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A N O T A C E 

V prvních kapitolách se zabývám vysvětlením a definováním základních pojmů 

vztahujících se к problému specifických poruch učení. Dále práce seznamuje s možnými 

příčinami specifických poruch učení, především dyslexie a problémů ve čtení. Další kapitoly 

jsou věnovány možnostem a problémům diagnostiky dyslexie a problémů ve čtení. Následují 

kapitoly věnované metodám nápravy a rozvoje čtenářských dovedností a rozvoji čtenářství. 

Poslední část práce obsahuje popis interaktivní pomůcky, knihy a ukázku této knihy. 
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i C Í L P R Á C E 

Hlavním cílem této práce je vytvořit na základě prostudované odborné literatura 

interaktivní pomůcku pro nápravu a rozvoj dovednosti čtení a rozvoj čtenářství. 
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2 . Ú V O D 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou špatného čtení. Můj zájem je zaměřen 

na schopnost či neschopnost naučit se číst běžnými metodami. Problematika špatného čtení 

zahrnuje problém dyslexie, proto se zabývám i problematikou specifických poruch učení. Pro 

pochopení příčin špatného čtení a dyslexie je nutné znát problematiku specifických poruch 

učení jako celku. 

Specifické poruchy učení jsou relativně častým problémem dětí ve škole. Lze 

předpokládat, že se s problematikou specifických poruch učení a se špatnými čtenáři ve své 

praxi setká každý učitel. Velký význam má, aby učitel dokázal zvláštnosti naznačující 

handicap rozpoznat. Důležité je, aby dokázal obtíže žáka popsat a analyzovat, dokázal dítěti 

pomoci potíže překonávat a kompenzovat, aby uzpůsobil běžné školní úkoly tempu a 

možnostem žáka a v neposlední řadě dítě včas doporučil к odborným vyšetřením. 

Oblast čtení jsem si zvolila z důvodu, že dovednost dobře číst je v naší kultuře klíčová pro 

všechno vzdělání. Bez čtení v mateřském jazyce nelze dosahovat dobrých studijních výsledků 

v žádném oboru. Na vyšším stupni ke čtení v mateřském jazyce přibývá i četba v jazycích 
cizích. Dyslexie je i můj problém, dodnes mi studium ztěžují nejrůznější potíže související s 
dyslexií. 

Specifické poruchy učení se mohou vyskytovat současně se syndromem ADHD (Attention 

Deficit Hyperaktivity Disorder), tedy s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou. Jde 

o poruchy na sobě nezávislé, řada projevů je podobných. Mnoho dětí s ADHD trpí též 

dyslexií. Děti s kombinací těchto poruch se projevují nápadnostmi v chování a problémy ve 

čtení. Často jsou neoblíbené jak mezi učiteli, tak mezi spolužáky. Na první pohled působí 

jako „zlobiči", které není možné běžnými postupy zvládnout. Svůj školní start mají značně 

ztížený, jsou vystavovány neúspěchu, což jen umocňuje postupnou ztrátu sebevědomí a 

potřebu na sebe upozorňovat, většinou nevhodným způsobem. 

Současně platí, že se specifická porucha učení může objevit u dítěte jinak zcela 

bezproblémového. Takové dítě však též může ztratit zájem o předmět, ve kterém mu jeho 

vada nečekaně komplikuje dosažení dobrého výsledku. U dítěte postiženého specifickou 

poruchou čtení, které nemá jiné potíže, se můžou přidružit poruchy chování, jako následek 

opakovaných neúspěchů. Není výjimkou, že nadané a inteligentní dítě po vstupu do školy 

zklame očekávání rodičů, protože díky některé z poruch učení nedosahuje úspěchu a mnohdy 

na celou školu a učení zcela zanevře. Neúspěchy ve škole ovlivňují celou osobnost dítěte, 

život v rodině i budoucnost dítěte a profesního zaměření. 

Ve své praxi jsem se s dětmi se specifickými poruchami učení a syndromem ADHD 

setkala již v mateřských školách (při studiu na střední pedagogické škole). Tápala jsem, proč 
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některé nadané děti určité úkoly zvládají jen s velikými obtížemi a jak těmto dětem pomoci 

při běžných činnostech, které jsem si připravila. Uvědomila jsem si, že je třeba podat 

pomocnou ruku hned v počátku, kdy je možné problém odhalit. Je dobré také připravit rodiče 

na možné obtíže a předejít tak zbytečným nedorozuměním a zklamáním. 

Východiskem pro moji práci byly v první řadě publikace Olgy Zelinkové a Věry Pokorné. 

Sledovala jsem některé rozdíly a nejednotností v přístupech a v chápání u více autorů, 

popřípadě v některých jednotlivých koncepcích a přístupech. Práci strukturuji tak, aby tvořila 

uzavřený celek obsahující základní informace pro pochopení daného problému. Pokusila jsem 

se o zaujetí vlastních stanovisek a závěrů, které by mi pomohly odhalit cesty, jak vytvořit 

kvalitní pomůcku к nápravě dyslexie a rozvoji dovednosti čtení. Z celé rozsáhlé a složité 

problematiky specifických poruch učení jsem se orientovala především na ty oblasti, jejichž 

znalost opravňuje к vytvoření kvalitní pomůcky pro nápravu specifických poruch učení, které 

se odrážejí v oblasti čtení. 

Cílem mé diplomové práce je vytvořit interaktivní pomůcku na základě získaných a 

utříděných odborných znalostí a na základě konzultací s odborníky, kteří se zabývají praxí 

nápravné péče. Jedná se o dětskou knihu, která splňuje požadavky na materiály vhodné к 

nápravě dyslexie a rozvoji čtenářství. Mimo jiné má tato pomůcka dítěti usnadnit získat 

pozitivní vztah ke čtení a literatuře. Mým druhým studijním oborem je výtvarná výchova, 

pokusila jsem se propojit výtvarnou práci s odbornými pedagogickými znalostmi. Napsala 

jsem jednoduchý příběh, který jsem podložila vlastními ilustracemi, typografie a celkové 

výtvarné řešení bude, jak doufám, pro dětského čtenáře přitažlivé. Předpokládám, že mi 

poznatky získané při vyhotovení této práce budou přínosem v budoucnosti. 
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3. C O J S O U S P E C I F I C K É P O R U C H Y U Č E N Í 

3 .1 .ZÁKLADNÍ P O J M Y 

Předpona dys- znamená rozpor, deformaci. Z hlediska vývoje jde o dysfunkci, tedy 

o funkci neúplně vyvinutou. V pojmech dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie znamená předpona 

dys nedostatečný, nesprávný vývoj dovednosti. Druhou část slova tvoří z řečtiny převzatý 

název dané dovednosti. 

Specifické poruchy učení jsou souhrnný název pro níže uvedené poruchy. 

Dyslexie je porucha osvojování čtenářských dovedností. 

Dysgrafie je porucha osvojování psaní, postihuje grafickou stránku písemného projevu. 

Dysortografie je porucha osvojování pravopisu, projevuje se především v oblasti tzv. 

specifických dysortografických jevů. Osvojování a aplikace gramatických pravidel je 

postižena druhotně. 

Dyskalkulie je porucha matematických schopností, postihuje osvojování matematických 

pojmů, chápání a provádění matematických operací, manipulaci s čísly, geometrii. 

Dyspraxie je porucha osvojování, plánování a provádění volních pohybů. 

Dyspinxie je porucha kreslení, postižena bývá oblast obsahová i technická. 

Dysmuzie je porucha v osvojování hudebních dovedností. 

Neverbální poruchy učení jsou poruchy odpoutávající se od řečové oblasti. Matějček uvádí 

tyto příznaky: „Vývoj řeči dobrý, především slovní zásoba je nedotčena, slovníkové testy 

vycházejí zpravidla v normě. Užití řeči však je rigidní, pedantické, necitlivé, sociálně 

nepřiměřené a neúčinné. Děti s neverbální poruchou učení nerozumí slovním hříčkám, uniká 

jim vtip, nemají smysl pro humor, nechápou metafory." (Matějček, 1995/ 67). 

„Dys-poruchou není pomalé osvojování dovedností číst a psát u dětí vývojově nezralých, 

u dětí s nízkou úrovní rozumových schopností. Jako poruchu učení nelze označovat výskyt 

pouze jednoho z projevů poruch učení, například záměny krátkých a dlouhých samohlásek, 

záměny písmen b, p, d." (Zelinková, 2003/ 10) 

Podrobně se problémem definice specifických poruch učení zabývá Věra Pokorná. 

Autorka osvětluje terminologické otázky a velice podrobně rozebírá vývoj definice 

v souvislosti s proměnami chápání vztahu specifických poruch učení к inteligenci. Vývojem 

tohoto vztahu s e budu podrobněji zabývat v kapitolách vztahujících se к diagnostice, protože 

chápání tohoto problému je právě s diagnostikou úzce provázáno. 
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V české odborné literatuře se používají pojmy vývojové poruchy učení (slovo vývojové 

zde označuje postižené ve vývoji), specifické poruchy učení nebo specifické vývojové 

poruchy, které jsou nadřazeny termínům dyslexie či vývojová dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie jakožto pojmům specializovanějším. Pod termínem dyslexie se předpokládají 

obtíže ve čtení nebo čtení a psaní, někdy pojem vyjadřuje celou problematiku poruch učení. 

V německy psané odborné literatuře se od konce šedesátých let 20. století prosazoval a do 

současnosti přetrvává termín Teilleistungsschvachen (termín zavedl do odborné literatury J. 

Graichen, další autoři jsou např. R. Lempp, W. Spiel, F. Affolterová a další). Do češtiny lze 

termín opsat jako deficity dílčích funkcí, tento pojem vysvětlím v kapitole pojednávající o 

příčinách specifických poruch učení. 

3.2.DEFINICE DYSLEXIE A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 
Starší definice jsou založené na diskrepantním přístupu (vycházejícím z porovnávání 

inteligence a školních výkonů), využívají při definování vymezení rozumových schopností. 

Maria Linderová v roce 1951 charakterizuje dyslexii jako: 

„...speciální, z rámce ostatních výkonů vybočující nedostatky ve výuce čtení (a nepřímo i 

bezchybného samostatného psaní) při jinak neporušené nebo - ve vztahu ke čtení - relatívne 

dobré inteligenci."(Pokorná, 2001/ 69) 

Postupně byly stanovovány definice specifických poruch učení, které braly v potaz fakt, že 

se specifické poruchy mohou vyskytovat souběžně s nespecifickými poruchami. 

Federální úřad v USA roku 1977 definuje dyslexii jako „výrazný rozdíl mezi 

intelektuálními schopnostmi a výkonem v jedné nebo více následujících oblastí: porozumění 

řeči, orální řeč, čtení, psaní, matematika. Dítě nesmí být identifikováno jako dítě s SPU, je-li 

rozdíl mezi výkonem a intelektem primárně podmíněn zrakovým, sluchovým nebo 

motorickým postižením, mentální retardací, emočními problémy, znevýhodněním kulturním, 

ekonomickým nebo vlivy prostředí."(Zelinková, 2003 / 53) 

Následující definici vydal Národní ústav zdraví ve Washingtonu, Ortonova společnost a 

další instituce v roce 1980: 

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

zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozuměni 

mluvené řeči, čtení psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastni 

Postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se 

Porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové 

vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy 

Prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní 
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činitele), není přímým následkem těchto postižení nebo nepříznivých vlivů." Definici jsem 

převzala z knihy Zdeňka Matějčka (1995/ 24). 

„Poruchy učení je všeobecný termín, který se vztahuje к různorodé skupině poruch 

projevujících se výraznými obtížemi při získávání a používání schopnosti naslouchat, mluvit, 

číst, psát a usuzovat nebo obtížemi při získávání matematických dovedností. Tyto obtíže 

vycházejí z vnitřních dispozic každého jedince. Předpokládá se, že jsou způsobeny dysfunkcí 

centrální nervové soustavy a mohou trvat po celý život. Problémy ve společenské adaptaci v 

sociálním vnímání a v sociální interakci se mohou objevovat ve spojení s poruchami učení, 

ale samy poruchu učení netvoří. Ačkoli se poruchy učení mohou vyskytovat jako průvodní 

jevy ostatních nepříznivých podmínek (např. senzorického postižení, mentální retardace, 

vážného emocionálního narušení) nebo vnějších vlivů Gako jsou kulturní rozdíly, 

nedostatečná nebo nevhodná výuka), nelze je z těchto podmínek a vlivů odvodit."(Hammill, 

1995/ In: Pokorná, 2001 / 72) 
Olga Zelinková (2003 / 17) v kapitole věnované definici uvádí např. definici Britské 

dyslektické asociace z roku 1997: 

„Dyslexie je komplex neurologických podmínek konstitučního původu. Symptomy mohou 

postihovat mnoho oblastí učení a funkcí a mohou být popsány jako specifické obtíže ve čteni 

a psaní. Postižena může být jedna nebo více z těchto oblastí. Porucha zahrnuje též obtíže v 

matematice, psaní not, motorické funkce a organizační dovednosti. Ačkoli se vztahuje 

především na ovládání psaného jazyka, může být do určité míry narušena též mluvená řeč." 

Poruchy učení jsou v současnosti předmětem zájmu mnoha oborů, nové poznatky 

posunují hranice poznávání poruch a tím i jejich definování. 

V. Pokorná dochází ve shrnutí pojednání o terminologii, vývoji chápání vztahu inteligence a 

specifických poruch učení a řešení problému definování specifických poruch učení 

к následujícímu závěru: 

„Je zcela nezvratné, že existuje fenomén specifických poruch učení, který někdy výrazně 

nepříznivě ovlivňuje vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí, takže má vliv na jejich celoživotní 

orientaci a adaptaci ve společnosti. Má rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, 

která však negativně ovlivňuje i rozvoj intelektových funkcí jedince." ( Pokorná, 2001 / 73) 

3.3 .DYSLEXIE 

Dyslexie je porucha osvojování čtenářských dovedností, postihuje správnost čtení, 

rychlost, porozumění textu. 
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Dyslexie na sebe upozornila j ako první ze specifických poruch učení, protože její dopad na 
školní úspěšnost je nejnápadnější. Starší popisy poruchy uvádějí, že úroveň čtení je podstatně 

nižší než očekávané výkony v jiných oblastech. (Zelinková, 2003) 

Historie dyslexie začíná u významných neurologických objevů. Např. Francouzský 

neurolog P. Broca, německý neurolog O. Wernick a německý internista A. Kussmaul 

ve druhé polovině 19. století objevili centra v mozku, která mají souvislost s řečí. Zkoumali 

mozková centra, která řídí řeč po motorické stránce. Zkoumali mozek a jeho vztah ke 

schopnosti rozumět mluvené i psané řeči. Objevy byly popsány na základě pozorování 

jedinců s poškozením určitých mozkových center (např. po mrtvici). 

Na počátku zkoumání dyslexie a jejích příčin stáli lékaři. Porucha zraku byla pokládána za 

příčinu špatného čtení u nadaných dětí, z toho vycházela i první pojmenování problému slovní 

slepota, vrozená slovní slepota. Takto dyslexii pojmenovali anglický oční chirurg 

J. Hinshelwood, praktický lékař P. Morgan a J. Kerr v roce 1896. Významnou osobností 

v oblasti bádání o dyslexii konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století byl 

S. T. Orton.S. T. Orton se domníval, že u dyslexie jde o nedostatečně vyjádřenou dominanci 

jedné mozkové hemisféry nad druhou. 

Z českých vědců byl významnou osobností zabývající se poruchami čtení P. A. Heveroch. 

P. A. Heveroch v roce 1904 uveřejnil článek „O jednostranné neschopnosti naučit se číst při 

znamenité paměti". Příčinu poruchy hledal v souladu s dřívějšími poznatky v 

drobném poškození řečové oblasti v levé mozkové kůře. 

Později se zkoumáním dyslexie zabývali psychologové, ze strany psychologů přicházejí 

též první snahy o nápravnou péči pro děti s dyslexii. U nás patřili mezi nej významnější 

osobnosti psychologové J. Langmeier a O. Kučera, kteří v roce 1952 začali s nápravou 

dyslexie. Prvními centry u nás, kde se prováděla náprava, byla dětská psychiatrická léčebna 

v Havlíčkově Brodě. V roce 1954 se nápravná práce začala provádět i v dětské psychiatrické 

léčebně v Dolních Počernicích. (Matějček, 1995) 

Přestože specifické poruchy učení jsou problém pedagogický, pedagogové hráli 

v poznávání specifických poruch učení zanedbatelnou roli. 

Domnívám se, že vzhledem ke smyslu a cíli mé práce není podstatný podrobnější nástin 

historie bádání o dyslexii. 

