omezená
slovní zásoba

sebehodnocení

očima pedagogických

vzdor

horší úroveň verbálních

dlouhodobé paměti
pedagogických

Případ 5

žáka se SPU
deficity v krátkodobé a

ovlivňující

Případ 4

ZŠ

opakovaný zážitek

nereálné posuzování

porovnávání

opakované působení

neúspěchu

skutečnosti

s úspěšnějšími žáky

vysokých nároků

specializovaná třída

běžná třída

velmi individuální

není rozhodující

specializovaná třída

běžná třída

velmi individuální

není rozhodující

integrace
žáka

očima

ZŠ
integrace

vztahů s

vrstevníky

pracovníků

ZŠ
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TABULKA

c. 2

TÉMATA
Klíčové

informace

dokumentace
se žákem

pro

z

Případ 1

Případ 2

úroveň rozumových

úroveň verbálních

schopností

schopností

se SPU a t\rorbu

Využití informací pro
se SPU na

Způsoby

efektivní

Případ 4

odborné

Případ 5
kompenzační a

práci

se žákem

Případ 3

úroveň výukových
speciální učební

úroveň motoriky
dovedností

IVP

pomůcky

stanovení konkrétních

práci

individuálních přístupů

preference využívaných

volba vhodných metod
potřeba redukce učiva

tvorba IVP

metod

ověřování znalostí

podpora činností
motivace
vhodné pozitivní hodnocení v nichž žák zažívá pocit
žáka se SPU II. stupni

ZŠ
uspokojení

Osvědčené

výukové metody

Nejčastější

podmínky

chyby rodičů

pedagogických

ZŠ

individuální práce

skupinová práce

neúspěchu

úkolů

klasifikace

ZŠ

praktická cvičení
výukové PC programy

miniprojekty

v odborných předmětech

výuky

očima

pracovníků

zadávání přiměřených

používané

při výuce žáků se SPU na II.stupni
a časově organizační

možnost korekce

neadekvátní zákazy a

nepřiměřeně nízké či vysoké

omlouvání neúspěchů

neefektivní spolupráce

hyperprotektivní chování

nároky na dítě

dítěte poruchou

rodičů se školou

rodičů

tresty uplatňované
rodiči

Výčet činností školního
pedagoga

a školního

očekávaných
pracovníky

speciálního
psychologa

pedagogickými
ZŠ

zjišťování sociálního
diagnostika SPU
klimatu ve třídě

poradenská činnost

krizová intervence

reedukace SPU

Výčet strategií

žáků s SPU směřujících

k usnadnění jejich práce při

vyučování

Respondenti ve výčtu odpovědí uváděli několik forem podvádění žáků. Nejčastěji se
objevovalo opisování, používání taháků, zapírání pomůcek, např. psacích potřeb a sešitů.
Vzhledem k obavám žáků z náročnosti zadávaných úkolů se často objevuje jejich snaha o
co nejrychlejší dosažení výsledku bez ohledu na výsledek činnosti. Žáci často zneužívají
periodických postupů vyučujících. Jedná se například o postupné vyvolávání žáků k četbě
textu nebo jeho doplňování, kdy se žák soustředí pouze v konkrétní okamžik vyvolání.
Záci například záměrně nedbale píšou či nezřetelně vyslovují. Protože se učitel
soustřeďuje na správnou odpověď, často ji při takovém projevu může jako správnou
skutečně registrovat.

Konkrétně u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bývají

nejrůznejší usnadňující strategie velmi propracované a promyšlené. Jejich užívání má za
cíl minimalizovat zážitek neúspěchu. Otázkou usnadňujících strategií se poměrně obsáhle
zabývá Holt (1994), který vychází z rozsáhlých terénních pozorování.

Významné
pedagogických

charakteristiky

žáka

s SPU

ovlivňující

školní

úspěšnost

očima

pracovníků

Očima pedagogických pracovníků se na školní neúspěšnosti významně podílejí
deficity v oblasti kognitivních funkcí a v oblasti motoriky (zejména grafomotoriky a
vizuomotoriky). V mnoha vyučovacích předmětech se významnou měrou uplatňují
verbální dovednosti, deficity žáků se SPU mají nutně vliv na jejich výkony v oblasti
vyjadřování. V mnoha případech se u žáka vyskytuje porucha v oblasti čtenářských
dovedností, což vede k velmi malé oblibě čtení. To se významně projevuje v malé slovní
zásobě. SPU často provázejí poruchy aktivity ve smyslu hypo i hyperaktívity, které
s sebou nesou narušenou schopnost koncentrace. Z hlediska organizace vyučovacích
jednotek je hyperaktivita posuzována pedagogy jako rušivější. Současně ovlivňuje i
atmosféru třídy a zasahuje i do ostatních probíhajících činností.

Původ nižšího sebehodnocení

žáků očima pedagogických

pracovníků

ZŠ

Některé výzkumné práce se zabývají otázkou sebepojetí školní úspěšností žáků
se SPU. Často porovnávají sebepojetí žáků ve specializovaných a v běžných třídách.
K šetření se využívá často dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS, který
zjišťuje,

jak žák hodnotí své schopnosti v jednotlivých předmětech a své postavení

v konkurenci

s ostatními.

Dotazník

nehodnotí
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objektivní

skutečnosti,

posuzuje

subjektivní pocit dítěte. V českém prostředí jej poprvé využili v roce 1983 Matějček a
Vágnerová, nyní se užívá ve 3. přepracované verzi vydané Psychodiagnostikou, Bratislava
1992. Dotazník má 48 položek rozdělených na šest škál: obecné schopnosti, matematika,
čtení, pravopis, psaní, sebedůvěra. Z výsledků šetření provedeného například Čmielovou,
Kuhnovou (1999) vyplývá, že žák se SPU má vždy úroveň sebehodnocení sníženou. Žáci
se SPU integrováni individuálně nebo skupinově vykazují podle autorek nižší výsledky
než žáci s kontrolní skupiny.
Z osobních zkušeností pedagogů sledované ZS vyplývá obdobná zkušenost. Na
sníženém sebehodnocení se podílí opakovaný zážitek neúspěchu z důvodu používání
nepřiměřených

výukových

metod

a

postupů,

nepřiměřeně

vysokých

nároků

a

nevhodných forem ověřování znalostí. Rada žáků je také porovnávána se školsky
úspěšnějšími sourozenci nebo spolužáky.

Specializovaná
sociálních

třída

versus

vztahů s vrstevníky

integrace

z hlediska

očima pedagogických

školní

úspěšnosti

pracovníků

sledované

žáka

a

ZŠ

Někteří z pedagogických pracovníků ZS uváděli, že oblast sociálních vztahů je pro
žáka se SPLJ významnější než jeho školní úspěšnost. Škola by totiž neměla sloužit pouze
k transmisi poznatků, ale měla by být místem, kde se utváří potřeba tzv. aftliace.
Plháková (2004) uvádí: „Murray v roce 1938 definoval potřebu afiliace jako potřebu vytvářet
přátelství a společenské va%by, kontaktovat se .f druhými lidmi, pňpojovat se k nim a %t s nimi. Je to
potřeba spolupracovat s nimi a družné s nimi konvergovat; milovat; začleňovat se do sociálních skupin "
(Rathus, 1984 in Plháková, 2004). Potřebu afiliace mají v určité míře všichni lidé.
Respondenti uváděli, že individuální přístup, vhodné motivační a výukové metody
používané učitelem se lépe uplatňují ve specializované třídě. Je to dáno zejména počtem
žáků ve skupině. Ve sledované ZŠ se objevují časté problémy v oblasti sociálních vztahů
žáků

s vrstevníky.

Z výpovědí respondentů

nelze vysledovat

jednoznačný

postoj

k optimálnímu zařazení žáků se SPU do běžné či specializované třídy, řada zdůvodnění
obsahovala postoj, že posouzení optimálního řeše ní je velmi individuální.
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Klíčové

informace

IVP a jejich

z odborné

dokumentace

pro práci

se žákem

se SPU a

tvorbu

využití

V prostředí sledované ZS se pedagogičtí pracovníci setkávají s následujícími typy
odborných posudků nebo vyšetření žáků:
•

odborný

posudek

žáka

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami

vyhotovený

speciálním pedagogem nebo psychologem pedagogicko-psychologické poradny
•

odborný

posudek

žáka

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami

vyhotovený

speciálním pedagogem nebo psychologem speciálně pedagogického centra
•

odborný posudek žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vyhotovený školním
psychologem

•

zpráva klinického psychologa

•

zpráva klinického psychiatra

•

neurologická zpráva

"

zpráva sociálního pracovníka odboru péče o dítě

•

zpráva speciálně pedagogického centra

Uvedené odborné posudky a vyšetření žáků obsahují zpravidla následující informace:
•

informace o druhu a stopni zdravotního postižení žáka nebo SPUCH

•

intelektová úroveň

"

úroveň čtenářských dovedností

•

úroveň písemného projevu

•

úroveň verbálních schopností

•

speciálně pedagogické zkoušky

•

rodinná anamnéza

•

oprávnění školy k čerpání zvýšených finančních prostředků na speciální péči

•

návrh organizační formy vzdělávání

•

návrh redukce počtu žáků ve třídě

•

návrh redukce učiva

•

návrh obsahu, rozsahu a způsobu poskytování individuální speciálnč-pedagogické
péče

•

návrh potřeby dalšího pedagogického pracovníka a specifikace jeho činnosti

•

návrh potřebných kompenzačních a reedukačních pomůcek
návrh potřebných učebních pomůcek
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•

doba platnosti posudku

•

doporučení pro zohlednění poruchy

•

prognóza

•

výklad závěrů vyšetření a konkrétní popis vzdělávacích potřeb žáka včetně
doporučených pedagogických postupů v jednotlivých předmětech

Z výše

uvedených

položek,

obsažených

obvykle

v odborných

posudcích

a

vyšetřeních žáků se SPU, se v odpovědích respondentů neobjevila potřeba znalosti
oprávnění školy k čerpání zvýšených finančních prostředků na speciální péči, návrhu
redukce počtu

žáků ve třídě, doby platnosti posudku, návrhu

potřeby

dalšího

pedagogického pracovníka a specifikace jeho činnosti a doporučení pro zohlednění
poruchy. Pro práci pedagogů je zcela zásadní informace o případné nezbytnosti redukce
učiva či zohlednění poruchy, tyto informace však nepovažoval za klíčové žádný
z respondentů. V otázce týkající se využívání získaných informací se u jednoho z
respondentů redukce učiva objevila. Respondenti odpovídali v této oblasti otázek
většinou velmi obecně, některé konkrétní informace doplnili při rozhovoru.

Způsoby

efektivní motivace

žáka se SPU na II. stupni

ZŠ

Většina respondentů uvedla, že pro motivaci žáků je nezbytné jejich vhodné
pozitivní hodnocení, které by se mělo zaměřit na silné stránky žáka. Při vyučování i
mimo něj považují respondenti za podstatné podporovat žáky v činnostech, v nichž
mohou zažít pocit uspokojení nebo úspěchu. Motivace je možná také prostřednictvím
využití vhodných názorných a podpůrných výukových pomůcek. Mezi dětmi jsou velmi
oblíbené zejména výukové počítačové programy.

Osvědčené

výukové metody

používané

časově-organizačnípodmínky
Všichni

respondenti

při výuce žáků

se SPU na Il.stupni

ZŠ a

se

i ve

výuky
uvedli, že

při výuce

žáků

SPU

v běžných

specializovaných třídách využívají individuální a skupinovou práci. Skupinovou práci
využívají nejen při opakování, ale také při výkladových částech výuky. Záci pracují
s jednoduchými

autentickými

nebo

vlastními

texty,

vytvářejí výkladové

plakáty,

počítačové prezentace. Skupinová práce může sloužit také jako prostředek vzájemné
kontroly výsledků žáků. Může posloužit opakovanému vysvětlení dané problematiky
jedním žákem ostatním ve skupině. Řada respondentů poskytuje žákům možnost výběru
zadávaných úkolů, způsobu klasifikace. Jedná se o způsob velmi efektivní, je však dobře
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zvažovat míru jeho používání. Současné časově-organizační podmínky výuky považovala
většina respondentů za vyhovující, tři se vyjádřili pro zkrácení vyučovacích hodin u žáků
se SPU, jeden z respondentů uvedl požadavek na změnu začátku vyučování na 9:00hodin.