Ve své práci se zaměřuji především na špatné čtení a na specifickou poruchu v oblasti 

čtení. Pojem dyslexie v různém pojetí a v různých definicích zahrnuje různou šíři 

specifických potíží a projevů. Širší pojetí zahrnuje poruchu v oblasti čtení, psaní a pravopisu, 
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někdy i matematiky (je běžné v anglosaské odborné literatuře). Důsledkem toho je, že i v mojí 

práci se místy prolíná pojetí širší s pojetím užším. Zabývám se i oblastí specifických poruch 

učení celkově, protože bez pochopení širších souvislostí není možné pochopit jednu užší 

oblast, konkrétně dyslexii, jako poruchu čtení. V kapitolách pojednávajících o diagnostice 

a možnostech nápravy svoji pozornost zaměřuji již na konkrétní metody a postupy, které se 

vztahují к oblasti čtení. Na tento postup pak navazuje realizace nápravné čítanky pro 

dyslektiky a špatné čtenáře. 
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4. P Ř Í Č I N Y S P E C I F I C K Ý C H P O R U C H U Č E N Í 

Důraz na jednotlivé příčiny specifických poruch učení se v historii měnil, to souviselo s 

novými možnostmi výzkumu a s technicky vyspělejšími možnostmi diagnostiky. 

Diferenční diagnostika rozlišuje obtíže, které mohou mít stejné projevy, ale mají jiné 

příčiny. Vymezuje okolnosti, které nejsou příčinami specifických poruch učení: 

Specifické poruchy učení nejsou totožné s mentální retardací. Mentální retardace je 

způsobená organickým poškozením mozku. Je to porucha primární, která ovlivňuje psychiku. 

Projevuje se snížením rozumových schopností a snížením výkonů ve všech oblastech 

psychiky. Pomalé osvojování čtení a psaní se projevuje současně s pomalým osvojováním 

všech dovedností a návyků v oblasti sociálního učení. Specifické poruchy učení nejsou 

důsledkem nepříznivého sociokulturního zázemí, častých onemocnění, smyslových vad ani 

důsledkem metodických a didaktických chyb učitele. (Swierkoszová, 2006) 

Někteří autoři naopak zdůrazňují, že dyslexie je výsledkem interakce vnějších a vnitřních 

faktorů (Spear-Swerlingová; Sternberg, 1996/In: Mertin, 1999/4) 

Vlivem prostředí, které může negativně ovlivnit výkony dítěte ve škole, se v rámci pojednám 

o etiologii specifických poruch učení zabývá i V. Pokorná (2001) 

4.1 .GENETICKY PŘENOS NÉ PŘÍČINY SPECIFICKÝCH PORUCH 

UČENÍ 

Z hlediska genetiky nejsou specifické poruchy učení jednotně podmíněné, existují ve 

spojitosti s jinými činiteli. (Matějček, 1995) Geneticky přenosné vlivy lze vyjádřit jako 

dědičný sklon, který s sebou nese zvýšené riziko rozvoje specifických poruch učení s 

odchylkami funkce centrální nervové soustavy. Změněná funkce mozku nemusí být sama 

poškozením, ale v naší civilizaci může být handicapem. 

Geneticky mohou být přenášeny všechny poruchy a dysfunkce i některé netypicke 

vlastnosti funkce centrální nervové soustavy. Geneticky nejsou přenosné takové vlivy, ktere 

jsou prokazatelně způsobeny prenatálním, perinatálním či postnatálním poškozením a 

poruchy způsobené sociálně. (Pokorná, 2001) 
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4.2 .LEHKÉ M O Z K O V É DYSFUNKCE, DEFICITY DÍLČÍCH 

FUNKCÍ 

Lehké mozkové dysfunkce 

Lehké mozkové dysfunkce jsou důsledkem drobného poškozením mozku. Drobné 

cerebrální poškození mozku může vzniknout v prenatálním, perinatálním či postnatálním 

období. 

Prenatální období 

Příčinou vzniku poškození může být infekční onemocnění matky, inkompatibilní Rh-faktor, 

kouření matky, alkoholismus, užívání léků, nedostatek kyslíku plodu. 

Perinatální období 

Příčinou vzniku poškození může být přímé poranění např. při použití porodních kleští, 

intoxikace novorozeneckou žloutenkou, opět nedostatek kyslíku, vliv léků proti porodním 

bolestem, atd. 

Postnatální období 

Příčina poškození může být v nedostatku kyslíku v krvi v důsledku výrazných nedostatků v 

přijímání potravy, infekční onemocnění spojená s horečnatými stavy, febrilní křeče atd. 

Následky drobného poškození mozku 

Plasticita dětského mozku umožňuje, aby funkci jedné části převzala část jiná, proto se 

neprojeví lehké mozkové dysfunkce nebo specifické poruchy učení u všech dětí, které maji v 

anamnéze důvodné podezření na prenatální, perinatální či postnatální poškození. 

Následky poškození mozku v tomto období jsou těžké defekty v oblasti motoriky nebo 

těžké defekty v oblasti intelektu. Defekty v oblasti intelektu se mohou s motorickými 

postiženími kombinovat. Nej častější následky drobného poškození mozku jsou poruchy 

Psychomotorického vývoje. Intelektem bývají tyto děti v normě, jako následek poškozeni 

u nich můžeme diagnostikovat poruchy chování a funkční deficity. Neurologické nálezy 

třetí skupiny jsou minimální nebo žádné. Při nálezu žádných či menších neurologických 
r • • 

odchylek, bez prokázaného poškození mozku, se usuzuje na nepravidelnost ve vývoji 

centrálního nervového systému. 

(Pokorná, 2001) 
Činitele, které mohou způsobit nepravidelnost ve vývoji centrálního nervového 

systému ii se podílet na nesprávném utváření některých funkeí json genetické dispozice, 

deprivační činitele, emocionální vývoj v raném věku, který je ovlivněn interakcí matky a 

dítěte. 

Všechny specifické poruchy učení jsou lehkými mozkovými dysfunkcemi. Současně však 

Platí, že všechny lehké mozkové dysfunkce se n e p r o j e v u j í jako poruchy učení, mohou se 
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projevovat například neklidem, impulzivitou, nesoustředěností, výkyvy nálad atd. 

Impulzivita, nesoustředěnost, neklid a výkyvy nálad jsou nejčastějšími příznaky lehké 

mozkové dysfunkce. Všechny specifické poruchy učení jsou lehkou mozkovou dysfunkcí. 

(Matějček, 1995) 

Pro děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi jsou charakteristické následující projevy: U 

dítěte se projevují výrazné rozdíly ve schopnostech verbálních a neverbálních, projevuje se 

labilita v prostorové orientaci, nedostatky v oblasti motoriky, omezení řečových schopností, 

obtíže ve vizuálním a akustickém vnímání, poruchy pozornosti, výkyvy v průběhu učení, 

neklid, impulzivita a jiné nápadnosti v chování. 

Někteří autoři, například B. Šindelářová ztotožňují projevy lehkých mozkových dysfunkcí 

s projevy deficitů dílčích funkcí. 

Deficity dílčích funkcí 

Deficity dílčích funkcí můžeme definovat ,jako snížení výkonu jednotlivých faktorů nebo 

prvků v rámci většího funkčního systému, který je nezbytný ke zvládnutí určitých 

komplexních procesů....nejde o souhrn výkonů, který je charakterizován nějakou oblastí 

lidské činnosti, například určitým sportem nebo výkonem v povolání, ale nejsou to ani školní 

výkony...jde o komplex funkcí psychických, které se rozvíjejí v interakci vyvíjejícího se 

organismu s jeho okolím. Tyto komplexní psychické funkce mají základ ve funkčních 

korelátech centrální nervové soustavy-tedy v systémech." (Pokorná, 2001 / 95) Jde o bazalm 

funkce, které se rozvíjejí s psychomotorickým zráním dítěte, tyto dílčí funkce byly 

rozpoznány neurofyziologickými a neuropsychologickými výzkumy. Odborníci pn 

výzkumech cerebrálního poškození řešili vliv tohoto poškození na psychický i kognitivní 

vývoj dítěte. Zájem byl soustředěn na rozvoj percepčních oblastí, průběh učení a s tím 

spojený proces socializace. Odborníci provedli syntézu poznatků neuropsychology a 

neurofyziologie mozku a v návaznosti na to i nové poznatky z vývojové psychologie a 

fyziologie smyslových orgánů. Odborníci sledují strukturu vnímání a myšlení i z hlediska 

následnosti a vzájemných časových relací. Badatelé se zabývali i stupněm intenzity 

poškození, poukazují na to, že neexistuje zásadní dělicí čára mezi jednotlivými diagnózami. 

Existuje škála, která vede od masivních cerebrálních vývojových poškození s výraznými 

neurologickými symptomy až к minimálním mozkovým dysfunkcím, které se projevuji ve 
formě deficitů dílčích funkcí. 

Pojem dílčí se vztahuje na funkci samu, na úroveň určitého výkonu (chování v širokém 
slova smyslu), nikoliv na úroveň neurologické lokalizace funkce. 
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Pojem výkonový, funkční v rámci odborného termínu znamená schopnost diferenciace 

podnětů, schopnost celostního vnímání s ohledem na čas a prostor, schopnost vytvářet 

analogie a myšlenkové struktury apod. (Pokorná, 2001) 

Pavla Holečková uvádí, že J. Graichenovi (zakladateli koncepce deficitů dílčích funkcí) 

následovníci se shodují v názoru, že důsledky deficitů dílčích funkcí mají symptomy běžně 

spojované s lehkými mozkovými dysfunkcemi. Například B. Šindelářová, „pokládá specifické 

poruchy učení, poruchy řeči a tzv. pseudoporuchy chování za možné důsledky deficitů dílčích 

funkcí, (pseudoporuchami chování jsou míněny především poruchy pozornosti, které se 

projevují jako zdánlivé poruchy chování. Jako příklad můžeme uvést dítě, které neposlechne, 

jelikož výzvu neslyší, ne tedy se záměrem vzdorovitého či opozičního chování.) V důsledku 

sekundární neurotizace dítěte výše uvedené poruchy snadno přerůstají ve vlastní poruchy 

chování..." Takto vznikají sekundární důsledky deficitů dílčích funkcí, jedná se především 

o narušení sociálních vztahů a znejistění dítěte např. narušení sebevědomí, snížení motivace, 

narušení sociální komunikace vůbec.(Holečková/In: Kucharská/2000/17) 

4.3. O D C H Y L N Á O R G A N I Z A C E M O Z K O V Ý C H AKTIVIT, 

NETYPICKÁ D O M I N A N C E HEMISFÉR 

R. Lurija, neurofyziolog a neuropsycholog, došel v šedesátých letech dvacátého století 

к závěru, že psychické procesy probíhají jako komplexní funkční systémy, jednotlivé procesy 

nelze lokalizovat do konkrétních úzce vymezených regionů v mozku, probíhají za součinnosti 

skupiny regionů. Poranění některého regionu může narušit systém jako celek. Dominance 

jedné hemisféry ve vztahu к řečovým funkcím není jednoznačná. Při poškození jedné 

hemisféry trpí i funkce připisované druhé hemisféře. Mozková kůra tedy pracuje komplexně a 

vždy jde pouze o relativní dominanci. Specializace hemisfér, kdy levá hemisféra zajišťuje 

řečové a kognitivní procesy, zatím co pravá prostorové vizuální výkony, je nejzřetelnějsi u 

dospělého pravorukého muže. (Lurija, 1966/In: Pokorná, 2001) 

Zájem odborníků za posledních dvacet let se zaměřuje na zpracování řeči v mozku. 

Současné výzkumy měří např. prokrvení obou hemisfér v mozku. Měřením u dospělých, kten 

v dětství chodili na nápravu čtení, se sledovalo, zda prokrvení hemisfér při čtení odpovídá 

charakteristickému prokrvení u dobrých čtenářů. Intenzita prokrvení Wernickova centra 

odpovídala výkonům ve čtení u dyslektiků i u kontrolní skupiny. U dyslektiků se navíc, oproti 

kontrolní skupině prokázala výrazná aktivita v gyrus angularis. (Flowers, a kol., 1991 /In: 

Pokorná, 2001) 

Další výzkumy využívají např. tomografové vyšetření mozkových aktivit, sleduje se 

rozšíření a spotřeba glukózy. Ukázalo se, že u dyslektiků byly stejně intenzivní aktivace ve 
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frontálním a temporálním laloku obou hemisfér, zatím co u dobrých čtenářů pouze v levé 

hemisféře. (Gross-Glenn a kol., 1991/In: Pokorná, 2001) 

4.4. CEREBELÁRNÍ TEORIE 

Tato teorie vysvětluje změny kognitivních a behaviorálních mechanismů na základě 

deficitu ve struktuře a fungování mozečku. 

Mozeček je tvořen dvěma hemisférami. Podílí se na osvojování i automatizaci motorických 

dovedností. Podílí se rovněž na aktivitách řečových center, tedy čelní kůry a Brocovy řečové 

oblasti. Předpokládá se, že se mozeček podílí na automatizaci jakékoliv dovednosti i 

dovedností kognitivních. 

Z výsledků výzkumu zaměřeného na příčiny dyslexie vyplynuly tyto závěry: Jedinci s 

dyslexií mají deficit automatizace v oblasti jemné i hrubé motoriky. 

Žádná kompletní teorie dyslexie nevysvětluje příčiny tolik různorodých problémů 

jako je deficit fenologického systému, motorické úrovně, deficit v procesech automatizace a 

rychlosti informačních procesů. (Nicolson, Fawcett, 2001/ ln: Zelinková, 2003) 

Deficity v oblasti kognitivních procesů 
Hypotézu deficitu automatizace lze vysvětlit též v kognitivní rovině. Jedná se o deficit 

fenologický, vizuální, deficit v oblasti řeči a jazyka, v procesu automatizace, v oblasti paměti, 
v časovém uspořádání, které ovlivňuje rychlost kognitivních procesů či může jít o kombinace 
deficitů. 

Úloha řeči a oblast fonologie je v současné době považována zajeden z nej důležitějších 

prediktorů potíží ve čtení a psaní, současně představuje jednu z hlavních oblastí intervence u 

předškoláků a raných školáků. Nízká úroveň fonemického uvědomění je podle mnoha autoru 

hlavní příčinou dyslexie. Velký důraz na výzkum fenologických dovedností je kladen 

Především v anglosaské odborné literatuře. To je dáno tím, že angličtina je jazyk s náročným 

ortografickým systémem, děti se učí fenologickým dovednostem pomaleji, když musí 

zvládnout náročný ortografický systém. (Kuchařská, 2007) V případě českého jazyka není ve 

všech případech deficit ve fonemickém uvědomění hlavní příčinou potíží. (Zelinková, 2003) 

Fenologické uvědomění znamená dovednost hrát si s jazykem. Zahrnuje rýmování. 

izolaci první nebo poslední hlásky ve slově, vynechání nebo přidání části slova, dělení slov na 

slabiky. 
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Fonemické uvědomění znamená pochopení, že slova a slabiky jsou tvořeny zvuky řeči, 

které jsou reprezentovány alfabetickými symboly nebo písmeny. Tento pojem je širší než 

sluchová analýza a syntéza. Zkušenosti ukazují, že někteří jedinci, u kterých byla 

diagnostikována dyslexie (v širším pojetí) si sice osvojí sluchovou analýzu a syntézu, popř. 

chybují jen v obtížných slovech, přesto čtení zůstává na velmi nízké úrovni a nelepší se ani po 

dlouhodobém intenzivním nácviku této dovednosti. Izolovaná dovednost ovlivňuje celkový 

výkon pouze částečně, reedukace musí být individualizovaná. 

4.5. OČNÍ POHYBY 

Oči čtenáře dyslektika se pohybují chaoticky, neefektivně. Neschopnost udržet plynulý 

pohyb očí z leva doprava jsou časté u všech začínajících čtenářů a u dětí z obtížemi ve čtení. 

Pro dyslektiky je charakteristický návrat к přečtenému slovu místo postupu očí vpřed. Očními 

pohyby při čtení nebo sledování světelného bodu se liší dyslektici od pomalých čtenářů. 

(Zelinková, 2003) 

Pohyby očí vpřed a příležitostně vzad se střídají s okamžiky klidu, tyto pohyby zajišťují, ze se 

zatěžují stále nová místa na sítnici, aby se jedno místo nepřetěžovalo, oční pohyby rozšiřuji 

zorné pole a zajišťují pohotovost vůči jiným možným vizuálním podnětům. Čím je čtenar 

vyspělejší, tím více znaků zachytí při jedné fixaci. 