Nejčastější

chyby rodičů očima pedagogických

pracovníků

ZŠ

Většina respondentů označila za častou chybu rodičů jejich tendenci klást na žáka
nepřiměřeně vysoké nebo naopak nízké nároky. Vysoké nároky rodičů svědčí často o
nepřijetí poruchy nebo omezeném množství informací o limitech jejich dítěte. Nízké
nároky rodičů mohou pramenit ve zveličování projevů poruchy. Někteří rodiče sami dítě
stigmadzují upozorňováním na jeho poruchy. Velmi často rodiče se školou vůbec
nespolupracují a nekomunikují, předpokládají, že výchova a vzdělávání dětí školního věku
je výhradním úkolem školy a doma věnují školní přípravě zanedbatelné množství času.
Zkušenosti respondentů
porovnávání
dovedností

s přístupem rodičů svědčí také o častém a nevhodném

dětí s jinými dětmi, zejména sourozenci,

kteří v oblasd

výukových

nemají žádný deficit. Respondenti se opakovaně setkali také s používáním

neúměrných zákazů a trestů, kterými rodiče reagují na opakované školní neúspěchy svých
dětí.

Výčet činností školního speciálního
pedagogickými
Za

pracovníky

pedagoga

a školního psychologa

očekávaných

ZŠ

hlavní úkoly školních

poradenských

pracovníků

považovali

respondenti

diagnostiku jednotlivých SPU, práci s třídními kolektivy i jednotlivci se zaměřením na
problematické chování žáků, krizovou intervenci, kooperaci s pedagogy a reedukaci SPU.
Poskytované služby jsou vázány na časové podmínky školního psychologa i speciální
pedagožky. Ředitel školy i jeho zástupkyně uvedli, že objem služeb obou poradenských
pracovníků je vázán na objem finančních prostředků v rozpočtu školy.
Součástí otázek mapujících očekávaní pedagogických pracovníků v oblasti činností
školního speciálního pedagoga a školního psychologa bylo také zhodnocení

kvality

činností které v současné době ve sledované ZS poskytují. Z otázek hodnotících kvalitu
byl vyloučen školní speciální pedagog a školní psycholog. Z hodnocení vyplynul rozdíl
v posuzování kvality činnosti školní speciální pedagožky a školního psychologa. Přestože
hlavní náplní činnosti speciální pedagožky jsou reedukace SPU u žáků I. stupně, jsou její
aktivity na Il.stupni hodnoceny většinou kladně. Participuje na tvorbě IVP a jeho
průběžném vyhodnocování, realizuje intervenční činnost, apod. Respondenti uváděli
potřebu zavedení reedukací projevů SPU i na II. stupni ZŠ alespoň v nižších ročnících.
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V tomto období rodiče na své dítě méne dohlížejí a nevenují se tolik jejich domácí
přípravě, což ovlivňuje zejména schopnost žáků využívat základní výukové dovedností.
V hodnocení se objevovaly výtky zejména k nízké aktivitě školního psychologa, někteří
respondenti uváděli, že o konkrétní činnosti školního psychologa nemají žádné
informace. Těžiště jeho dosavadní činnosti spočívá zejména v individuální práci se žáky,
o jejímž průběhu a výsledcích někteří pedagogové nebyli informováni.

7.

DISKUSE

V dotazníkovém

šetření

doplněném

rozhovory

s vybranými

pedagogickými

pracovníky, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků staršího školního věku se SPU
sledované ZŠ jsem mapovala průběh výchovy a vzdělávání těchto žáků a na základě
analýzy získaných odpovědí a vytipování problematických oblastí jsem vytvořila Inventář
doporučeni pro optimalizaci týchovy a vydělávání ýáků staršího školního věku se SPU v prostředí
sledované školy.
Žáci se SPU jsou ve sledované ZS zařazováni do běžných nebo specializovaných
tříd. Jejich výchova vzdělávání je zde realizována prostřednictvím individuální nebo
skupinové integrace.
V dotazníkovém šetření jsem se soustředila na zmapování několika oblastí.
Důležitým prostředkem pro práci s žákem se SPU na II. stupni ZŠ jsou relevantní
informace respondentů, zajímalo mě, z jakých zdrojů respondenti informace získávají a
jakým způsobem je využívají. Z analýzy získaných dat vyplynulo, že respondenti běžně
pracují s podporou IVP, se závěry vyšetření odborných posudků a vyšetření žáků se SPU,
sledují úroveň verbálních, rozumových a výukových dovedností jednotlivých žáků.
V odpovědi respondentů se neobjevila potřeba znalosti oprávnění školy k čerpání
zvýšených finančních prostředků na speciální péči, návrhu redukce počtu žáků ve třídě,
doby platnosti posudku, návrhu potřeby dalšího pedagogického pracovníka a specifikace
jeho činnosti a doporučení pro zohlednění poruchy, i přesto, že jsou běžnou součástí
speciálně pedagogických a psychologických posudků a vyšetření. Pro práci pedagogů je
také zcela zásadní informace o případné nezbytnosti redukce učiva či zohlednění
poruchy, tyto informace však nepovažoval za klíčové žádný z respondentů.
Další posuzovanou oblastí byla oblast motivace žáků se SPU na II. stupni ZŠ,
konkrétní osvědčené metody a činnosti používané pedagogy při výuce žáků se SPU na
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II. stupni ZS vc třídách běžných a specializovaných. Respondenti uváděli řadu
konkrétních podnětných návrhů, například práci s kartiěkovými slovníky ve výuce jazyků,
používání prostorových tvarů v matematice a zeměpise, tvorba vlastních textových,
tabulkových a výkladových materiálů, všichni respondenti ale jednoznačně uváděli
nutnost individualizovaného přístupu a časté zařazování skupinové práce jako prostředku
k výkladu, opakování i ověřování znalostí žáků.
Z hlediska skutečností, kterých se žák se SPU v životě nejvíce obává, uváděli
respondenti většinou neúspěch, nešťastnou pozici
spolužáků. Ze Screeningu dětských obav a přání

mezi vrstevníky a posměch

(Vágnerová, in Kuchařská, ed., 1997).

vyplynulo, že se žáci staršího školního věku nejvíce obávají školy, neúspěchu špatných
známek, ztráty zdraví a bolesti.
Rodinné zázemí žáka a úroveň považovali respondenti za zásadní pro jeho rozvoj
nejen v oblasti školních dovedností, ale zejména v oblasti sociálních vztahů, které žák
navazuje zejména s vrstevníky, ale i s dospělými osobami v prostředí školy. Oblast vztahů
žáků se SPU byla respondenty označována často jako problematická, protože se může
negativně projevit v chovám žáků.
V diplomové práci jsem hledala odpovědi na následující otázky:
1. Jaké oblasti pobytu žáků staršího školního věku se SPU jsou v prostředí
sledované ZŠ ze strany pedagogů považovány za problematické?
2. Jaké oblasti pobytu žáků staršího školního věku se SPU jsou v prostředí
sledované ZŠ podceňovány nebo opomíjeny?
3.