U nás se výzkumem očních pohybů zabývá J. Jošt a P. Svoboda. Výsledky studií ukazují, 

že existuje velice těsný vztah mezi očními pohyby u předškolních dětí a jejich pozdějšími 

výkony ve čtení. (Jošt/In: Kuchařská, 1997-98/ 30) 

4.6. SOCIOKULTURNÍ VLIVY 

Podle tradičních definic dyslexie nehrají vlivy prostředí, ve kterém dítě žije a prostředí kde 

se dítě vzdělává, úlohu při vzniku specifické poruchy čtení. Výzkumy, které se zabývají 

vlivem prostředí na rozvoj čtenářství, probíhají většinou mimo oblast dyslexie, sledují priciny 

špatného čtení spíše obecně, nesledují specifické příčiny. Takové výzkumy mají význam při 

pochopení dyslexie např. proto, že charakteristiky kognitivních dovedností špatných čtenaru a 

dyslektiků jsou velice podobné. (Mertin/In: Kuchařská, 1999/ 4) 

Rodinné prostředí 
Je známou skutečností, že prostředí, ve kterém dit* vyrůstá, může negativně ovlivnit jeho 

výkony ve škole. Výzkumy poukazují na to, že většina dětí, u kterých se projeví dyslexie, 

Pochází ze sociálně nižších vrstev s nižším vzděláním rodičů např. Gasteigerová-Klicperová 
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(In: Pokorná, 2001) ve výzkumu z roku 1993 uvádí 66%. Další faktory, které mohou výkony 

ovlivnit, jsou např. emocionální klima rodiny, očekávání úspěchů (neúspěchů) ze strany 

rodičů, vztah rodičů ke škole, vzdělání, kariéře, zda jsou rodiče čtenáři, mají doma knihy, 

předčítají dítěti. Předčítání dětem předškolního věku hraje podle některých autorů klíčovou 

roli při dalším rozvoji čtenářství, nejde pouze o motivaci, ale především o setkávání dítěte 

se psanou podobou řeči. 

Vliv faktorů nelze generalizovat, mohou pouze poukazovat na vyšší či nižší 

pravděpodobnost potíží dítěte. Vzdělaný učitel by měl nepříznivé vlivy rodinného prostředí 
ti 

poznávat a snažit se je zmírnit. 

Školní prostředí 

Předpokládá se, že pokud děti pravidelně navštěvují vyučování, mají všechny stejnou 

možnost naučit se číst, psát, počítat a získávat další vědomosti a dovednosti. Úspěch dítěte 

může být ovlivněn vedením školy i stylem práce učitele. Vliv na úspěch dítěte má i to jak 

škola či učitel reaguje na možné důsledky specifických poruch učení, jako jsou poruchy 

chování a jak učitel reaguje na špatné čtenáře, u nichž dyslexie diagnostikována nebyla. 

Někteří autoři uvádějí, že přiměřená intervence ze strany učitele na začátku školní docházky 

může předcházet tomu, aby byl špatný čtenář označený za dyslektika. (Spear-Swerlingová, 

Sternberg/ In: Mertin/In: Kuchařská, 1999/ 4) Intervence učitele vychází z diagnostiky a 

analýzy potíží dítěte. 

Úroveň jednotlivých škol se liší především v zaměření na prestiž, některé školy se 

soustřeďují na úspěšné nadané žáky. Jiné školy si zajišťují prestiž tím, že se snaží poskytovat 

dostatek podpory všem i méně úspěšným dětem apod. 
Nesdílené prostředí 

Nesdílené prostředí zahrnuje ty okolnosti, které jsou specifické pro k a ž d é h o jedince. Jedna 

se o zkušenosti z domova, ze školy apod. Nesdílené prostředí je utvářeno např. tím, že každý 

ze sourozenců má ve škole jiného učitele nebo má každé dítě jiné zkušenosti doma vzhledem 

k sourozeneckému pořadí, vzhledem к pohlaví apod. (Mertin, /In: K u c h a ř s k á , 1999/4) 
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5. D I A G N O S T I K A D Y S L E X I E 

Diagnostika se provádí v běžné či specializované třídě učitelem, dále pak na 

specializovaném pracovišti odborníky. Podrobná diagnostika je záležitostí interdisciplinární, 

je založena na spolupráci speciálního pedagoga, psychologa, někdy i neurologa, dětského 

psychiatra, logopéda. Diagnózu přiděluje odborník v p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é poradně 

nebo ve speciálně pedagogickém centru. 

Mnoho našich i zahraničních autorů se zabývá diagnostikou připravenosti dětí ke čtení při 
" r 

nástupu do základní školy nebo jíž v předškolním věku (Lazarová, 1999; Kucharska, 

Švancarová, 2001; Inizan, 1998 a jiní). 

Z informací, které jsem získala od praktických odborníků v pedagogicko-psychologických 

poradnách, vyplývá, že většina dyslektiků je diagnostikována ve druhém ročníku základní 

školy. Není však zanedbatelné, že mnozí svoji poruchu zvládnou díky nadprůměrné 

inteligenci nebo díky velice pečlivé domácí přípravě a odbornou pomoc hledají až při studiu 

na středních či vysokých školách. Zájem o problematiku specifických poruch učení u 

dospívajících a dospělých se v posledních letech prohlubuje (Michalová, 2004; D. Pokorná, 

Cimlerová, Chalupová, Rynešová, 2005; Mertin/In: Kuchařská, 1997-1998, Hanley ,1997 / 

In: Mertin 1997-1998 a jiní). 

5.1. DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA, VZTAH INTELIGENCE A 

SPECIFICKÝCH P O R U C H UČENÍ 

Mnoho diagnostických a klasifikačních schémat dyslexie pro děti školního věku pracuje 

s rozdílem mezi úrovní rozumových schopností na straně jedné a úrovní konkrétní dovednosti 
na straně druhé, dále s vymezením hranice inteligence, kdy může být diagnóza přidělena. 

(Matějček, 1995, Zelinková, 1998) Jiní autoři naopak význam IQ pro stanovení diagnózy 

dyslexie neuznávají (např. Pokorná, 2001, L. Sternberg, Spear-Swerlingová). 

Podle Věry Pokorné je zapotřebí osvětlit, kromě terminologie a vývoje definic, vztah 

inteligence a specifických poruch učení. Je třeba pochopit, jak se vyvíjelo a měnilo chápani 

tohoto vztahu v souvislosti s novými poznatky. Pojetí problematiky v těchto souvislostech a 

vztazích vychází z již zmiňovaného systémového přístupu к celému tématu. 

Obsah pojmu inteligence lze vyjádřit jako „souhrnnou komplexní vlastnost, která 

zahrnuje: 1. schopnost myslet, 2. schopnost se učit - a z toho vyplývající 3. schopnost 



adaptace - aktivní i pasivní, to je schopnost měnit na základě myšlení a učení své chování, a 

vyrovnat se tak s požadavky běžného prostředí podle svých požadavků." (Říčan, Krejčířová a 

kol., 1995/258) 

Řada psychologů odmítá myšlenku, že IQ odráží inteligenci, jedna obecná schopnost podle 

těchto autorů neexistuje. Multidimenzionální inteligence ve svém pojetí zahrnuje více oblastí 

lidské psychiky, ukazuje více na variabilitu možné úspěšnosti jedince. (Reid, 1998/In: 

Zelinková, 2001) Viz. Příloha 1 

Na počátku padesátých let dvacátého století se objevily první pokusy o nápravu čtení dětí 

s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí, které ve škole ve čtení selhávaly. Bylo nutné hledat 

příčiny školní neúspěšnosti dětí, které nebyly mentálně retardované. Dítě bylo zařazeno do 

speciální péče, pokud byl shledán nápadný rozdíl ve výkonu v různých předmětech, 

především ve čtení a matematice. Výrazný rozdíl mezi inteligencí a úrovní čtení byl dalším 

důvodem ke stanovení diagnózy dyslexie a přijetím do speciální nápravné péče. 

Věra Pokorná popisuje výzkumy, které ukázaly, že porovnávání školních výkonů 

v jednotlivých předmětech u dyslektických dětí není vždy rozhodující. Nedostatečné výkony 

ve čtení se mohou promítat i do ostatních předmětů, kromě toho dlouhodobý neúspěch ve 

čtení a psaní ovlivňuje postoj dítěte ke školní práci celkově. Proto se zcela upustilo od 

porovnávání jednotlivých školních výkonů, jako diagnostického kritéria Porovnávání školních 

výkonů v jednotlivých předmětech se nadále využívalo a využívá p o u z e jako jeden z 

ukazatelů, který může na specifickou poruchu učení upozornit učitele nebo rodiče. Je vsak 

nutné, aby učitel dále analyzoval práci a výkony dítěte a posuzoval problémy dítěte v cele 

škále souvislostí. Učitel nesmí přehlížet ani nápadné problémy u dětí, kde se rozdíl 

v jednotlivých předmětech neprojevuje. Dále se jako diagnostická podmínka sledoval pouze 

vztah mezi intelektovými výkony dítěte a jeho dovednostmi ve čtení a psaní. Ve druhé 

polovině šedesátých let a počátkem let sedmdesátých odborníci polemizují i tuto 

diagnostickou podmínku. R. Muller (1974/In: Pokorná, 2001) například upozorňuje na to, že 

výkony, které dítě musí podávat při řešení jednotlivých úkolů testu.inteligence, nemusejí být 

objektivní. Nedostatečný rozvoj kognitivních schopností, který je příčinou jeho 

specifických poruch učení, může negativně ovlivnit i výkon v testu inteligence: Zvlast 

Problematická je souvislost mezi specifickými poruchami učení a inteligencí, protože 

Přinejmenším průměrná inteligence platí za podstatný symptom dyslexie. Naproti tomu však 

Pojem inteligence implikuje určité intelektuální funkce (např. paměť, vnímání, myšlení), 

jejichž postižení může vyvolat selhání ve čtení, takže u dyslektiků můžeme přes průměrnou 
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inteligenci očekávat vždy určité „intelektuálové anomálie"(R. Muller, 1974/In: Pokorná, 

2001) 
Dětský psychiatr J. Graichen svými výzkumy dokládá, že specifické obtíže učení 

vystupují u dětí téměř nezávisle na úrovni globální inteligence. ( Graichen, 1973/139/ In: 

Pokorná 2001) 

Obecně lze říci, že porovnáváním inteligence a výkonů ve čtení či porovnáváním 

výkonů v jednotlivých předmětech nelze s jistotou vyjádřit nerovnoměrnost ve vývoji 

charakteristickou pro děti s dyslexii. 
n 

5.1.1 .DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA 

Stanovení jasných kritérii pro diagnostiku specifických poruch učení se nedaří u nás ani v 

zahraničí. Počátkem devadesátých let se někteří autoři (např. Zelinková; Mertin 1994) 

pokoušeli jednotná kritéria stanovit. Některé pokusy byly publikovány. Tato kritéria byla v 

rozporu s poznatky zahraničních autorů, kteří již od šedesátých let dvacátého století 

zpochybňovali diskrepantní přístup v diagnostice i omezování hranice inteligence. 

O. Zelinková (1998) uvádí: „Pro přidělení diagnózy je třeba, aby žák splňoval určitá 

kritéria... autorka uvádí že: „O dítěti se specifickou poruchou učení hovoříme při průměrné a 

lepší inteligenci."(Zelinková, 1998/ 14) 
,,...v prvé řadě je třeba vyloučit sníženou úroveň rozumových schopností, jako pncinu 

obtíží." ( tamtéž/ 33) 

Pro vyšetření žáka s problémy v oblasti čtení uvádí následující kritéria: 

„IQ je 90 a více 

ČQ je 90 a méně (kde ČQ je čtenářský kvocient) 

Rozdíl mezi IQ a ČQ je minimálně 20 bodů 

Trvale podprůměrné výsledky ve čtení 

Negativní nález v oblasti zraku, sluchu, nevýznamné absence ve škole, adekvátní podmínky 

ve škole 

Rezistence vůči běžným pedagogickým opatřením školy 

Pokud jsou splněna všechna kritéria, lze přidělit diagnózu dyslexie. Pokud není splněno jedno 

kritérium, lze kompenzovat dvěma následujícími kritérii: 

Prokázány dyslexie u rodičů nebo sourozenců 

LMD 
Poruchy v oblasti psaní 

Snížené výsledky v percepčních zkouškách (např. zrakové a sluchové vnímání) 

Výrazně opožděný vývoj řeči" (Zelinková, 1998/24, 25) 
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(ČQ vyjadřuje rychlost čtení. Průměrná rychlost čtení vzhledem к požadavkům na daný 

ročník je hodnocena čtecím kvocientem 100 bodů. Nižší kvocient označuje míru deficitu ve 

čtení, vyšší kvocient nadprůměrnou schopnost.) 

Po publikování jednotných kritérií následovaly kritiky vyjadřující neoprávněnost 

stanovení hranice, která omezuje přidělení diagnózy specifických poruch učení podle 

stupně inteligence vyjádřeného inteligenčním kvocientem. Poukazováno bylo i na 

nejednotnost při určování těchto hranic. Kritika byla zaměřená rovněž na vzájemné 

porovnávání inteligenčního a čtecího kvocientu i na porovnávání výkonů v testech 

inteligence s výkony školními. 

Devadesátibodovou hranici IQ jako základní kritérium, podle kterého by byly děti s 

dyslexii přijímány do terapie, relativizuje Pokorná i jiní autoři (např. S. Mertová, 1993/In: 
Pokorná, 2001) Kritiky upozorňují na to, že z nápravné péče budou vyřazeny děti s hraničním 
intelektem. 

Věra Pokorná upozorňuje na to, že к posuzování inteligence jako diagnostické 
V Г • v 

podmínky pro určení specifických poruch učení nemáme oprávnění. Lze pouze nci, ze 

specifické poruchy učení jsou podmíněny mimointelektovými příčinami. (Pokorná, 2001). 

Odborná literatura, která uvádí při charakteristice specifických poruch učení omezeni 

mentální úrovně je v tomto bodě nejednotná. Hranice se pohybují od IQ 90 do IQ 70. 

Nejčastěji uvádí její hranici IQ 70, například V. Mertin. 

Věra Pokorná podkládá svoji kritiku mimo jiné zkušenostmi ze své praxe: „Ve své praxi 

jsem měla možnost pracovat s dětmi s výrazným mentálním postižením (dokonce i IQ 56), 

které se naučily plynně číst. Velice dlouho nebyly schopny chápat o b s a h jednoduchého textu 

a nikdy se v něm dokonale neorientovaly, to však čtecí kvocient, který vyjadřuje rychlost 

čtení, nepostihuje. Naproti tomu vidíme ve zvláštních školách děti, jež relativně dobře 

zvládají učivo, rozumějí textu, který jim někdo předčítá, ale samy se číst nenaučí. U těchto 

dětí se jedná o specifickou poruchu čtení, která s mírným snížením intelektu 
nesouvisí."(Pokorná, 2001/ 65) 

„Diagnostická kritéria, která se řídí zjednodušeným kvantitativním přístupem, jsou zcela 

zavádějící, vyvstává například otázka, jak budeme interpretovat výkony dítěte, u kterého byla 

zjištěna úroveň intelektových výkonů (tedy IQ) 135 a jehož čtenářský výkon (tedy ČQ) je na 

úrovni 95. Podle daných kritérií nejde o dítě s dyslexii."(Pokorná, 2001/66) 

„Diskrepantní přístup, který vychází z porovnávání školních a intelektových výkonů, má 

nejen teoretický, ale také významný praktický vliv na diagnostiku a nápravnou péči dětí se 

specifickými poruchami učení. Proto je nutné, abychom se otázkou vztahu mezi inteligencí a 

specifickými poruchami učení dětí zabývali a přehodnotili v duchu světové diskuse naše 
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diagnostické posuzování v praxi." (Pokorná, 2001/67) Popisný kvantitativní přístup mimo jme 

nereflektuje rozvoj intelektových výkonů dítěte. Je známou skutečností, že nelze srovnávat 

vývoj mentálních schopností dítěte mezi šestým a osmým rokem s jeho výkonem mezi rokem 

třináctým a patnáctým. 

Specifické poruchy učení jsou pro svoji různorodost projevů obtížně uchopitelný problém, 

jednotliví odborníci, kteří se tímto problémem zabývají, zpravidla upřednostňují ty stránky, 

které odpovídají jejich profesnímu zaměření. Z teoretického hlediska pluralita bádání a 

nejednotnost v přístupech mají výhodu V tom, že inspirují к vytváření otevřených systémů, 

v konfrontaci pak může dojít к vzájemnému obohacování. Z praktického hlediska je však 

nutné postupovat opatrně, aby v důsledku snahy o zachování čisté teorie nebyli z nápravné 

péče vyloučeni jedinci, kterým by speciální metody nácviku posloužily. „Měli bychom si 

uvědomit, že „...striktně dodržované operacionalistické přístupy jsou překonané. I když různá 

porovnávání intelektových a školních výkonů působí zdánlivě vědecky, jsou pouze 

myšlenkovou konstrukcí, která nerespektuje šíři a hloubku problému a ve svém důsledku je 

nebezpečná, protože odmítá pomoc velké skupině dětí." (Pokorná, 2001/73) 

Kritici diskrepantního kritéria poukazovali na nutnost individuálního posouzení každého 

dítěte. 