Je pro

žáka

staršího

školního věku

se SPU

vhodnější

zařazení

do

specializované třídy nebo jeho integrace ve třídě běžné?
Z analýzy získaných dat vyplynulo:
1. Jako ncjproblematičtější oblasti pobytu žáků staršího školního věku se SPU
v prostředí sledované ZŠ uváděli pedagogové nižší sociokultruní zázemí žáků,
nečinnost rodiny a špatná úroveň její spolupráce se školou, případné
přidružené

poruchy

chování

a

výchovné

problémy

a

opakované

zdůvodňování neplnění některých povinností žáky jejich poruchou.
2. Z odpovědí respondentů bylo možné vysledovat určité námitky k činnosti
školního psychologa, který se doposud věnoval zejména individuální péči o
žáky se SPU a problematickým chováním, o níž mnozí pedagogové nebyli
informováni.

Ze

strany

samotných

pedagogů

je

z analýzy

odpovědí

v dotazníku patrná poměrně dobrá orientace v problematice SPU a jejich
vlivu na školní úspěšnost a sociální vztahy žáků na II. stupni ZS. Většina
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z nich

používá

specializovaných
s informacemi

promyšlené

a

vhodné

metody

i běžných. Podceňovanou
v závěrech

speciálně

práce

ve

oblastí se zdá být

pedagogických

a

třídách
práce

psychologických

posudků a vyšetření. Většina z nich totiž obsahuje návrhy konkrétních
postupů a doporučení pro práci v jednodivých předmětech, jejich maximální
využívání může být velmi efektivní.
3. Odpovědi na otázky posuzující vhodnost individuální nebo skupinové
integrace žáků se SPU z hlediska školní úspěšnosti, sociálních vztahů a jejich
sebehodnocení

obsahují

osobní

postoje

a

zkušenosti

respondentů.

Z výpovědí však nelze vysledovat jednoznačný postoj k optimálnímu zařazení
žáků se SPU do běžné či specializované třídy. Rada odpovědí respondentů
obsahovala jednoznačné vyjádření, že posouzení optimálního řešení je velmi
individuální. Potvrdila se tedy moje domněnka, že ve sledované ZS nebude
otázka jednoznačně zodpovězena.
Přestože některé formulace odpovědí respondentů svědčily o nepochopení otázky
nebo jejím nedostatečném zodpovězení, při doplňujících rozhovorech jsme se k dané
problematice vrátili a odpovědi doplnili nebo korigovali.
Z analýzy získaných dat je zřejmé, že se respondenti sledované ZS v
problematice SPU orientují a projevům SPU u svých žáků věnují určitou cílenou péči.
Pro doplnění a rozšíření jejich povědomí jsem zpracovala Inventář doporučenípro optimalizaci
výchovy a vydělávání ýáků staršího školního věku se SPU v prostředí sledované školy, ve kterém
shrnuji možné přístupy a konkrétní návrhy postupů pro pedagogy nejen sledované ZS.
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8.

ZÁVĚRY

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou výchovy a vzdělávání žáků se
SPU staršího školního věku v prostředí ZS.
V teoredcké části jsem definovala a vymezila jednotlivé SPU, shrnula jsem jejich
etiologii a klasifikaci. Dále jsem se věnovala charakteristice období staršího školního
věku-období dospívání a psychosociálnímu postavení žáků se SPU.

Při zpracování

teoretické části jsem vycházela ze zdrojů prostudované odborné literatury.
V praktické části jsem pro zodpovězení výzkumných otázek a dosažení stanovených
cílů využila metody dotazníkového šetření v kombinaci s doplňujícími rozhovory
s vytipovanými pedagogickými pracovníky jedné z pražských ZŠ, které se péčí o žáky se
SPU na I. i II. stupni zabývají. Ve sledované ZS působí také školní psycholog a speciální
pedagožka, jejichž informace byli pro zodpovězení některých položek dotazníku velmi
cenné. Pro potřeby dotazníkového šetření jsem vytvořila dotazník, který je součástí
přílohy práce. Provedla jsem pilotní ověření srozumitelnosti dotazníku. Oslovila jsem
pedagogické pracovníky sledované ZS. Provedla jsem administraci dotazníku vytipované
skupině pedagogických pracovníků sledované ZS. Provedla jsem analýzu a vyhodnocení
dat

získaných

pedagogickými

dotazníkem.
pracovníky

Provedla
sledované

jsem
ZŠ

doplňující
a

obsahovou

rozhovory
analýzu

s některými
pedagogické

dokumentace. Vydpovala jsem problematické oblasti v pobytu žáka se SPU v prostředí
sledované ZŠ a na základě získaných dat jsem vytvořila Inventář doporučenípro optimalizaci
výchovy a

vzdělávání

%ákň staršího školního věku se SPU v prostředí sledované Školy.

Výsledky šetření poukazují na potřebu věnovat žákům se SPU také na II. stupni ZŠ
patřičnou pozornost. Nedostatky v této oblasti mohou vést

ke vzniku sníženého

sebehodnocení žáků, obtíží v sociálních vztazích a v budoucnosti také například
k vytvoření bariér pro úspěšné začlenění do společnosti.
Zpracováním tématu SPU u žáků staršího školního věku v prostředí školy jsem se
pokusila zmapovat situaci v oblasti výchovy a vzdělávání žáků na II. stupni ZŠ a na
základě analýzy dat získaných dotazníkovým šetřením přispět k sumarizaci a rozšíření
poznatků v oblasti péče o žáky s deficity výukových dovedností.
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9.

DOPORUČENÍ

Klíčovou roli ve výchově a vzdělávání žáků se SPU staršího školního věku
v prostředí školy hrají učitelé. Je tedy nezbytné řešit otázku jejich odborné kvalifikace.
K dosažení dobré úrovně péče o žáky se SPU ve školách je třeba také znalostí v
této oblasti. Pro pedagogy na Il.stupni ZS je příležitostí k získávání informací zejména
účast na seminářích a kurzech v rámci celoživotního vzdělávání, které většinou reagují na
nové poznatky a trendy ve speciálním školství a speciální pedagogice.
Na II. stupni ZŠ je péče o žáky se SPU v rámci vyučování zajišťována
prostřednictvím individuální nebo skupinové integrace v běžných nebo specializovaných
třídách. V obou případech je samozřejmě nutný individuální přístup vycházející
z psychologické, speciálně pedagogické i pedagogické diagnostiky a plánování.
V mnoha ZŠ, které se zabývají vých ovou a vzděláváním žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, působí také školní speciální pedagog a školní psycholog, kteří
participují na péči o žáky s různými handicapy zejména v oblasti diagnostiky, plánování
individuální péče a poradenství. Jejich podíl na péči o žáky se SPU přímo ve škole je
nenahraditelný.
Zavádění Školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání umožňuje
uplatňovat na ZŠ variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností
žáků se SPU na I. i Il.stupni.
Také pro žáky II. stupně ZŠ se SPU je vhodné zařazování reedukace základních
výukových dovedností. Je nutné počítat s menší podporou žáků rodiči než na I. stupni
ZŠ, proto je účelné organizovat reedukace na půdě školy.
V oblastí výchovy mimo vyučování jsou rezervy. Záci by se měli ve větší míře
účastnit aktivit organizovaných školou, projektových dní, exkurzí, přednášek, sportovních
a lyžařských kurzů, výletů, setkávání s vrstevníky ve školním klubu. Uvedené aktivity
umožňují podporu vzniku a rozvoje důvěry mezi pedagogy a žáky a žáky mezi sebou.
Řada žáků se SPU může pocit úspěchu a uspokojení zažít pouze v rámci mimoškolních
aktivit.
ZŠ by měla zvyšovat informační a propagační aktivity směrem k žákům, rodičům,
ale i k obci či regionu. Ve větší míře zainteresovat rodiče do výuky i všech ostatních
aktivit souvisejících s rozvojem jejich dětí. Kooperace a komunikace školy a rodiny je
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jednou ze základních podmínek k zajištění optimálních podmínek péče o žáky se SPU.
Na základě analýzy dotazníkového šetření provedeného mezi pedagogickými
pracovníky II. stupně sledované ZS jsem vytvořila Inventář doporučenípro optimalizaci týchoiy
a vzdělávání žáků staršího školního věku se SPU v prostředí sledované školy. Obsahuje doporučení
pro všechny učitelky a učitele, kteří se s žáky setkávají zejména v průběhu vyučování, pro
třídní učitele, kteří znají nejlépe konkrétní třídu jako základní sociální skupinu školy a
žáky z mimoškolního prostředí, pro školní speciální pedagožku a školního psychologa,
všechny vychovatelky a pedagogickou asistentku. Uvedená doporučení je možné využít i
v prostředí jiných škol, které pečují o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Inventář sumarizuje možné přístupy k výchově a vzdělávání žáků s využitím mých
osobních zkušeností a odborné literatury. Inventář zahrnuje následující kategorie
doporučení:
•

Příznivá a klidná atmosféra

•

Pozitivní vztahy

•

Účinná motivace

•

Hodnocení žáků

•

Komunikace

•

Specifická podpora žáků se SPU na II. stupni ZŠ

•

Podpora pedagogů pečujících o žáky se SPU

Inventář

doporučení

pro optimalizaci

staršího školního věku se SPU v prostředí

výchovy

a vzdělávání

žáků

školy:

Zaměřujme svou kritiku i chválu na činnosti, její výsledky a chování žáka, nikoli
na něj samotného. Ve všech přítomných žácích by měla vyslovená pochvala vyvolat
žádoucí chování, kritika upozornit na chování nežádoucí. Nehodnotí se tedy žák, který se
v podobných situacích často zachová jinak, ale jeho činnost nebo chování.
Trvejme si na svém. K zařazení nějaké činností, zadání úkolu nebo pokynu vede
pedagogy nějaký plán. Odklon od tohoto plánu je nutné dobře zvážit, protože některým
žákům může způsobit problémy a zároveň zvyšuje pravděpodobnost jejich častějšího
prosazování požadavků na změny.
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Poskytujme žákům se SPU kvalitní a smysluplnou reedukaci.
•

Reedukaci samotné předcházejí průpravná cvičení, tedy aktivity k rozvoji
percepce, řeči, k procvičení prostorové a pravo-levé orientace, schopnosti
koncentrace a paměti, jak uvádí například Zelinková (1998).

•

Reedukace se neomezuje pouze na oblast nejsilnějšího projevu poruchy.

•

Reedukace vychází z diagnózy.

•

Reedukační

postupy

vycházejí

z dosažené

úrovně

konkrétního

žáka

v jednotlivých oblastech.
•

Reedukace probíhá pravidelně za aktivní účasti žáka, speciálního pedagoga a
rodičů.

•

O průběhu

a

výsledcích

reedukace

jsou

průběžně

informováni

všichni

zainteresovaní pedagogové.
Nevěnujme dítěti přemíru pozornosti. Žádné dítě se nechce příliš odlišovat od
vrstevníků, odlišnost většinou způsobují již samotné projevy poruchy a nepřiměřeně
vysoká pozornost pedagogů na ni upozorňuje okolí. Je zřejmé, že žák se SPU, zejména jeli integrován individuálně, určitou specificky zaměřenou pozornost pedagoga potřebuje,
je však nezbytné, aby její nezbytnou míru stanovil pedagog individuálně a citlivě.
Snažme se pochopit a tolerovat specifika období dospívání. Černo bílé vidění světa,
kontinuální nevybíravá kritika okolí, rozpory v hodnotách mezi dospívajícím a dospělým,
nepřiměřená vztahovačnost, zvýšená impulzivita, sklony polemizovat, emoční labilita a
další

projevy jsou

v určité

míře

charakteristické

právě

pro

období

dospívání.