V knize Poruchy učení (zcela přepracované a rozšířené vydání) Olga Zelinková věnuje 

diskrepantnímu kritériu samostatnou kapitolu, uvádí zde výhody i nevýhody, ktere 

diskrepantní přístup přinášel v diagnostické praxi. Předkládá i úvahy autorů, které 

diskrepantní kritérium kritizují. O. Zelinková uvádí: 

„ V Československu byl od počátku diagnostiky dyslexie podmínkou pro stanovení 

diagnózy dyslexie rozdíl přibližně 20-25 bodů mezi inteligenčním a čtenářským kvocientem. 

Výhodou byla poměrná jednoduchost a průhlednost při stanovení diagnózy. Nevýhodou bylo 

mechanické pojetí, které v případě opomenutí dalších faktorů a pouhé redukci na měřeni 

rozumových schopností (někdy dokonce jen verbálních) a rychlosti čtení mohlo poškodit 

celou řadu dětí. L. Reid (1995) uvádí, že diskrepantní kritérium nemá význam, protože 

výzkumy ukazují, že v dekódování,tedy v poznávání slov a ve fenologické úrovni se slabí 

čtenáři s nižší inteligencí neliší od dyslektiků s vysokým IQ." 

Stanovit přesná diagnostická kritéria není možné, protože aktuální stav dítěte ovlivňuje 
mnoho proměnlivých faktorů. 

Dále O. Zelinková popisuje druhou stranu jevu, upozorňuje na důsledky nejednotných 

kritérií pro stanovení diagnózy v praxi. Uvádí, že stanovení diagnostických kritérií se ukazuje 
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jako nutné, protože s přidělováním diagnózy souvisejí další kroky a opatření, (například žáci 

základních škol, u kterých byla diagnostikována dyslexie a dysgrafie nemusí dělat přijímací 

zkoušky z českého jazyka. Studenti středních škol s diagnózou dyslexie a dysortografie mají 

nárok na úpravu maturitních zkoušek). Otázka přijetí či nepřijetí diskrepantního kritéria 

směřuje přímo do praxe, mimo jiné jde i o to, na kolik dětí půjdou do škol peníze pro krytí 

nákladů spojených s individuální péčí. Fakt, že neexistují jednotná kritéria ke stanovení 

diagnózy má mimo jiné za následek to, že výrazně kolísají údaje o počtu dyslektických dětí z 

jednotlivých regionů naší republiky. Údaje z jednotlivých regionů kolísají od 3% do 18% 

diagnostikovaných dětí. V tomto případě nelze hovořit o rozdílech v údajích jako o mírných 

odlišnostech daných individualitou osobnosti jednotlivých odborníků. Jde o výsledek různých 

pohledů na to, co rozumíme poruchou. (Zelinková, 2003) 

Podobná situace je i v zahraničí. V USA jsou používána taková kritéria, že je lze 

interpretovat různým způsobem, takže v každém státě, městě, dokonce škole lze dyslexii 

diagnostikovat odlišně. Při použití jedné zkoušky čtení splní dítě kritéria pro přidělení 

diagnózy, na základě jiné nikoliv. U nás je situace jednodušší v tom, že je к diagnostice 

používán jeden druh zkoušky pro jednu část čtenářských dovedností. (Mertin /In: Kucharska 
1999/4) 

Domnívám se, že z výše uvedených poznatků plyne, že stanovení jednotných a jasných 

kritérií pro přidělení diagnózy dyslexie se nedaří a není ani možné. V praxi u nás i 

v zahraničí jsou respektována a využívána kritéria vycházející z postupů diferenciální 

diagnostiky. Přestože diferenciální diagnostika, krom kvantitativního hodnocení zdůrazňuje i 

nutnost posuzování kvalitativního, jsou tato kritéria v rozporu s výše uvedenými poznatky. 

V metodickém pokynu ministryně školství z roku 2004 nejsou stanovena jednotná kritéria, 

uvádí se zde však, že diagnózu podělují speciální pedagogicko-psychologická zařízení 

v souladu s postupy diferenciální diagnostiky zaměřené na rozbor nerovnoměrných výsledku 

ve verbálních a neverbálních subtestech testů inteligence používaných pro daný vek. 

Diagnostika zahrnuje porovnávání výkonů v jednotlivých předmětech atd., tento pokyn 

zdůrazňuje i kvalitativní přístup v diagnostice. Viz. Příloha 2 

Jana Swierkoszová uvádí následující kritéria diferenciální pedagogiky: 
„Diagnózu přidělujeme při rozumových schopnostech v pásmu lehkého podprůměru az 

nadprůměru. 

Dlouhodobý neúspěch při zvládání učiva v jednom předmětu v kontrastu s výkony 

v předmětech ostatních (selhání v předmětu, do kterého se porucha promítá nejvíce.) je 

evidentní. 
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Odpovídající sociokulturní zázemí zajištěno. 

Negativní nález v oblasti zraku, sluchu - dokladováno. 

Nevýznamná absence ve škole - dokladováno. 
Adekvátní přístup učitele. Rezistence proti béžným pedagogickým opatřením školy." 

(Swierkoszová, 2006/28) 

Vyhláška č. 73/2005 sb ze dne 2. 9. 2005 žádná kritéria a pokyny pro stanovení diagnózy 

specifických poruch učení neuvádí. Tato vyhláška zmiňuje individuální speciálně 

pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Viz. Příloha 3 
il 

5.1.2.VZTAH INTELIGENCE A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

Olga Zelinková se v publikacích z let 2001 a 2003 vyjadřuje ke vztahu inteligence a 

specifických poruch učení. Píše, že vývoj rozumových schopností nelze oddělit od vývoje 

dalších psychických funkcí, neboť se ve svém vývoji navzájem ovlivňují. 

V případě nižších schopností verbálních má dítě obtíže při plnění všech úkolů, které 

vyžadují zapojení řeči ve všech složkách (artikulace, slovní zásoba, gramatické kategorie, 

mluvní pohotovost, čtení a psaní). Dítě s nižší verbální úrovní často nemůže využít svůj 

intelektový potenciál ve výuce, která je převážně verbální (výklad učitele, práce s textem v 

učebnici, ústní zkoušení). Nižší rozumové schopnosti názorové postihují plnění úkolů, kde 

dítě pracuje podle nákresu, orientuje se v prostoru nebo je předpokladem plnění úkolu určitá 

úroveň percepčně-motorických funkcí. 

U dětí se specifickými vývojovými poruchami učení nebo s vývojovou dysfázií je významný 

rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi. U dětí s diagnostikovanou dysfázií je IQ 

ve verbálních testech výrazně snížený, to způsobuje i podstatné snížení celkového IQ. Tyto 

děti by v případě vymezení hranic velikostí IQ mohla sama porucha řeči vyřadit ze skupiny 

dětí s dyslexií, což je paradox, protože dyslexie je porucha psané řeči. 

Nevyvážené výsledky z jednotlivých subtestů mohou být charakteristické pro nejrůznějsi 

obtíže. Na základě rozložení výkonu v jednotlivých subtestech lze opírat reedukaci 
specifických poruch o silné stránky dítěte. (Zelinková 2001) 

Testy inteligence se zpravidla skládají z částí verbální a neverbální, jednotlivé části se skladaji 

z několika subtestů. Subtesty sledují všeobecnou informovanost, orientovanost v sociálních 

situacích, bohatost slovní zásoby, matematické usuzování, schopnost generalizace a pamět. 

U nás i ve světě je pro školní děti nejčastěji užíván Wechslerův test. 

P. Říčan dělí inteligence na dvě složky. „První složka se nazývá tekutá inteligence. Je to ta 

složka, která málo záleží na cvičení, zhruba řečeno přirozená bystrost při řešení logických 

Problémů...Druhá základní složka má název krystalická inteligence...tato složka se vytváří 
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během života na základě tekuté inteligence. Jsou to naučené myšlenkové obraty...".(Říčan, 

1990/211) 

V souladu s touto úvahou je právě zmíněný Wechselerův test inteligence. 

Přidiagnostikování specifických poruch učeni je důležité rozložení výkonu v 

jednotlivých subtestech inteligenčního testu, nikoliv inteligence jako veličina. (Zelinková, 

2001) 

Zdeněk Matějček vychází z definice světové neurologické federace. Z definice plyne, že 

musíme v první řadě zjistit, jak dítě čte,' zda jde skutečně o neschopnost čili o určitou 

psychologickou kvalitu (nikoliv důsledky smyslových vad či jiných okolností.) Dále uvádí, že 

pro stanovení diagnózy dyslexie je podstatné, že se dítěti dostává běžného výukového vedení, 

má přiměřenou inteligenci, ve svém sociokulturním prostředí má normální příležitost ke 

vzdělání. Dále je nutné znát úroveň základních poznávacích schopností. 

V kapitole vztahující se к vyšetření inteligence, v rámci diagnostiky specifických poruch 

učení, se Z. Matějček vyjadřuje takto: Všechny definice předpokládají určitý nápadný rozpor 

mezi úrovní čtení a jeho inteligencí měřenou psychologickými testy. Příčinou rozporu jsou 

specifické nedostatky v poznávacích schopnostech, které jsou nutné pro zvládnutí čteni. 

Ostatní poznávací schopnosti jsou vyvinuté přinejmenším normálně. Vyšetření inteligence 

vyloučí ze skupiny podezřelých všechny ty děti, které čtou sice špatně, ale nikoliv v rozporu, 

nýbrž v souladu s celkovou úrovní svých rozumových schopností. 

К testům inteligence v klinické praxi patří i psychologický protokol. Psycholog v něm 

podrobně zaznamenává informace o pracovním i společenském chování vyšetřovaného, to lze 

pak srovnávat s přibližnými normami. Jde o informace vypovídající o navázání kontaktu s 

dítětem, o schopnosti přizpůsobit se novým situacím a nárokům zkoušky, o pracovním 

Postupu, o chotě ke spolupráci, pozornosti a zájmu, snaze, iniciativě, aktivitě a o všech 

nápadných projevech. Tento záznam je mnohdy diagnosticky cennějším zdrojem informaci 

než samotné výsledky inteligenčního testu. (Matějček, 1995) 

Z. Matějček připouští, že: „...teoreticky vzato, může být dyslexii postiženo každé dítě, 

které úrovní svých intelektových schopností je schopno školního vzdělávání. To se týka deti 

mentálně retardovaných, dětí zanedbaných, dětí trpících kulturní deprivací, stejně jako deti s 

vadami zraku, sluchu či hybnosti, pokud tyto poruchy jsou takového rázu a stupně, že čteni 

neznemožňují." (Matějček, 1995/22) 

Vyšetření inteligence zahrnuje vyšetření dítěte testem inteligence, interpretaci 

výsledků a analýzu způsobu práce vyšetřovaného jedince. 
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Zamýšlíme-li se nad vztahem mezi inteligencí a specifickými poruchami učení, je nutné si 

uvědomit, že za výkony ve škole odpovídá vzájemná součinnost inteligence a podpůrných 

funkcí (například motivace). Průměrný intelekt může být vyvážen vysokou motivací a 

pozitivním přístupem к práci. Naopak dítě s vysokými výsledky v inteligenčních testech může 

ve škole selhávat pro nedostatek podpůrných funkcí. Čím je vyšší inteligence, tím víc se dá 

předpokládat, že dítěti stačí pro zvládání školních požadavků menší nasazení. Čím nižší 

je inteligence, tím více záleží na motivaci, koncentraci pozornosti, houževnatosti dítěte. 

Toto pravidlo neplatí u dětí s dyslexií, tyto děti nejsou schopné dosáhnout lepších výsledků 

ve čtení nebo psaní bez ohledu na jejich inteligenci, přestože se snaží a jsou vytrvalé. 

Některé výzkumy ukázaly, že schopnost naučit se číst je nezávislá na inteligenci, 

protože číst se mohou naučit i jedinci s výrazně nižšími mentálními schopnostmi 

stejnými metodami rychleji, než jedinci s dyslexií. (Schenk- Danzinger, 1984/106/ In: 

Pokorná 2001) Jedno mentálně retardované dítě naučí rozlišovat písmena, ale není schopne je 

skládat do slov, zatímco jiné, se stejnou úrovní inteligence toho schopné je. (Rett, 1979/48/ 

In: Pokorná, 2001) Jiní autoři uvádějí, že IQ je u dětí schopno vysvětlit 10-25 % variace 

čtenářských výkonů, u dospělých maximálně 50%. (Spear- Swerlingová, Sternberg/In: 

Kuchařská, 1999) 

O. Zelinková (2003) dokládá tvrzení, že proces osvojování čtení je do určité míry závislý 

na úrovni rozumových schopností výsledky výzkumu, který hledal odpověď na otázku, zda 

můžeme diagnostikovat dyslexii u dětí zvláštních škol. 

Z učebních osnov pro žáky zvláštních škol vyplývá, že teprve ve třetím ročníku mají děti 

číst slova s písmenem ě, slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. To znamená, že jejich čtenářský vývoj ve 

třetím ročníku odpovídá zhruba prvnímu ročníku základní školy. V letech 1994-95 byl 

Proveden průzkum týkající se čtenářské úrovně dětí zvláštních škol (vyšetřovali se žáci třetího 

až osmého ročníku). Výsledky šetření mohou částečně ukázat vývoj čtení těchto dětí. Z údaju, 

které je možné vyčíst z výsledků výzkumu je zřejmé, že rychlost čtení u žáků zvláštních škol 

Odpovídá rychlosti čtení žáků základních škol v ročnících nižších o dva roky a více. ..Není 

tedy pravda, že proces osvojování čtení je zcela nezávislý na rozumových schopnostech tak, 

jak jsou v současné době u nás diagnostikovány" (Zelinková, 2003/55) V dalších ročnících se 

rychlost čtení postupně zvyšuje. Tito žáci se pouze pomaleji učí. Z hlediska chybovosti 

dosahovalo 52% dětí 10% chyb při čtení a více, z toho plyne, že v této oblasti vykazují 

výsledky jako děti s dyslexií. Bylo zde vyšší zastoupení nesmyslných slov, patrně chybí 

zpětná kontrola přečteného slova podle obsahu. Porozumění textu bylo též horší. Chybovost i 
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porozumění textuje zřejmě ovlivněno sníženými rozumovými schopnostmi i pomalejším 

osvojováním čtení v souladu s osnovami pro zvláštní školy. Stejné výsledky byly dosaženy i v 

percepčních zkouškách, které tvoří součást testových baterií pro diagnostiku dyslexie. 

„Primární mentální postižení ovlivňuje negativně úroveň kognitivních schopností, a 

tím i proces osvojování čtení. Zároveň i v této skupině mohou být děti s takovým 

postižením, že jejich úroveň čtení je podstatně horší než u vrstevníků této populace." 

(Zelinková/ In: Kuchařská, 1997-98/64) Jestliže má dítě celkově snížené rozumové 

schopnosti, pomalu si osvojuje poznatky, pomalu čte, chybuje, pak je příčinou zřejmě malé 

nadání a je nutné preventivně počítat s tím, že dítě к učení potřebuje více času. (Zelinková/In: 

Kuchařská, 1997-98) 

Ve sledovaném vzorku byli žáci s rozumovými schopnostmi průměrnými, podprůměrnými 

i na úrovni mentální retardace, těch však bylo minimum. Výsledky výzkumu byly 

vyvozovány z průměru všech žáků. Byl zjištěn značný rozptyl v získaných hodnotách. Navíc, 

značně snížená úroveň čtení, jak autorka píše, je u dětí zvláštních škol dána i osnovami. Výše 

uvedené údaje naznačují, že děti s mírně sníženým intelektem mají podobné potíže a podobne 

projevy, jako žáci s dyslexii. Ve výzkumu, který popisuje O. Zelinková se ukazuje, že 

výsledky v oblasti percepce jsou u dětí zvláštních škol v průměru také snížené, v oblasti 

sluchové percepce se výsledky s věkem zlepšují, naopak v oblasti zrakové percepce je sníženi 

této schopnosti oproti žákům běžné školy nižší, tato funkce však nenaznačuje vývoj, tedy 

zlepšení s postupem věku. Současně však platí, že někteří jedinci nikdy nedosáhnou 100% v 

percepci a obtíže ve čtení nemají. 