V optimálním případě nepřetrvávají do dalšího období. Snaha pedagogů by měla
směřovat k jejich toleranci, případně k jejich zmírňování zejména otevřenou komunikací.
Získejme žáka k aktivní účasti ve vyučování. Pasivní účast žáka ve vyučovacím
procesu má minimální efekt pro trvalejší získání znalostí nebo dovedností. Při
nedostatečné aktivizaci se žák často uchyluje k používání usnadňujících strategií.
Využívejme zkušeností žáků. Žák přicházejí do školy ze specifického rodinného
prostředí, proto i jejich životní zkušenosti jsou různorodé. Osobní zkušenosti žáků lze
využít zejména pro jejich aktivní zapojení do výuky.
Využívejme cíleně řeč těla a fyzickou vzdálenost. Cangelosi (1996) uvádí, že
z Jonesovy studie (1979), která tvořila základ jeho technik k organizaci výuky a motivace
žáků, vyplývá, že pravidelným očním kontaktem se dává žákům najevo nejen stálá
pozornost pedagoga, ale zároveň je možné upozornit je s použitím gestikulace na
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pozitivní nebo negativní postoj k jejich chování. Pro sledování aktivity všech žáků je
nutné se mezi nimi pohybovat a využívat cíleně možnost měnit svou vzdálenost (Jones,
1979 in Cangelosi, 1996).
Poskytujme žákům pocit uspokojení a úspěchu. U mnoha žáků se SPU je složité
zajistit jejich pozitivní prožívání v oblasti školních dovedností a znalostí. V takovém
případě se soustředíme například na oblast chování k vrstevníkům, k dospělým ve škole,
na oblast sportu, výchovy, splnění jednoduchého úkolu, apod.
Hodnoťme efektivně. Hodnocení ve škole má poskytovat zpětnou vazbu žákům,
rodičům i samotným učitelům o výkonech žáků. Má umožnit posouzení připravenosti
pro další učení. Přináší informaci o dosažené úrovni vzdělání. Slouží jako podklad pro
diagnostiku vývoje žáka (Pavelková, 2002). Je vhodné využívat různých forem hodnocení.
Žáci by měli být s jednotlivými způsoby hodnocení seznámeni, měli by jim rozumět.
Důležitou

součást hodnocení by mělo tvořit sebehodnocení žáků

(individuální,

skupinové).
Vyzdvihujme silné stránky žáka před slabými. Opakované upozorňování na slabé
stránky ovlivňuje zejména sebevědomí žáka. Efektivní je stavět proces poznávám na
prověřených silných stránkách každého žáka.
Předávejme poznání, že mezi lidmi existují rozdíly a je potřeba je respektovat.
Uznání existence rozdílů mezi lidmi ve skupině znamená zároveň pomoc k akceptování
všech jejích členů.
Podporujme spolupráci škola
komunikace mezi

rodiči a

rodina. U žáka se SPU je účelná častější a pravidelná
pedagogy

formou

slovního písemného

hodnocení,

osobního rozhovoru.
Vytipujme

požadované

vzorce

chování->vytipujme

adekvátní

způsoby

odměňování a potrestání —• vytipujme vhodné časové úseky k poskytnutí odměny
a trestu. Odměny nebo tresty mají následovat bezprostředně po konkrétním výsledku
činnosti nebo chování. Mají být žákům zdůvodněny pochopitelným způsobem.
Jasně definujme pravidla. Žák se SPU potřebuje řád s jasnými a konstantními pravidly.
Žák by měl vědět, co může v jednotlivých situacích očekávat a co je očekáváno od něj.
Pravidla by měla mít formu jednoduchých sdělení.
Nevynášejme unáhlené soudy a neúčelně nesrovnávejme. Poruchy se projevují
v nejrozmanitějších oblastech školních dovedností, je důležité odlišovat, co je a není
v silách konkrétního žáka. Srovnávání žáků se SPU s úspěšnějšími spolužáky nebo
sourozenci se negativně odráží v jejich sebehodnocení, přestože se jedná často o
porovnávání neporovnatelného.

^

Využívejme možnosti širšího slovního hodnocení. Pro žáky se SPU je většinou
hodnocení prostřednictvím širšího slovního hodnocení

efektivnější než

klasifikace

škálou známek 1-5.
Využívejme znalostí individuálních projevů a potřeb každého žáka se SPU.
Znalost diagnózy SPU většinou nestačí. Porucha se individuálně projevuje konkrétními
deficity ve výukových dovednostech v různé intenzitě, případně dalšími přidruženými
obtížemi. Závěry kvalitně provedeného vyšetření z PPP a dalších diagnostických zařízení
poskytují většinou komplexní informace o projevech poruchy a doporučení pro tvorbu
specifických výukových přístupů a forem práce.
Motivujme žáky k pokroku. Školní motivace je ovlivněna třemi skupinami potřeb
(Pavelková, 2002). Jde o potřeby poznávací-výukové činnosti jsou důležitou formou
poznávání, sociální-výukové činnosti jsou realizovány v sociálním prostředí, výkonovévýukové činnosti kladou na žáky určité požadavky. Pro aktualizaci a rozvoj poznávací
motivace

lze

problémovost,

využít

následující znaky

neurčitost,

neobvyklost,

zadávaných
záhadnost,

úloh:
možnost

novost,

překvapivost,

experimentovat.

Pro

aktualizaci a rozvoj výkonové motivace je třeba podporovat rozvoj potřeby úspěšného
výkonu a snižovat potřebu vyhnutí se neúspěchu. Pro aktualizaci a rozvoj sociálních
potřeb lze využít zejména siřeji pojaté kooperativní učení, skupinové nebo projektové
vyučování, týmové činnosti, diskuze, hry, apod. Pro dosažení úspěchu při motivaci je
nutné pamatovat na jedinečnost každého žáka.
Adekvátně využívejme odměny a tresty. Odměny a tresty jsou většinou očekávanými
následky chování, působí tedy na žáka již během přípravy a v průběhu vlastní činnosti.
Neplní pouze funkci motivační, ale také informační. Informují žáka, jak jeho chování a
výsledky činností odpovídají očekávání pedagoga. Mezi odměny lze zařadit denní nebo
týdenní záznamy, zprávy na nástěnkách, vyhlašování úspěchů rozhlasem, uveřejnění
úspěchů v časopise, na www stránkách, veřejné ocenění, udělování diplomy, apod. Ve
vyučování i mimo něj působí jako odměna nebo trest řada situací.
Příklady typických výchovných situací, které působí na žáka jako odměna, shrnuje
Innenhofer (1977 in Pavelková, 2002, s. 55):
•

poskytnutí pomoci, je-li vyžádána

•

zaujaté naslouchání

•

zainteresovaný postoj, zrakový kontakt

•

dostatek času pro žáka

•

nepřerušování hovoru
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•

úsměv

•

poskytnutí času formulovat problémy, nechat mluvit, při zarážce v řeči vhodně
pomoci

•

přitakání, souhlas, i neverbální

•

zájem o výsledky činnosd

•

při provinění zřetelně vyjádřit postoj, ohraničit trest

•

účinná pomoc (jasné instrukce, spolupracující chování, zbytečně nekomentovat
chyby).

Příklady typických výchovných situací, které působí na žáka jako trest, shrnuje
Innenhofer (1977 in Pavelková, 2002, s. 55-56):
•

zklamání očekávání

•

odvracení pohledu při mluvení, skákání do řeči

•

projevy nudy, zívání

•

vyloučení z rozhovoru

•

přehlédnutí snahy o nápravu

•

trvalé námitky

•

vyčítání

•

netrpělivé naléhání

•

výsměch, ironie, sarkasmus

•

agresivní pohledy a pohyby

•

mnohovýznamné chování

•

neúčelná pomoc (abstraktní příkazy, přebytečné rady, netrpělivost, bezcenné
informace).

Vždy je účinnější udělit pochvalu nebo trest cíleně, zejména skupinové tresty bývají
samotnými žáky považovány za nepřijatelné.
Nepodceňujme význam komunikace. Vhodné je využívání nejen prostředků verbální
komunikace, ale také prostředků komunikace neverbální. Každý žák by měl mít prostor
k vyjádření pocitů a objasnění svého chování. Může se jednat o úkol velmi náročný,
zejména z hlediska časového, některé děti se velmi obratně vyjadřují k mnoha nastoleným
tématům. V konkrétní skupině je proto třeba vytvořit, na základě postupného poznávání
specifik skupiny, jednoduchá pravidla pro efektivní komunikaci za účasti všech jejích
členů.
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Podporujme pocit důvěry učitel

žák, rodič <-> učitel. V prostředí vzájemné důvěry

probíhá výchovný a vzdělávací proces efektivněji. Důraz by měl být kladen na rozvoj
pozitivních sociálních zážitků.
Vyjadřujme pocity nespokojenosti s jednáním, chováním a výkony žáka citlivě a
bezprostředně. Obecné výtky jakéhosi preventivního charakteru sdělované s časovým
odstupem a nepřiměřenou formou ztrácejí svůj význam. Nejenže bývají neúčinné, ale
zároveň většinou negativně ovlivňují sebevědomí žáka.
Poskytujme žákům pocit vlastní významnosti. Pedagog by měl žáky podporovat a
umožňovat jim pocítit i dílčí úspěchy, povzbuzovat je a přiměřeně chválit.
Využívejme metod snižujících riziko vzniku a rozvoje šikany.

K základním

metodám snižujícím riziko vzniku a rozvoje šikany patří hlubší seznámení jednotlivých
členů skupiny. Myšleny jsou zejména aktivity, při kterých se mohou setkávat žáci i mimo
svou třídu. Příležitostí jsou pravidelná setkání ve školním klubu, při projektových dnech,
výletech, exkurzích, sportovních kurzech, seznamovacích nebo tematicky zaměřených
víkendech, sportovních, jazykových a vědomostních školních i meziškolních soutěžích.
Poskytujme žákům možnost volby. Zejména v období dospívání hraje poskytnutí
možnosti samostatného rozhodování pro všechny žáky významnou roli. Pro žáka se SPU
znamená samostatný výběr cvičení nebo domácího úkolu možnost zhodnotit své aktuální
možnosti a rozhodovat se podle vlastního uvážení.
Vyvažujme přísun teoretických znalostí a praktických činností. Přiměřený poměr
teorie a praktických cvičení by měl vycházet nejen z potřeby střídání činností, ale zároveň
z potřeby multisenzoriálního přístupu k získávání znalostí žáka se SPU.
Poskytujme si prostor k vyjádření pocitů, postojů a zkušeností mezi sebou.
Vzhledem k náročností práce s žáky se SPU je důležitá oblast psychohygieny a prevence
syndromu vyhoření. Pro vyjádření pocitů a postojů a jejich konfrontaci jsou optimální
společná setkávání všech pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výchově a
vzdělávám jednotlivých žáků nebo jejich skupin. Opodstatněná jsou také setkávání
určitých

skupin

pedagogů. Není účelné projednávat situaci žáků, které

někteří

pedagogové neznají, pak může diskuze velmi obecná a dlouhá. Smyslem je často pouhá
podpora, vyslechnutí kolegů. Žák se u různých pedagogů projevuje různými způsoby, je
smysluplné své zkušenosti sdělit, vyslechnout zkušenosti ostatních. Důležitá je vzájemná
podpora při tvorbě možností prožívání úspěchů, optimální zátěže a požadavků na žáka.
V přístupu k žákům se SPU by měli být pedagogové pokud možno sjednoceni. Užitečné
je