Předpokládám, že i děti ze zvláštních škol se liší v tom, jak rychle se jsou schopné učit číst 

a jaké úrovně čtení dosahují. Jistě by bylo přínosné diagnostikovat příčiny špatného čtení i 

u čtenářů s nižším intelektem. Je li schopnost naučit se číst závislá na inteligenci jen 

částečně, předpokládám, že i ve zvláštní škole jsou děti, které by mohly dosahovat lepších 

Čtenářských výsledků, než se u nich očekává a než je požadováno. Lepší výsledky bych 

očekávala, pokud by tito žáci byli dostatečně motivováni, dostalo se jim speciální nápravné 

Péče, popřípadě zvýšené pedagogické intervence, která by mohla zmírnit či částečně nahradit 

nedostatky ze strany rodiny apod. Domnívám se, že u dětí zvláštních škol (a nejen u nich) 

je důležité v rámci diagnostiky špatného čtení posuzovat i vnější vlivy a provádět 

intervenci ve všech oblastech, kde jsou okolnosti nepříznivé. 
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5.2. ALTERNATIVNÍ POHLED NA DYSLEXIÍ 

V této kapitole zmíním některá méně známá pojetí dyslexie. 
V sedmdesátých letech dvacátého století se v Německu vyčlenila skupina odborníků, kteří 

dyslexií chápou jako souhrnný pojem pro rozličné potíže při výuce čtení a psaní. Podle 

této skupiny není smysluplné držet se konceptu dyslexie ve výzkumné ani metodické 

rovině. Pro ponechání pojmu mluví pouze ochranná funkce ve škole pro děti s obtížemi v 

učení. (Schneiderová, Valtinová, Weinert, Zimmermannová/In: Pokorná 2001). 

Skupina pedagogů v devadesátých letech dvacátého století mluví o dětech s obtížemi ve 

čtení a ortografii, tyto děti dělí do třech skupin. Do první skupiny patří děti, u kterých se 

vyskytují začátečnické obtíže při výuce psané řeči (30% žáků), druhou skupinu představují 

děti s těžkými přetrvávajícími nedostatky při zvládání psané řeči, přestože ostatní školní 

výkony nejsou podprůměrné (1% žáků). Třetí skupina zahrnuje žáky, kteří mají všeobecné 

nedostatky v učení, projevují se u nich značné obtíže nebo selhávají ve výuce čtení, psaní a 

počítání. Toto pojetí definuje dyslexii takto: „Problém dyslexie spočívá v parciálních 

(dílčích) problémech učení, které se projevují podprůměrnými výkony ve čtení anebo v 

pravopisu." (Zielinsky, 1995/ In: Pokorná, 2001/72) 

Spear-Swerlingová a Sternberg, autoři knihy Alternativní pohled na dyslexii se domnívají, 

že jednou z nej větších překážek při poskytování pomoci dětem s obtížemi v osvojování čteni 

je tendence odborníků vysvětlovat tyto obtíže v kontextu specifických poruch učeni. 

Předkládají jiný rámec uvažování, není důležitý rozdíl mezi vzdělávacími předpoklady a 

výkonností v konkrétní oblasti, ale důležitý je kognitivní profil, který je u dyslektika 

zodpovědný za špatný výkon. (Charakteristiky kognitivních dovedností špatných čtenářů jsou 

velmi podobné jako u dyslektiků). Ten je třeba interpretovat ve vztahu ke kognitivnímu 
Profilu normálně se rozvíjejícího čtenáře. 

Autoři knihy Spear-Swerlingová a Sternberg pokládají dyslektiky za čtenáře, kteří sešl. 

z cesty typického rozvoje čtenářství, dosažení cíle je mnohem obtížnější. Autoři kritizuji 

termíny „poruchy učení" a „dyslexie", jsou přesvědčeni, že tyto pojmy staví na špatném 

konceptu. Tento alternativní přístup vychází z poznatků z oblasti zkoumání poruch čteni a 

využívá informace o běžném rozvoji čtení nebo o efektivitě různých přístupů к výuce čtení. 

Autoři si uvědomují, že díky diagnóze může být dítě zařazeno do výborných nápravných 

Programů, nicméně „nálepka" není vysvětlením a samotná diagnóza nevypovídá nic o tom, co 

způsobuje čtenářské obtíže dítěte a jak mají být řešeny. Navíc přidělení diagnózy dyslexie 

může zvýraznit problémy špatných čtenářů. Dítěti čtení nejde, vyhýbá se mu, dítě se vsak 

nemůže ve čtení zdokonalovat, když netrénuje. Když dítě nečte, promítá se tato skutečnost do 

mnoha oblastí. Vyhýbání se čtení a ztráta motivace může být o to silnější, když dítě ví, ze ma 
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vnitřní nezměnitelnou poruchu učení. Diagnóza může též sloužit jako výmluva, dítě se za 

diagnózu může schovávat, stejně tak se učitel nebo rodiče stanovením diagnózy mohou 

distancovat od zodpovědnosti za úspěch dítěte, mohou poruchu apriori brát jako stav, s nímž 

stejně nic nenadělají. U mnohých může naopak převládat úleva, dítě i rodiče mohou být 

motivováni tím, že dítě není hloupé, ale může dosahovat úspěchů v jiných oblastech a může 

dosáhnout zlepšení i ve čtení pomocí reedukace. 

Dyslexie byla vždy pokládána za syndrom odlišný od prostého špatného čtení. Nicméně se 

ukazuje, že z pedagogického hlediska je prakticky přinejmenším obtížné obě kategorie 

odlišit. Pro diagnózu bývá často nezbytné porovnávání rozdílu mezi IQ a ČQ, přesto toto 

kritérium není s to odlišit dyslexii od špatného čtení z jiných příčin. U skupiny špatných 

čtenářů i u skupiny čtenářů s dyslexii nacházíme problémy ve specifických kognitivních 

schopnostech (např. deficity ve fonologické oblasti). Odlišit obě skupiny nelze ani na 

základě nápravných programů, které jsou dětem poskytovány. Programy používané pro 

špatné čtenáře lze dobře využít i pro dyslektiky a naopak. 

Spear-Swerlingová a Sternberg rozdělují pohledy na dyslexii do dvou skupin. Jednu 

supinu tvoří ti odborníci, kteří předpokládají, že příčiny dyslexie jsou biologické. Soustřeďuji 

se na deficity u dítěte, předmětem zájmu jsou „skuteční dyslektici." Diferenciální diagnostika 

odlišuje dyslektiky od ostatních špatných čtenářů. Druhá skupina představuje přístup, který se 

Při rozboru čtení soustřeďuje na nepříznivé faktory v okolí dítěte, ty pokládá za příčinu 

špatného čtení, předmětem zájmu jsou děti označené za dyslektiky. 
Autoři zastávají názor, že dyslexie je výsledkem interakce vnějších a vnitřních faktoru. 

(Mertin, 1999/In: Kuchařská, 1999) 

Diagnóza dyslexie má význam především pro domluvu mezi odborníky, u nás je nutná 

vzhledem ke školskému systému, ve kterém ze stanovení diagnózy dyslexie vyplývají některá 

zvláštní opatření, např. různé úlevy pro dítě, individuální vzdělávací plán pro dítě, škola na 

žáka s individuálními vzdělávacími potřebami dostává víc peněz. Viz. Příloha 3 

Pokud by školství šlo cestou akceptování individuality jedince, která by byla východiskem 
pro vzdělávání, nebyla by diagnóza pro praxi nutná. Jako příklad mohu uvést školy M. 
Montessori, zde dítô postupuje s v ý m t e m p e m , podle svých možnost í a stupně vývoje . učitelé 

nepotřebují diagnózu, aby zkusili změnit metody, kterými se dítě učí nebo aby dítěti 

Přizpůsobili tempo. 

Speciální pedagogové a psychologové pomáhají dětem, které mají konkrétní potíže proto, 
aby se dítěti podařilo obtíže zmírnit nebo překonat a aby dosáhlo dobrých výsledků v ráme. 
svých možností. Nepomáháme proto, že dítě trpí určitou poruchou, kterou označíme konkrétní 

diagnózou. 
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5.3. DIAGNOSTIKA V POJETÍ DEFICITU DÍLČÍCH FUNKCI 
Podle zastánců pojetí deficitů dílčích funkcí jsou pojmy „vývojové poruchy" a „poruchy 

chování" v diagnostice nepoužitelné pro svoji šín, nepřesnost a nejednoznačnost. V nápravě u 

dětí a dospívajících pro svůj negativní obsah. Zastánci tohoto pojetí varují před situací, kdy se 

klasifikace jednotlivých postižení soustředí pouze na jejich výčet, diferencovaný pouze podle 

heterogenních variant. Mluví se pak o rozdílných poruchách řečového, kognitivního, 

motorického vývoje nebo o obtížích ve škole, neurotických obtížích atd. Graichen navrhuje, 

aby jednotlivé poruchy byly zpracovány v rámci jednotného teoretického konceptu 

„funkčního systému s dynamickou lokalizací, ve kterém probíhá činnost celého mozku při 

realizaci veškerých psychických funkcí." (Pokorná, 2001/95) 

Pojem deficity dílčích funkcí má smysl ve vztahu к celku. Deficity dílčích funkcí jsou 

příčinou dyslektických obtíží, stejně tak můžou být příčinou špatných výkonů v matematice 

nebo příčinou poruch chování atd. Jednotlivý deficit dílčích funkcí může ovlivnit více 

výkonů, například nedostatečné zrakové rozlišování tvarů se projevuje ve čtení a psaní 

záměnou písmen a v matematice záměnou číslic atd. 

Každá komplexní diagnóza musí zahrnovat psychologické a pedagogické vyšetřeni. 

Pomocí těchto vyšetření rozpoznáme oblasti, ve kterých došlo к nerovnoměrnému vývoji. Na 

základě vyšetření je nutné perceptivní, kognitivní a sociální schopnosti dítěte vědomé a 

systematicky rozvíjet. Nápravu je nutné pojímat jako nápravu systému, tedy jako restituci 

funkce celého systému. Dílčí funkce ovlivňuje celou oblast, při rozvoji neuropsychických 

funkcí u dětí působí výpadek v dílčí funkci na celkové intelektuální projevy (Lempp, 1979/In: 

Pokorná, 2001). Nemůžeme se spokojit s globálními výsledky při nápravě, musíme zjistit 

Příčinu poruchy, zjistit která dílčí funkce je postižena primárně, jen tehdy se nám muze 
Podařit napravit celý systém. (Pokorná, 2001) 

Diagnostické metody, které vycházejí z koncepce deficitu dílčích funkcí, j s o u založeny na 

využití diagnostických testů složených jednotlivých subtestů. Každý ze s u b t e s t ů je specificky 
zaměřen na konkrétní dílčí funkci. Prakticky je však nemožné vytvořit úkoly, které by dítě 

realizovalo pouze jednou dílčí funkcí. Postupy testových baterií n e u r o p s y c h o l o g i e ( b ě ž n ě ^ 

užívané v naší praxi) se prakticky svým principem příliš neliší od postupů koncepce de icitu 

« e h funkcí. Rozdíl je v diagnostické praxi, v p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é m poradenství u 

nás nemáme komplexní baterie testů, které zohledňují i možné projevy lehkých mozkovyc 

dysfunkcí, tedy všechny deficity dílčích funkcí. Z metodik koncepce deficitů dílčích funkci je 

n nás známá především práce B. Šindelářové (1996) Předcházíme poruchám učení. 

(Holečková/In: Kuchařská, 2000/17) 
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6 D I A G N O S T I K A R I Z I K A D Y S L E X I E 

Pojem riziko dyslexie obsahuje popis nedostatků ve vývoji percepčních a kognitivních 

funkcí a jejich projevů u dětí předškolního věku, ze kterých se mohou ve školním věku 

rozvíjet specifické poruchy učení. Pojem zahrnuje i možnosti diagnostiky a stimulace 

vývoje dítěte s rizikem dyslexie (dyslexie je zde chápána v širokém pojetí). 

Za nejdůležitějši prediktory specifických poruch učení, jsou považovány odchylky ve 

vývoji v percepčních, motorických a řečových oblastech. Dále to jsou prediktory, které je 

možné získat z anamnestických údajů. Jde o rizika v prenatálním a perinatálním období, 

hereditární zátěž což znamená přítomnost specifických poruch učení v rodině, především u 

rodičů a sourozenců. Jedním z prediktorů jsou i v současné době důkladně zkoumané oční 

Pohyby. U nás se těmto výzkumům věnuje především Jiří Jošt a Pavel Svoboda. 

Dalšími prediktory rizika dyslexie jsou problémy ve výslovnosti v raném věku, slabý 

rozvoj slovní zásoby, nápadná nedočkavost a nesoustředěnost, snadná vyrušitelnost, 

nepokojnost, problémy v interakci s vrstevníky, oslabená schopnost držet se instrukci a 

postupu při plnění úkolů. Konkrétní prediktory sledované diagnostickými testy jsou popsaný 

v níže uvedených popisech testů diagnostiky rizika dyslexie. 

Odborníci, kteří se zbývají specifickými poruchami učení (např. Z. Matějček, 1995; O. 

Zelinková, 2003; V. Pokorná, 2001; D. Švancarová, 2001 a další), se shodují ve snaze uchopit 

Problematiku specifických poruch učení již v předškolním věku. Čím dříve začneme s 

„ohroženým" dítětem pracovat, tím lepších dosáhneme výsledků. Můžeme předejít mnoha 

komplikacím, které přicházejí spolu se školním neúspěchem a zklamáním. 

Předškolní diagnostika je podklad pro další pedagogickou a psychologickou práci. Výsledky 

testů a získané informace mohou být využity pro přesnější a konkrétnější vytváření 

individuálních podpůrných programů a různých programům stimulačních v rámci poraden, 

mateřských škol, prvních tříd základních škol atd. a při zdůvodnění odkladu školní docházky. 

V Čechách byly od 80. let užívány testy školní zralosti, prověřovaly schopnosti potřebné 

Pro nácvik čtení orientačně ( např. vývojový test zrakového vnímání Forstigové, Mose ey 

nebo Edfeldův test, Wepmanova zkouška). Od devadesátých let se již diagnostika zameruje 

Přímo na riziko dyslexie, to znamená na diagnostiku předpokladů ke vzniku dyslexie u 

Předškoláků. (jPředcházíme poruchám učení, Šindelářová, 1995; Prediktivm baterie 
T , ' хь-niňítv Švancarová, Kuchařská, 
Lazarová, 1999; Test rizika poruch čtení a psaní pro rane školáky, »van 
2001) 
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6.1. RIZIKO DYSLEXIE A ŠKOLNÍ ZRALOST 

Vztah rizika dyslexie a školní zralosti popíšu na základě poznatků získaných z výsledků 

šetření mezi odborníky poradenských zařízení. Výzkum prováděla A. Kuchařská v roce 2004 

dotazníkovou metodou. Pojmy riziko dyslexie a školní nezralost se к sobě váže, tento vztah 

můžeme vyjádřit vymezením oblastí shod a oblastí rozdílů mezi skupinou dětí nezralých pro 

školní docházku a skupinou dětí ohrožených dyslexií. 

Shody u skupin dětí s rizikem dyslexie a dětí školsky nezralých: 

Děti s rizikem dyslexie jsou součástí skupiny dětí nezralých pro nástup do školy. 

Dítě s rizikem dyslexie vykazuje v některých oblastech podobné vývojové charakteristiky. 

Dítě s rizikem dyslexie dosahuje v diagnostice školní zralosti podobných testových nálezů. 

Dítěti s rizikem dyslexie jsou doporučována stejná nebo podobná intervenční opatření (odklad 

školní docházky, přípravná třída, vyrovnávací třída) a terapeutické postupy (stimulace vývoje 

percepce, motoriky, kognitivních a řečových funkcí). 

Rozdíly mezi skupinou dětí školsky nezralých a dětí s rizikem dyslexie: 

Každé dítě s rizikem dyslexie není odhaleno jako školsky nezralé. 

Vývojové obtíže dětí s rizikem dyslexie jsou často závažnější a postihují více oblasti. 

V testových nálezech má dítě s rizikem dyslexie jiný profil, u dítěte nezralého se jedná o 

snížení do pásma nízkého průměru nebo mírného podprůměru, u dítěte s rizikem dyslexie se 

jedná často výrazné potíže s velkými nerovnoměrnostmi v rámci jednotlivého testu i ve 

srovnání ve výkonu mezi jednotlivými testy. 

U dětí s rizikem dyslexie je pozitivní dopad odkladu školní docházky pouze krátkodobý, po 

nějaké době školní docházky se problémy projeví. Pro dítě nezralé je odklad školní docházky 

užitečným intervenčním opatřením. 
Děti nezralé reagují dobře na stimulace vývoje dílčích funkcí, děti s rizikem dyslexie terapii 

vzdorují, ta musí být systematičtější, dlouhodobější, pravidelnější. (Kuchařská, 2007) 

6.2. TESTY RIZIKA DYSLEXIE 

INIZANOVA PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ 

Inizan vytvořil Ш. prediktivní baterii čtení (1988) Inizan vycházel z percepčně-

»otorického přístupu ke čtení, bral v úvahu též teorii senzomotorickou (např. sledování a 

trénink očních pohybů), lingvistický charakter čteného (psychologický přístup, který 

zahrnuje porozumění, analogie čteného a mluveného, apod.) a společenský charakter čteni. 

Inizanova prediktivní baterie čtení je určena pro vyšetřování dětí staršího předškolního 

Včku. Přínosem je, mimo jiné, možnost vyznačit profil výkonu dítěte v jednotlivých 
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položkách a posoudit rozdíl jeho výkonu ve zkouškách časoprostorových a řečových. Tak 

můžeme přesněji určit, ve které z oblastí dítě vykazuje největší nedostatky a na základě 

profilu vystavět konkrétně cílený stimulační program. 

Inizanovu baterii přeložila a upravila B. Lazarová (1999) 

Vzhledem k tomu, že z výsledků zkoušek používaných v diagnostických testech vycházejí 

konstrukce konkrétních stimulačních programů, považuji za přínosné uvést popis testu. 

Test obsahuje Řečové zkoušky a zkoušky časově prostorové 

Část A (zde je možné kolektivní šetření) 

Ve zkoušce geometrické tvary- vizuomotorická koordinace jde o obkreslování tvarů podle 

specifických předloh. V testu paměti se prověřuje se schopnost vizuálního zapamatování tvarů 

(obrázků) a jejich znovupoznání v rušivém kontextu. Ve zkoušce zrakové diskriminace se 

vychází z Edfeldtovy předlohy zrakového rozlišování stejných tvarů prostorově odlišně 

orientovaných. Při zkoušce porozumění řeči se prověřuje porozumění mluvené řeči školního 

typu. Dítě označuje určenými symboly obrázky, o kterých vyšetřující hovoří. Fonologická 

diskriminace je zkouška, ve které se za pomoci obrázků prověřuje schopnost dítěte rozlišovat 

podobné hlásky a slabiky na konci slova. Dále se prověřuje schopnost rozkladu na slabiky a 

identifikace samohlásky uvnitř slova. Zkouška se jeví jako velmi obtížná, přesto vykazuje 

vysokou prediktivitu. Zkouška kopie rytmu vyšetřuje schopnost postihnout rytmickou 

strukturu graficky prezentovanou v podobě střídání určitého počtu čárek a prázdných políček. 

Část В (individuální šetření) 
Při opakování rytmu se zjišťuje schopnost dítěte sluchově postihnout prezentovanou 

rytmickou strukturu, kterou vyšetřující vyťukává tužkou. Artikulace a řeč je zkouška 

opakování slov. Dítě opakuje deset artikulačně obtížných slov. Zkušenost dítěte s 

Předkládaným slovem není podmínkou. Tato zkouška v šetření u českých dětí vykazovala 

nejnižší prediktivitu. Při zkoušce vyjadřování a řeči sleduje se schopnost dítěte přesně se 

vyjádřit, popsat určitou situaci podle obrázku. Kohsovy kostky jsou známá zkouška, jejímž 

Účelem je prověřování neverbálních schopností analýzy a syntézy. (Lazarová, 1999) 

Inizan doporučuje její užívání nejen psychology a speciálními pedagogy v poradenských a 

Winických centrech, ale i učiteli v mateřských školách a prvních třídách základních škol. Zde 
ЬУ byla potřebná nepřímá asistence psychologů, odborné zacvičení učitelů a podobně. 
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BIELEFELDSKÝ SCREENINGOVÝ TEST К ČASNÉMU ROZPOZNÁNÍ OBTÍŽÍ VE 

ČTENÍ A PRAVOPISU 

Pro srovnání zde uvádím test německých odborníků H. Jansena, G. Mannhaupta, H. Marxe 

a H. Skowronka. O dlouhodobém výzkumu Bielefeldské univerzity v Německu informuje ve 

svém článku Německý příspěvek к diagnostice specifických poruch učení v předškolním věku 

Pavla Holečková. 

Autoři testu vycházejí z existence specifických znalostí a dovedností, na které osvojování 

čtení a psaní navazuje. Jedná se především o fonologické povědomí, rychlé vybavení si z 

dlouhodobé paměti, fonetické rekódování paměti a vizuální řízení pozornosti. 

Bielefeldský test je určen pro vyšetření dětí staršího předškolního věku. 

Uvedu stručný popis testu, vycházím z popisu Pavly Holečkové. 

Fonologické povědomí zahrnuje procesy sluchové diferenciace, sluchové analýzy a 

syntézy. Ve zkoušce Rýmování dítě posuzuje dvojice slov a rozhoduje o jejich zvukove 

podobnosti (v českém jazyce např.dvojice slov pes-les, sám-pes). 

Rozkládání do slabik je zkouška, ve které dítě pomocí tleskání rozkládá slyšené slovo do 

slabik. Ve zkoušce Přiřazování hlásky ke slovu dítě posuzuje výskyt samostatně vyslovene 

hlásky ve slovuAsociace hlásek, zde dítě rozhoduje, který ze čtyř obrázků zobrazuje slovo 

obsahující hlásku, kterou vysloví zkoušející. 

Rychlé vybavení z dlouhodobé paměti Barvy. Tento subtest ověřuje znalost základních 

barev na odpovídajícím objektu (zelený salát, modrá švestka, atd.) Rychlé pojmenování barev 

(černobílé objekty), v tomto subtestu má dítě za úkol co nejrychleji určit správnou barvu. Na 

černobílém obrázku dítě určuje, jakou mají předměty na obrázku ve skutečnosti barvu. Tento 

typ úkolu se snaží přiblížit procesu čtení, kdy je rovněž nutné přiřazení charakteristiky z 

vizuálního podnětu přímo nevyplývající. Rychlé pojmenování barev, zde má dítě za úkol co 

nejrychleji přiřadit správné barvy objektům, které jsou zobrazeny v neadekvátním barevnem 

Provedení. Autoři přirovnávají tuto situaci к situaci procesu čtení a psaní, kdy je rovněž nutne 

odklonit pozornost od nežádoucích informací, např. Sousedních písmen. 

Fonetické rekódování v krátkodobé paměti , 

Opakování nesmyslných slov, tento subtest ověřuje rozsah krátkodobé paměti a artiku 

Přesnost. Výkon je ovlivněn schopností sluchové diferenciace. 
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Vizuální řízení pozornosti 

Při zkoušce porovnávání a vyhledávání slov má dítě rozhodnout, která ze čtyř nabízených 

variant odpovídá současně prezentovanému vzoru. Na jedné kartě je vzor i čtyři nabízené 

varianty. Autoři testu experimentálně ověřili, že v předškolním věku není přínosné zatížení 

paměti, tedy srovnávané slovo má být přítomné současně s alternativami. Jedná se o tři až 

čtyřpísmenná slova. Důležitou úlohu v tomto subtestu hraje čas, který dítě к řešení potřebuje, 

právě čas je jedním z faktorů prediktability vzniku poruch čtení a psaní. (Holečková/In: 

Kuchařská, 2000/76) 

Hlavním rozdílem mezi Bíelefeldským screeníngovým testem a Manovou baterií (i dalšími 

autory, např. Edfeldův reverzní test, test D. Švancarové a A. Kuchařské) je v posuzování 

vizuálních schopností přímo na písemném materiálu v posledním subtestu. Němečtí autoři se 

domnívají, že pro rozvoj čtení nejsou důležité vizuální procesy samy o sobě, ale způsob 

kognitivního zpracování písma. Izianova baterie posuzuje vizuální schopnosti v prvních 

Čtyřech subtestech časoprostorové zkoušky, využívá pouze obrázky a geometrické tvary. 

Podle autorky příspěvku je zjištění německých odborníků v rozporu s naší praxí, kdy jsou 

uplatňovány testy zrakové diferenciace pouze na obrazovém materiálu (Edfeld, Novak). 

Důležitým zjištěním je také fakt, že selhání v jedné oblasti potíže ve čtení nepredikuje, selže li 

dítě alespoň ve čtyřech subtestech, je riziko vysoké. (Holečková/In: Kuchařská, 2000) 

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO RANÉ ŠKOLÁKY 

Autorkami jsou D. Švancarová a A. Kuchařská (2001) 

Test je určen dětem na konci docházky do mateřské školy nebo těsně po nástupu do 1. 

« d y základní školy. Je určen к diagnostice zaškolenou učitelkou nebo pracovníkem 

pedagogicko-psychologické poradny. 

Popis testu: 

Jednotlivé subtesty jsou zaměřeny na oblasti sluchové analýzy na slabiky, analýzy 

První hlásky, rozlišení hlásky ve slově, sluchové rozlišování podobných slov, délek 
hlásek. Zraková oblast zahrnuje rozlišování rytmu (např. díté bzučákem napodobuje rytmus 
Velkých a malých kapek. Kapky jsou nakresleny na předloze, dítě dlouze bzučí navelkt 
kapky a krátce na malé kapky.), pravolevou orientaci, z r a k o v o u parné f, zrakové v« m n 

P'ošné (dítě překresluje co nejpřesněji dva obrázky tak, že spojuje předkreslene e y;. 

°blasti řeči se testuje artikulační obratnost, jemná motorika, napodobení písma, 

*^modal i ta , (intemodální znamená spojující vjemy více smyslů), (dítě v tomto subtestu 
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pracuje se třemi znaky pojmenovanými uf, píp, bác. Hodnotíme, zda si dítě zapamatovalo 

jména znaků, po té se hodnotí, zda si zapamatovalo změnu pořadí znaků), učení písma (dítě 

překresluje znaky, které připomínají psací písmo), rýmování (dítě vymýšlí rým ke třem 

jednoslabičným slovům). 

Na testovací materiál navazují náměty nápravných metod. 
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7. D I A G N O S T I K A V B Ě Ž N É T Ř Í D Ě Z Á K L A D N Í Š K O L Y , 

C H A R A K T E R I S T I C K É P R O J E V Y V 1. T Ř Í D Ě Z Á K L A D N Í 

Š K O L Y 

Učitel je pro školáka velmi důležitou autoritou. Na začátku školní docházky si dítě k 

učiteli vytváří osobní vztah, což má veliký význam pro motivaci dítěte. Malí školáci chtějí 

dělat svému učiteli radost, pojímají učitelovy požadavky, sdělení a hodnocení nekriticky. Na 

počátku školní docházky má hodnocení učitele větší význam než hodnocení spolužáků. Vztah 

dyslektického žáka či žáka neúspěšného z jiných příčin může být ovlivněn tím, že učitel 

vyžaduje po dítěti úkoly, které jsou pro něj těžko splnitelné, učitel dítě hodnotí a jeho 

neúspěchy komentuje. Učitel je autoritou, dítě jeho sdělení o své nedostatečnosti akceptuje a 

přijímá. Na druhé straně může být učitel pomocníkem a oporou. Na počátku školní docházky 

je velice důležité, jak se učitel к méně úspěšným žákům zachová, zda ho dítě bude vnímat 
jako zdroj ohrožení nebo jako zdroj jistoty. 

Diagnostika je ovlivněna osobností učitele, atmosférou třídy i školy. Ve třídě učitel 

dlouhodobě sleduje žáka, srovnává ho s žáky ostatními, výkon dítěte je hodnocen podle 

Požadavků daných osnovami. Učitel by měl i na základě vlastních diagnostických kroků 

t v á ř e t plán pro práci s dítětem. Doporučí-li učitel svého žáka к odbornému vyšetřeni 

Psychologem či speciálním pedagogem, je poradnou požádán o žákovy práce, záznamy 

sledování „zvláštností", které učitel postřehl, atd. Některé p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é 

Poradny mají pro učitele připravené záznamové listy, ty pak slouží v poradnách k základni 

orientaci v problémech dítěte a jsou východiskem к podrobnější diagnostice. 

Jak jsem se již zmínila, mnoho našich autorů vychází z diskrepantní definice dyslexie, tedy 

z porovnávání intelektových a čtenářských výkonů. Tato definice vychází z předpokladu, ze 

intelekt jako všeobecné nadání může být pokládán za něco, co určuje schopnost učit se a resit 

Problémy. Z toho vyplývá i povaha některých starších doporučení vztahujících se 
k diagnostice učitelem v běžných třídách základních škol. 

Pro Učitele je podstatné zachytit základní příznaky signalizující možnou 
poruchu, z . Matějček (1995) uvádí, že důležitým vodítkem je d ů k l a d n ý rozbor skolm 
Prospěchu, srovnání výsledků ve čtení nebo českém jazyce a ostatních předmetu, pre evsim 

matematice. 
x ; ŕvckvm iazvkem a matematikou. 

• -typickým pro dyslektiky je rozdíl o dva stupně mezi česKym j j 
Pospěch z matematiky totiž ze všech Školních předmětů nejvíce koreluje s inteligenci 
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měřenou psychologickými testy, takže jej můžeme brát do jisté míry jako ukazatele 

intelektové vyspělosti dítěte..." (Matějček, 1995/ 147) Dále autor uvádí, že ve vyšších 

ročnících se přidává srovnání v dalších jazykových předmětech, kde bývá prospěch slabý, 

naopak v naukových předmětech může být výrazně lepší. Toto srovnání naznačuje nejvíce o 

příčinách neúspěchu v důsledku specifické poruchy nebo v důsledku nižší intelektové úrovně 

dítěte. Současně platí, že známky na vysvědčení nemusí spolehlivě vyjadřovat výkonnost 

dítěte, mnohdy jsou dětem známky zhoršeny nebo naopak zlepšeny s ohledem na výsledky 

v ostatních předmětech. (Matějček, 1995). Další postup od učitele vyžaduje sledovat a 

zapisovat všechny projevy žáka, které mohou dyslexii charakterizovat. Jsou to velice cenné 

informace při podrobné diagnóze na odborném pracovišti a hledání individuální účinné 

metody nápravy. 

„Pro tuto fázi diagnostiky je nutné vyčlenit poznávací funkce, které tvoří komplexní 

schopnost naučit se číst: 

Funkce analytická a syntetická, rozkládání a spojování v oblasti zrakové i sluchové (např. 

vynechávání či přidávání slabik...) 

Funkce diferenciační, rozlišování podle tvaru a zvuku v oblasti zrakové i sluchové (např. m-n, 

z-r, a-á, dě-de...) 
Schopnost prostorové orientace, směrové a pravolevé (přehazování slabik, čtení zprava 
doleva, špatná orientace na řádku...) 

Smysl pro rytmus 

Artikulace a modulace hlasu (čtení s nezřetelnou artikulací, neobratná výslovnost, domýšlení 

slov, zbrklé vyslovování...) 
Porozumění čtenému" (Křišťanová / in: Kuchařská, 1999/16) 

Olga Zelinková (2003) uvádí konkrétní projevy naznačující možnou vývojovou poruchu 

čtení v 1. ročníku základní školy. 

Výkon žáka ve čtení je výrazně horší, než v jiných činnostech, žák projevuje zájem o činnosti, 

ve kterých se čtení neuplatňuje 

Vázne spojení hláska-písměno. Žák si dlouho nová písmena nepamatuje, zaměňuje je. 

Nezvládá skládání písmen do slabik, slabikuje pomalu. 
Žák odříkává text z paměti nebo si domýšlí, při změně textu selhává. 

»ení schopen sledovat čtení spolužáků, protože sám nečte, nestačí tempu, nezvládá vedení 

očních pohybů po řádce, neudrží pozornost. 
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Ke konei školního roku se objevuje „dvojí čtení", tento návyk u většiny dětí vymizí, u 

dyslektiků přetrvává a brzdí plynulé čtení (při výuce analyticko-syntetickou metodou jde o 

chybu, při výuce genetickou metodou jde o běžný postup. Problém spočívá v tom, že 

v některých případech nedojde ke spojování písmen do slov a dítě není schopné provést 

hláskovou syntézu.) 

Žákovi uniká obsah textu, nechápe např. psané pokyny, ani jsou-li snadné. 

Dále je potřeba sledovat chování žáka, poruchy chování jako možný důsledek poruch učení. 

Tyto poruchy chování jsou nejčastěji podmíněny pocity méněcennosti, snahou zakrýt obtíže, 

upozornit na sebe atd. Ovlivňují osobnost dítěte, promítají se do jeho života i způsobu života 

rodiny. (Zelinková, 2003) 

Věra Pokorná (2001) upozorňuje, že učitelé v první třídě mnohdy nabádají ke dvojímu 

čtení, instruují dítě k tomu, aby si písmena přečetlo v duchu a pak teprve slovo vyslovilo. 

Děje se tak v dobré vůli dítěti pomoci, aby se konečně „rozečetlo", dítě však získává zlozvyk, 

který je někdy obtížné odstranit. 

Učitel si musí všímat i projevů, které zdánlivě se specifickými poruchami učení 

nesouvisí. Tyto obtíže však bývají součástí celého řetězce příčin poruch učení. 

Dítě má potíže se soustředěním, u jedné činnosti vydrží jen krátce, je neklidné, č a s t o vyrušuje 

atd. Má potíže v řeči, které se mohou projevovat malou slovní zásobou, nedostatečným 

jazykovým citem, obtížným vyslovováním atd. Dítě se špatně orientuje v prostoru, nesprávne 

Pracuje s pojmy vpředu, vzadu, vpravo, vlevo. Pravolevou orientaci by dítě mělo zvládnout v 

Prvním ročníku, menší obtíže se mohou objevovat až do osmi let. Špatná orientace se může 

Projevit například i při tělesné výchově. 