najít

kompromis

v používání

specifického

přístupu

k žákům

se

zvláště

problematickým chováním, s velmi nízkou mírou sebehodnocení a těžšími SPU. Prostor
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by měl být pedagogům zajištěn i pro konzultace s ředitelem, výchovným poradcem,
odbornými pracovníky diagnostických a terapeutických zařízení, se školním psychologem
a školním speciálním pedagogem. Samozřejmostí by se měla stát účast pedagogů na
odborných seminářích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vytvářejme atmosféru klidu, bezpečí a pohody. Pracovní tempo každého žáka je jiné,
u žáků se SPU jsou rozdíly v tempu ještě výraznější. Žáci zároveň vnímají naladění
pedagogů, které ovlivňuje i jejich naladění.
Zařazujme nové činnosti a současně posilujme pocit stabilního zázemí. Pro
každého jednice i skupinu platí, že i přes touhu seznamovat se s něčím novým, potřebuje
také pocit jistoty ve stabilním známém prostředí. Pro žáka se SPU je potřeba jistoty a
řádu důležitou podmínkou v procesu výchovy a vzdělávání. Potřeba poznávací motivace
však lze dobře aktualizovat s využitím prvků novosti a neobvyklosti. Je tedy nutné zvolit
v používání známých a neznámých přístupů a aktivit kompromis.
Nepodporujme zafixování nežádoucích návyků a nesprávných informací. U žáků
se SPU je často patrná určitá rigidita v jeho projevech, pokud se něčemu naučí, proces
přeučování bývá daleko složitější.
Buďme ochotni ke změně programu. Průběh a dopad sebelépe připravené činnosti
závisí také na atmosféře ve skupině. Je dobré vždy počítat s alternativou náhlé změny
připraveného postupu. Když je například atmosféra skupiny ovlivněna nějakým aktuálním
problémem, čas investovaný do vyřešení situace se většinou vrátí v podobě snazšího
dosažení vytyčených cílů.
Zařazujme mnohotvárné činnosti. Potřeba střídání činností v procesu učení vychází ze
snížené schopností koncentrace u žáků se SPU zejména při jednotvárných činnostech,
žáci sami uvádějí často aspekt nudy jako důvod nesoustředění a nedostatečných výkonů.
Soutěživé aktivity zařazujme uvážlivě. Soutěže by měly vždy probíhat za určitých
podmínek. Možnost úspěchu by měla existovat pro všechny, soutěžní aktivity by se měly
střídat, důraz by měl být kladen spíše na úspěch ve výsledku než na to, aby byl žák lepší
než ostatní. Při nedodržování těchto podmínek působí soutěžení na žáky se SPU často
demotivačně, ve skupině může vznikat nckooperativní atmosféra (Pavelková, 2002, s. 40).
Nezapomínejme, že proces percepce žáka učitelem je procesem subjektivním. Je
ovlivněn zákonem selekce (vnímáme pouze některé skutečnosti), efektem primárnosti
(první informace bývají významnější), haló efektem (sklon orientovat se na určitou
vlastnost vystupující do popředí) a zákonem interference (uplatnění minulé zkušenosti)
(Řezáč, 1998, Helus, 2001 in Pavelková, 2002).
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Užívejme uvážlivé typizování žáků. Je samozřejmé, že pro konkrétní činnost ve
skupině je pro učitele nutné vytvoření několika percepčních schémat, do nichž jednotlivé
žáky zařazuje. Zejména v problémových situacích je však třeba z určité rudný vystoupit a
adekvátně originálně zareagovat. (Pavelková, 2002).
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PŘÍLOHY
Příloha číslo 1:

Ukázka dotazníku
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Příloha číslo 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěla bych vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku mapujícího specifika vzdělávání žáků s SPU na II. stupni ZŠ.
Své odpovědi formulujte dle vlastního uvážení, řiďte se, prosím, pokyny uvedenými u jednotlivých otázek.
V případě potřeby využijte, prosím, stranu číslo 4.

Věk:

Vzdělání:

Aprobace:

Žena - Muž

Funkce:
ředitel - učitel/ka - školní speciální pedagog - školní psycholog - výchovný poradce - vychovatel/ka
Předměty, které vyučujete:

1.

Jaké informace ve vyšetření žáka z PPP (případně z jiných vyšetření) považujete za klíčové pro svou
práci s žák}' s SPU? Uveďte, prosím, nejméně pět položek (v pořadí od zásadních k méně zásadním):

2. Jakým způsobem vsoižíváte informace uvedené v závěrech těchto vyšetření?
- u žáků s SPU ve specializovaných třídách:

- u žáků s SPU integrovaných v běžných třídách:

3.

Jaké další zdroje informací využíváte pro práci s žáky s SPU?

Jaký je, podle Vás, význam IVP pro žáka s SPU na II. stupni ZŠ?

1

5.

Uveďte, prosím, nejméně tři způsoby, kterými lze úspěšně motivovat žáky s SPU (v pořadí od
zásadních k méně zásadním):

6.

Uveďte, prosím, některé výukové metody, které se Vám osvědčily při práci s žáky s SPU:
- u žáků s SPU ve specializovaných třídách:

- u žáků s SPU integrovaných v běžných třídách:

7.

Uveďte, prosím, nejméně dvě charakteristiky, které, podle vás, ovlivňují školní úspěšnost žáka s SPU
v předmětu, který vyučujete, předmět uveďte:

8.

Zamyslete se, prosím, nad nejčastějšími „strategiemi", které žáci s SPU používají při vyučování, aby
si usnadnili práci (v pořadí od zásadních k méně zásadním):

9.

Uveďte, prosím, nejméně tři skutečnosti, kterých se podle Vás dítě s SPU v životě nejvíce obává
(v pořadí od zásadních k méně zásadním):

Uveďte, prosím, nejméně dvě oblasti života ve třídě, ve kterých se mohou negativně promítnout
žákovy projevy SPU (v pořadí od zásadních k méně zásadním):

Jakých chyb se, podle vás, nejčastěji dopouštějí rodiče dětí s SPU na II. stupni ZŠ?

?

12. V čem si myslíte, že by měla spočívat činnost školního speciálního pedagoga na II stupni ZŠ:

13. Jak hodnotíte činnost současného školního speciálního pedagoga na II. stupni?
(nevyplňuje školní speciální pedagog)

14. V čem si myslíte, že by měla spočívat činnost školního psychologa na II. stupni ZŠ?

15. Jak hodnotíte činnost současného školního psychologa na II. stupni?
(nevyplňuje školní psycholog)

16. Souhlasíte s tvrzením, že školní úspěšnost žáka s SPU je významně ovlivněna jeho sociálním
zázemím? Uveďte, prosím, zdůvodnění:

17. Souhlasíte s tvrzením, že sebehodnocení žáků s SPU bývá nižší než u intaktních žáků? Uveďte,
prosím, zdůvodnění:

18. Souhlasíte s tvrzením, že z hlediska sociálních vztahů s vrstevníky, je pro žáka s SPU vhodnější
zařazení do specializované třídy? Uveďte, prosím, zdůvodnění:

19. Souhlasíte s tvrzením, že z hlediska školní úspěšnosti, je pro žáka s SPU vhodnější zařazení do
specializované třídy? Uveďte, prosím, zdůvodnění:

20. Uvítali byste časově-organizační změny ve výuce? Uveďte, prosím, jaké:

Za čas v ě n o v a n ý vyplnění t o h o t o dotazníku V á m m n o h o k r á t děkuje Martina Petelíková.