Nedostatky se mohou projevovat i ve vnímání rytmu a reprodukci rytmu. Projevuje se 

neschopností vytleskávat, pohybovat se v daném rytmu apod. 
Někdy se děti mohou zdánlivě nepochopitelně chovat. Například se snaží prosadit se v ^ 

činnosti, kde se porucha neprojevuje. Nápadná bývá snaha na sebe upozorňovat šaškováním 
atd- Dítě se může snažit vyhnout se neúspěchu lhaním, podvodem, útěkem do n e m o c i ^ j e 
být v neustálém napětí nebo může být naopak apatické, nejevit zájem o děni ve tri e apo . 

(Zelinková, 2003) . ^ r a y u č t e n í 

Učitel by měl být schopen používat metody a pomůcky určené pro rozvoj í n p 

* * Před tím, než je dítě vyšetřeno na odborném pracovišti, úkolem 
, AM Hífěti dostatek času. To někdy 

- * t nároky pro díté s potížemi, zpomalit praeovm a м 

« > ' , aby se potíže zmírnily. Pouhý odhad, Sta jsou pouze zaka způsobeny 
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norem není přesné ani při dobrých zkušenostech učitele. Učitelům mohou pomoci při 

diagnostice špatného čtení některé diagnostické materiály. 

7.1. DIAGNOSTICKÉ TESTY PRO Ž Á K Y ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

URČENÉ К DIAGNOSTICE UČITELEM 

ZKOUŠKA ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, POČÍTAČOVÝ PROGRAM PÍSMOHRÁTKY 

Součástí programu písmohrátky jsou zkoušky vizuální diferenciace a rytmické reprodukce 

a reedukační cvičení. Autorkou těchto zkoušek je Y. Heyrovská. Program obsahuje též 

zkoušku čtení s porozuměním, jejíž autorkou je J. Swierkoszová. 

Zkouška čtení s porozuměním je určena к primární diagnostice čtení s porozuměním na 

základních i zvláštních školách, jako součást vyšetření v pedagogicko-psychologických 

poradnách při podezření na dyslexii, neverbální poruchu učení, mentální retardaci, atd.; к 

hodnocení pokroků při nápravě atd. 

BATERIE DIAGNOSTICKÝCH TESTŮ GRAMOTNOSTNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO 

ŽÁKY DRUHÝCH AŽ PÁTÝCH ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V roce 2005 byl institutem pedagogicko-psychologického poradenství vydán diagnostický 

materiál Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky druhých až pátých 

ročníků základní školy. Materiál je založen na fonologickém přístupu ke zkoumání dyslexie. 

Testy pro diagnostiku fonologických schopností jsou standardizovány, na rozdíl od doposud 

používaných zkoušek, u kterých se vychází ze zkušeností a předpokládané úrovně, která by 

měla odpovídat danému věku. Pojem dyslexie zde pojímá i oblast psaní a pravopisu. Výzkum 

u nás byl realizován M. Caravolas ve spolupráci s J. Volínem z Fonetického ústavu FF UK. 

Testy jsou určené pro diagnostiku na odborném pracovišti i pro učitele. To je v souladu s 

myšlenkou rozvoje čtenářství a gramotnosti u všech dětí, nejenom u dětí se specifickou 

poruchou. Učitel tak sám může na základě vyšetření včas a zahájit rozvoj fonologických 

dovedností vykazujících vývojové opoždění. 

Učitel by měl mít možnost konzultace popř. supervize při vyhodnocení a interpretaci testů 

ze strany speciálních pedagogů či psychologů (podobně jako Inizan doporučuje test učitelkám 

v mateřských školách). 

Popis testu podle A. Kuchařské (2005): 



Testy čtenářských dovedností jsou tvořeny testem čtení s porozuměním, čtením 

pseudoslov a testem rychlého čtení. Testy jsou koncipovány jako čtení slov (pseudoslov) či 

vět, bez nutnosti přečíst celý článek, což snižuje časovou náročnost. 

V testu čtení s porozuměním dítě doplňuje chybějící slova v textu podle kontextu. Tento test 

odhalí čtenáře, kteří čtou nahlas s problémy, ale textu rozumějí. Nevyužívá se vyprávění 

příběhu dítětem, které je ovlivnění vyjadřovacími schopnostmi a dalšími faktory jako je 

nejistota. Porozumění textuje základ rozvíjející se čtenářské gramotnosti a mělo by být 

sledováno a podporováno. Čtení pseudoslov může odhalit čtenáře, kteří při čtení používají 

strategie předjímání. Nepromítá se zde porozumění kontextu, kterým si někteří problémoví 

čtenáři pomáhají. 

Testy pisatelských dovedností obsahují Pravopisný test 1 a 2 a Psaní pseudoslov. Tyto 

testy jsou obzvláště cenné, protože u nás doposud normativní hodnocení psaní chybělo. 

Sledovány jsou všechny důležité aspekty české ortografie. 

Testy fonematického povědomí tvoří Elize (tj. vypuštění samohlásky na konci slova, 

jestliže následující slovo začíná též samohláskou) hlásek a Transpozice hlásek. Součástí testu 

Je CD se zvukovým záznamem pěti testů, to slouží к zpřesnění jejich zadávání. 

Baterie se v současné době prověřuje při běžné diagnostice specifických poruch učení v 

některých poradnách, prověřuje se např. korelace s běžně užívanými testy čtení, testy 

inteligence. (Kuchařská, 2005) 
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8. D I A G N O S T I K A P O R U C H Y Č T E N Í O D B O R N Ý M 

P R A C O V N Í K E M 

Na specializovaném pracovišti se na diagnostice podílí psycholog, speciální pedagog, 

sociální pracovnice, v některých případech je potřebná spolupráce i s odbornými lékaři, např. 

neurologem.... Součástí diagnostiky je školní dokumentace, rozhovor s učitelem, 

anamnéza s rodiči, vyšetření dítěte zahrnuje rozhovor s dítětem, vyšetření rozumových 

schopností, vyšetření čtení, vyšetření kognitivních funkcí (konkrétní vyšetření se provádějí 

na základě analýzy čtení) 

V pedagogicko-psychologických poradnách se provádí podrobná diagnóza za pomoci 

speciálních standardizovaných testů, které umožňují porovnání výsledků dítěte s populací 

daného věku. Současně se diagnostický postup řídí zásadou individuálního výběru 

vyšetřovacích metod a jejich využití podle povahy případu (Matějček, 1995). Doplňkem к 

běžně užívaným testům a zkouškám může být výše popsaná Baterie diagnostických testů 

gramotnostních dovedností pro žáky druhých až pátých ročníků základní školy. 

Dítě v poradnách pracuje v takových podmínkách, aby mohlo podat optimální výkon. Na 

Počátku diagnostického vyšetření stojí navázání individuálního kontaktu, vytvoření příjemné 

atmosféry, odstranění faktorů, které mohou dítě stresovat atd. 

Závěry učitele i poradny jsou cenné, pokud jsou propojeny a využity při hledání vhodných 

metod reedukace, ve prospěch dítěte. 

8.1. ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR S RODIČI 

Vyšetření dítěte předchází z pravidla anamnestický rozhovor s rodiči (většinou je veden 

sociálním pracovníkem). Anamnéza je zaměřená na dítě, sourozence i rodiče, zjišťuje průběh 

těhotenství, porodu, vývoj řeči a motoriky dítěte a popis všech nápadností ve vývoji dítěte 

"rfekční onemocnění.) Tato anamnéza má zásadní význam pro etiologickou úvahu. Na 
základě získaných informací lze hledat odpovědi na otázky, zda v konkrétním případě 

můžeme hledat vznik dyslexie v genetických předpokladech, v poškození mozku, spojení 

°bou činitelů, deprivační vlivy či neurotizující okolnosti v životním prostředí dítěte. 

Anamnéza informuje o klinickém obraze poruchy a individuální charakteristice dítěte. 

Poskytuje též vhled do některých oblastí rodinného života. (Matějček, 1995) 
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8.2 .VYŠETŘENÍ INTELIGENCE 

К vyšetření inteligence je nejčastěji používán již zmíněný Wechslerův test. Vyšetření 

inteligence u dítěte se specifickými poruchami učení je důležité z následujících důvodů: Předně 

jde o to, porozumět možnostem dítěte, zjistit jeho současné intelektové výkony a pokusit se 

stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se, abychom je neprepínali v případě, že jsou jeho 

intelektové schopnosti výrazně limitovány. Nápravná opatření musíme přizpůsobit dítěti i v 

opačném případě, tedy má li dítě inteligenci dobrou či nadprůměrnou. Stanovení úrovně 

mentálních schopností má význam i pro vyslovení prognózy v nápravné péči. S nadanějšími 

dětmi můžeme pracovat náročněji, klást na ně více odpovědnosti, náprava pak může probíhat 

rychleji. (Pokorná, 2001). 

8.3 .ÚROVEŇ Č T E N Á Ř S K Ý C H DOVEDNOSTÍ 

Není jasné kritérium, které by umožnilo provést dělicí čáru mezi jedinci s dyslexii a 

slabými čtenáři. (Zelinková, 2003) 

Při vyšetření čtení hodnotíme rychlost, porozumění textu, provádíme analýzu chyb, 

hodnotíme techniku a chování dítěte při čtení. К vyšetření čtení se používají standardizované 

texty různé obtížnosti (vypracované Z. Matějčkem a kol., 1987). Zkoušky čtení se provádějí 

jednotlivě po předchozí motivaci. 

8 .3 .1 .RYCHLOST ČTENÍ 

Normy umožňují zjistit, jaký výkon ve čtení se vyžaduje v určitém postupném ročníku. 

Průměrná rychlost čtení vzhledem к požadavkům na daný ročník je hodnocena čtecím 

kvocientem 100 bodů. Nižší kvocient označuje míru deficitu ve čtení, vyšší kvocient 
nadprůměrnou schopnost. Výzkumy prokázaly závislost mezi rychlostí čtení a porozuměním 

textu. Rychlost čtení 60-70 slov za minutu považujeme za sociálně únosné čtení. Je to 

rychlost, kdy si dítě může číst pro radost a nemusí věnovat příliš velké úsilí luštění písmen. 

Této rychlosti dosahují děti průměrně na konci druhého ročníku základní školy.(Zelinkova, 

2003) 

Pedagogicko-psychologičtí pracovníci, kteří vyšetřují inteligenci pomocí testů a stanoveni 

inteligenčního kvocientu, mají možnost porovnat obě naměřené veličiny, tedy inteligenční a 

čtenářský kvocient. Čtecí kvocient se stanovuje z výkonu dítěte ve čtení za první minutu. 

Okoušející sečte správně přečtená slova za tuto dobu, odečítají se slova přečtená chybně. 
Dítě pokračuje ve čtení po dobu tří minut, výkon se nadále z a z n a m e n á v á . Z údajů, které dále 

dostaneme, můžeme hodnotit, zda výkon v první minutě byl negativně ovlivněn nervozitou 

dítěte a dítě se po chvíli zklidnilo, což přineslo lepší výsledek v dalších dvou minutách. 
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Naopak může vyjít najevo, že čím déle dítě četlo, výsledek se zhoršoval, můžeme pak 

usuzovat, že čtení je pro dítě velice obtížné a dítě se brzy unaví. Vyšetřující musí tyto rozdíly 

vnímat a analyzovat. Diagnostika musí jít nejen cestou kvantitativní, ale i kvalitativní 

analýzy. 

Věra Pokorná к analýze rychlosti čtení dodává: „Vyvstává tu opět otázka po oprávněnosti 

posuzovat dyslexii podle poměru hodnoty čtecího a inteligenčního kvocientu. Tentokrát toto 

rozhodnutí komplikuje problematičnost čtecího kvocientu. To nás nesmí vést k tomu, 

abychom jednotlivé vyšetřovací metody s jejich pravidly zavrhli. Jsou velmi dobrými 
il 

pomocníky v popisu vlastního problému a orientaci v něm. Neméně důležité je však vědomí, 

že vyšetřovací metody jsou pouze nástroje, které se musíme naučit používat, a že naše 

odborná odpovědnost spočívá v interpretaci naměřených výsledků."(Pokorná, 2003/201) 

8 .3 .2 .CHYBOVOST VE ČTENÍ 

Z hlediska počtu chyb považujeme za defektní, když dítě čte asi 10% slov chybně. Platí, že 

čím je náročnější text, tím dělá dítě více chyb. (Zelinková 2003) 

Podle typu chyb zjišťujeme úroveň zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové 

orientace a správnost očních pohybů. Při analýze chyb je nutné sledovat, které chyby se 

opakují, a které se vyskytují náhodně jako důsledek únavy a nedostatku soustředění. 

Zaměňuje li dítě písmena, může jít o nedostatečnou zrakovou percepci tvarů nebo o 

nedostatky v intermodálním kódování (ve spojení optických znaků s jejich verbálním 

ekvivalentem). Při analýze je nutné sledovat, zda dítě zaměňuje stále stejné dvojice písmen 

nebo se záměna týká většího počtu písmen. V jakém grafickém vztahu jsou tato písmena, 
zda jsou si podobná zrcadlově, detailem nebo jde o inverzi vertikální. Dále sledujeme 

Přehazování písmen ve slově, tendenci číst zprava doleva. Obrácená směrovost může 

souviset s lateralitou. 

Hodnotíme i lokalizaci chyb, zda dělá dítě chyby na začátku, uprostřed nebo na konci 

slov. Chyby na začátku vznikají nejčastěji na základě nesprávných očních pohybů nebo při 

tendenci číst zprava doleva. Na konci slov a vět chybují většinou děti, které často hádají. 
pak je nutné sledovat, jak se mění význam slov. Chybou může vzniknout slovo významově 

blízké nebo odvozené, významově vzdálené nebo slovo nesmyslné. Z této analýzy poznáme, 

zda dítě text chápe a problém má v přesném vnímání grafické stránky textu. 

Zaměřujeme se i na techniku čtení. Pokud dítě chybuje tak, že vznikají nesmyslná slova, 

dítě má potíže s grafickou stránkou a současně s vnímáním obsahu textu. V takových 

Případech je nutné zpomalit čtení nebo se v r á t i t к jednodušším textům. Komolení slov, 

^nechávání slabik a písmen může mít různé příčiny. D í t ě může mít nedostatek ve sluchové 
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a zrakové percepci nebo dítě není schopné dodržet směr zleva doprava nebo dítě není schopné 

sledovat postup sekvence písmen. Sledujeme i která slova dítě komolí, zda nelze vysledovat 

další souvislosti mezi chybami, kterých se dítě dopouští. 

Analýza chyb přečteného textu nám umožňuje odhadovat příčiny čtenářských obtíží 

dítěte. 

8.3.3.TECHNIKA ČTENÍ A CHOVÁNÍ DÍTĚTE PŘI ČTENÍ 

Jak jsem již uvedla, existuje závislost mezi náročností textu a rychlostí čtení a chybovostí, 

stejně tak existuje i závislost mezi náročností textu a technikou čtení. Čím je text technicky 

náročnější, tím je technika čtení horší. Ve zvýšené míře se objevuje slabikování, dvojí 

Čtení, hádání, domýšlení slov podle obsahu. 

Při diagnostice sledujeme, zda dítě při čtení hláskuje. Pokud dítě neúměrně dlouho 

hláskuje, nespojuje hlásky do slabik, většinou jde o nedostatečný rozvoj sluchové syntézy 

řeči. 

Sledujeme, zda dítě slabikuje, zda slabikuje plynule a pauzy mezi slabikami se 

zmenšují, zda čte plynule snadná slova a slabikuje jen ta obtížnější, zda dítě čte plynule 

obtížnější text. 

Sledujeme, zda se u dítěte vyskytuje naučená čtenářská chyba dvojí čtení. Děti, které tuto 

techniku používají, nepřešly v počátečním nácviku čtení z hláskování písmen na slabikování. 

Tyto děti jsou závislé na vyhláskování slova před tím, než jej vysloví. Některé děti si musí 

slovo vyhláskovat nahlas, jiné se to naučí potichu, někdy si dítě musí slovo hláskovat i 

několikrát. 

Čtení nesmyslných slov má význam v podrobné diagnostice, protože ukazuje v čisté podobě 

zrakové rozlišování písmen, spojování hlásek a písmen, techniku čtení slov a vět. Pokud dítě 

Čte nesmyslná slova velmi špatně, je patrné, že nezvládlo některou z etap či oblastí 

Počátečního čtení. Čtení pseudoslov, jako významné diagnostické metody využívá baterie 

diagnostických testů gramotnostních dovedností. 

Můžeme porovnávat způsob čtení ve sloupcích a způsob čtení v řádcích. Čte-li dite 

rychleji slova ve sloupcích, může být příčina nedostatku ve čtení v očních pohybech. 
při hodnocení chování při čtení sledujeme ty projevy, které ukazují na to, jak náročným 

úkolem je čtení pro dítě. Sledujeme, zda je dítě v tenzi nebo zda je uvolněné. Jak dýcha, 

jaké má držení těla, zda se dítě projevuje mimovolními pohyby např. šoupání nohou, 

Potrháváním ramen apod. 

Měli bychom si všímat i takového chování dítěte, kterým si usnadňuje vlastní čtení. 

Okazuje si dítě prstem, zakrývá si prstem přečtená písmena. 
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Dítě samo prostřednictvím svých čtenářských návyků může napomoci diagnostikovat 

své potíže a naznačit cestu, kterou by se měla ubírat náprava. (Pokorná, 2001) 

8 .3.4.POROZUMÉNÍ TEXTU 

Důležitým úkolem při hodnocení čtenářského výkonu je zjistit, zda si dítě uvědomuje 

obsah a chápe smysl čteného textu. 

V České republice nebyl do roku 2005 vypracovaný text, který by byl zaměřený na 

posouzení přesnosti porozumění textu a současně by respektoval věk čtenáře nebo postupný 
и 

ročník, který dítě navštěvuje. Diagnostičtí pracovníci byli většinou odkázáni pouze na vlastní 

odhad a schopnost vhodně se dítěte ptát. V současnosti testy na porozumění textu obsahuje 

výše zmíněná Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky druhého až 

pátého ročníku základní školy. 

Pokud diagnostikující odborník nevyužívá zmíněného testu, hodnotí porozumění textu 

zpravidla podle toho, jak je dítě schopné o přečteném textu vypravovat. Z. Matějček a O. 

Zelinková uvádějí pomocnou stupnici, podle které je možné hodnotit schopnost dítěte 

reprodukovat text. Hodnotíme, zda dítě dokáže vyprávět samostatně s detaily, vypráví 

stručně nebo vypráví s občasnou pomocí, to znamená, potřebuje návodné otázky, 

odpovídá jednoslovně, jeho odpovědi jsou kusé nebo zda konfabuluje a chybí mu 

Porozumění. Poslední stupeň, kdy dítě nevnímá nebo nerozumí obsahu, Z. Matějček neuvádí. 

(Zelinková, 2001; Matějček, 1995) 

Při zjišťování schopnosti porozumět čtenému musíme brát na zřetel věk dítěte. U mladšího 

školáka např. není vhodné ptát se na obsah přečteného článku, protože v tomto období je 

vyjadřovací schopnost ještě nedokonalá. Aktivní slovní zásoba v tomto věku je zaměřena na 

konkrétní pojmy, děti většinou nemají bohatý rozsah v užívání přídavných jmen, používají 

nejčastěji ta, která popisují barvu nebo velikost anebo ta, která popisují kvalitu např. dobrý, 

Pěkný atd. Bohatý není ani rozsah používaných příslovcí, nejčastěji mladší děti používají 

Příslovce hodně, všechno, moc. Věty prodlužují spojováním dvou hlavních vět spojkou a. 

Ještě ve druhé třídě při vyprávění začíná 50% vět slovem potom, ve čtvrté třídě je to jizjen 
11%. Abstraktní pojmy začíná většina dětí používat v páté třídě. ( S c h e n k - D a n z i n g e r / I n : 

Pokorná 2001) 
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8.4. VYŠETŘENÍ, PERCEPČNÍCH FUNKCÍ KOGNITIVNÍCH 

FUNKCÍ A LATERALITY 

Výběr zkoušek provádí odborník individuálně na základě získaných poznatků při 

analýze čtení a z kognitivního profilu získaného vyšetřením rozumových schopností. 

Výčet vyšetřovaných oblastí není úplný, rozšiřuje se, některé zkoušky vyžadují zpřesnění a 

vytvoření posuzovací škály. Testy nikdy nevyhodnotí pouze tu schopnost, která je sledována. 

SLUCHOVÁ PERCEPCE и 
Obtíže ve sluchové percepci řeči mohou zapříčinit potíže ve sluchové diferenciaci, 

sluchové syntéze a sluchové analýze. 

Sluchová diferenciace 

Používá se test sluchového rozlišování (Wepman-Matějček), lze ho použít pro děti od pěti let. 

Vyšetřuj ící dítěti čte dvojice nesmyslných slov, dítě určuje, zda se slova liší (například dynt-

dint, pstref-stref). O. Zelinková (2001) vytvořila zkoušku sluchové diferenciace smysluplných 

slov. Při tomto vyšetření sledujeme potíže s rozlišováním krátkých a dlouhých samohlásek 

nebo v rozlišování měkkých a tvrdých slabik anebo v rozlišování podobně znějících 

souhlásek. 

Sluchová analýza a syntéza 

Pro vyšetření těchto schopností se používá Zkouška sluchové analýzy a syntézy (Matějček, 

1993) pro školní děti. Dítě poznává první (poslední) hlásku ve slově, rozkládá a skládá slova z 

hlásek. Tohle zkoušku by měli děti zvládnout na konci první třídy základní školy. 

ZRAKOVÁ PERCEPCE 

Při vyšetření zrakové percepce je nejčastěji používám Edfeldův test, je standardizovaný pro 

děti od čtyř do osmi let. Dítě v testu porovnává dvojice obrazců, které jsou buď shodné nebo 

obrácené podle horizontální či vertikální osy. 

Hodnotíme správnost poznávání figur i práci dítěte, pozorujeme, zda dítě pracuje 

systematicky zleva doprava nebo obráceně či chaoticky. Hodnotíme, zda jsou chyby častější v 
rozpoznání rozdílů postavení figur v horizontální či vertikální ose. Používá se též Test 
Frostigové, ten ukazuje úroveň vizuo-motorické koordinace. Jinými zkouškami můžeme 

zjišťovat např. schopnost rozpoznat figuru na pozadí, zde se projeví i úroveň krátkodobé 

Zrakové paměti. Zkoušky rozlišování figury na pozadí se však u nás používají málo, protože 
nejsou standardizovány. 
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VNÍMÁNÍ PROSTORU A PRAVOLEVÉ ORIENTACE 

Orientace v prostoru je závislá na zrakové, sluchové (orientace v ploše) a kinestetické 

percepci. 

Používá se test orientace vpravo-vlevo ze souboru specifických zkoušek (Žlab, 1990). 

Zkoušky obsahují orientaci ve čtverci, dítě ukazuje pravý horní roh apod. 

Kinestetickou percepci zjišťují zkoušky, kde dítě provádí orientaci na vlastním těle (např. 

postav se na levou nohu, zvedni pravou ruku) nebo u starších dětí na těle terapeuta (např. ukaž 

svojí pravou rukou mojí pravou ruku). Důležité jsou kromě posouzení pravolevé orientace i 
i/ 

postřehy vztahující se k motorice dítěte a jeho obratnosti. 

VNÍMÁNÍ ČASOVÉ POSLOUPNOSTI 

Tuto dovednost lze sledovat v oblasti akustické, vizuální nebo v řetězci chování. 

Sledujeme li oblast vizuální, lze použít řadu čísel, dítě musí přijít na pravidlo, podle kterého 

čísla doplní: 123121231212... 

V jiné zkoušce dítě doplňuje rytmicky řazené kombinace čárek do čtvercové mřížky. 

Hodnotíme li vnímání časové posloupnosti v oblasti akustické, lze použít subtest ze Souboru 

zkoušek к diagnostice LMD (Žlab) V této zkoušce dítě vytleskává rytmus po zkoušejícím. 

Používá se také zkouška, v níž dítě opakuje řadu krátkých a dlouhých slabik po předvedení, 

opakuje dokut ho vyšetřující nezastaví. Dítě by mělo opakovat každou sekvenci pětkrát 

správně, nedari-li se mu, zkusíme kratší sekvenci. 

Selhání ve zkoušce reprodukce rytmu koreluje s obtížemi v rozlišování délky samohlásky. 

Schopnost reprodukovat rytmus souvisí mimo jiné i s krátkodobou pamětí. 
PAMĚŤ 

Při vyšetření paměti se využívá Wechslerův subtest Opakování čísel, sleduje se naučení 

řady čísel, vizualizace a znovuvybavení. Dalším používaným testem je test zrakovo-

sluchového učení (Monroeová), je určen pro děti předškolního věku a děti první třídy. 

Zkoušející pojmenuje (a pětkrát zopakuje) pět jednoduchých obrazců slabikami rá, sů, mo, fe, 

ký, dítě opakuje. Sleduje se zapamatování a vybavení si zvuku spojeného s obrazcem. 

VYŠETŘENÍ ŘEČI 

•Pro vyšetření řeči se využívá se Heidelberský test řečového vývoje. Můžeme vyšetřovat 

Prostým opakováním slovních spojení např. sušené švestky, nej nebezpečnější zvíře apod. 

Výslovnost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti hodnotíme při rozhovoru s dítětem. 

Dále se využívají zkoušky jazykového citu (Žlab, 1992). 
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LATERALITA 

Používá se zkouška laterality (Matějček, Žlab, 1972). Zkouška obsahuje dvanáct úkolů, 

které nepodléhají nácviku, např. sáhni si na nos, zasuň klíč do zámku atd. 

Zajímá nás především vztah mezi lateralitou oka a ruky. Předpokládá se, že pro nácvik čtení a 

psaní je výhodou, když j e dominance ruky a oka stejná. 
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9 V Ý V O J Č T E N Í A V Ý V O J P E R C E P C E 

Pro pochopení a rozpoznání špatného čtení, včetně dyslexie, je přínosné znát vývoje čtení a 

některé poznatky z vývoje percepce. 

Podstatou vnímání je integrace jednotlivých smyslových dat do celku, který není 

redukovatelný na jednotlivé smyslové vzruchy, protože je nositelem určitého významu. 

Vnímání je proces celostní, konstantní, smysluplný, tedy ovlivněný smyslem a významem 

objektů, které vnímáme. (Smysluplnost percepce vzniká vývojem kolem pátého roku.) 
и 

(Pokorná, 2001) 

Předčtenářské období 

Ve věku dvou až sedmi let je v centru pozornosti rozvoj řečových dovedností, schopnosti 

chápat význam slov, rozvoj zrakových a sluchových dovedností a směřování к sociální 

zralosti, která umožňuje dostatečný rozsah pozornosti a zvídavosti. 

Pro předškolní věk jsou důležité vizuální představy, které mají konkrétní obsah. 

Strukturovaného uchopení abstraktních nebo symbolických figur je dítě schopné kolem 

sedmého roku. Kolem pátého roku dokáže dítě rozpoznat a vyhledat shodné abstraktní 

figury, šestileté děti dokážou rozlišovat změnu polohy abstraktní symbolické figury 

(vertikální změny jsou pro dítě jednodušší, nej obtížnější jsou změny zrcadlové). 

Sluchové vnímání bezprostředně souvisí s rozvojem řeči. Dítě do pěti let si osvojuje řeč tím, 

že opakuje hotovou řeč dospělých. Po pátém roce dítě rozvíjí a zpřesňuje význam slov. V 

tomto věku začínají vnímat hlásky ve slovech. V šestém až sedmém roce dítě dovede 

rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky a měkké a tvrdé souhlásky, rozlišují počáteční 

samostatnou samohlásku ve slově, pomocí rytmizace dítě dokáže analyzovat slova na slabiky. 

Do osmého roku dozrávají schopnosti sluchové analýzy slov na hlásky a sluchové syntézy. 

Počátky čtení: Šest až sedm let je věk, kdy jde již o dekódování písmen, neboli 

hláskování, chápání slyšených hlásek, spojování hlásek, čtení. Dítě se učí rozumět 

Přečtenému a diskutovat o obsahu. 

Základy čtení: Ve věku šesti až jedenácti let se dostává do centra pozornosti složitější 

dekódování umožňující chápat význam dosud nečtených slov, čtení delších textů, zvyšovaní 

rychlosti i přesnosti čtení, tiché a hlasité čtení. Pozornost je věnována i rozumění slyšenemu 

textu, chápání doslovného, naznačeného i přeneseného významu. Důležité je též hodnoceni 

°bsahu. Mezi osmým a třináctým rokem čtenář zvládá tiché čtení s porozuměním. Dále již 

ehápe stavbu slov (kořen, předpony, přípony, koncovky). 

Užité čtení: Mezi šestým a sedmnáctým rokem se postupně rozvíjí četba podle zájmu, 
Četba pro potěšení, celkový postoj к četbě. Od devátého roku pak schopnost nalézat v četbě 
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řešení různých problémů, číst učitelem uložené texty, od jedenáctého roku schopnost získávat 

četbou informace, motivovat se к učením prostřednictvím četby, rozšiřování slovní zásoby. 

(Říčan, 1997; Holečková/In: Kuchařská, 2000/76) 



1 0 . N Á P R A V N É P O S T U P Y A P O M Ů C K Y P R O N Á P R A V U 

Č T E N Í 

Náprava probíhá pomocí základních metod speciální pedagogiky. Jde o reedukaci 

(nápravu), kompenzaci a rehabilitaci. Reedukací rozumíme utváření a rozvíjení 

psychických funkcí či dovedností potřebných ke zvládnutí dovedností složitějších. 

Kompenzace představuje rozvoj a zdokonalování jiných funkcí než funkcí postižených. 

Rehabilitace zahrnuje speciálně pedagogické postupy, které upravují společenské vztahy, ň 

možnosti seberealizace, obnovují narušené dovednosti atd. 

10.1 . INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Dítě se specifickými poruchami učení je na základě výsledků vyšetření a detailní 

diagnostiky zařazeno do speciální třídy (do speciálních tříd bývají zařazeny dětí, u nichž je 

míra potřebné speciální péče vysoká) nebojsou děti integrovány do běžných tříd základní 

Školy. Pro integrované děti je sestaven individuální vzdělávací plán (ten je sestaven za 

spolupráce učitele, pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, odborníka, který se 

žákem provádí reedukaci, rodičů, samotného žáka a vedení školy). Současně se provádí 

ambulantní náprava v poradenských zařízeních. 

Individuální vzdělávací plán je základním dokumentem pro integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Postavením dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývá 

školský zákon č. 561/2004 Sb., podrobněji se touto problematikou zabývá vyhláška č. 73 ze 

dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Viz. Příloha 3 

Mezi nejčastěji integrované žáky na základních školách patří děti se specifickými 

Poruchami učení nebo chování. Školní úspěšnost těchto dětí závisí např. na pochopení 

Problému v širších souvislostech, na kvalitě a míře pochopení ze strany rodičů i učitelů, na 

dovednosti překonávat potíž. Jedním z důležitých podpůrných prostředků je právě dobře 

sestavený individuální plán. Ten může napomoci překonávat projevy specifických poruch a 

eliminovat negativní dopady na školní výkony a psychiku dítěte. (Jucovičová; Budíková/In: 

Kuchařská, 2005/100) 

10.2.VŠEOBECNÉ ZÁSADY NÁPRAVY ŠPATNÉHO ČTENÍ 

V prvé řadě bych zde chtěla připomenout, že nejlepší nápravou specifických poruch 
Učení je včasné podchycení obtíží a včasná intervence. Včasnou intervencí lze předcházet 
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výukovým obtížím, poruchám koncentrace, i dalším negativním následkům poruch učení, 

kterými mohou být ztráta motivace к učení, poruchy chování i neurotizace dítěte. 

V současné době je na našem trhu mnoho materiálů pro rodiče i učitelky mateřských škol, 

které usnadní práci s dětmi nezralými, s rizikem dyslexie a v neposlední řadě mohou být 

prospěšné i pro bezrizikové a zralé děti. 

Známými autory jsou např. V. Pokorná, H. Tymichová, Z. Křivánek, D. Švancarová B. 

Šindelářová, J. Andersonová, S. Fischgrundová, M. Lobascherová, a další. 

U dítěte školního věku je při nápravě nutné vytvořit koncepci nápravy. Koncepce 

vyplývá z výsledků co nejpodrobnější a nejpřesnější diagnostiky obtíží. Další prostor pro 

zpřesňování diagnostiky je v analýze výsledků nápravy. 

Většina dětí má nedostatečně rozvinuté kognitivní funkce, které podmiňují nácvik čtení, 

Psaní, počítání. Reedukace tedy zahrnuje cvičení rozvíjející tyto funkce. Určitý stupeň vývoje 

Psychických funkcí je základním předpokladem školní úspěšnosti a zvládnutí učiva. 

Reedukace vždy navazuje na dosaženou úroveň bez ohledu na věk dítěte a bez ohledu na 

učební osnovy a plány. Podle dosažení úrovně stanovujeme obtížnost jednotlivých úkolů, 

Příliš jednoduchá cvičení neinspirují, příliš obtížná vzbuzují strach z neúspěchu. Reedukace 

je individuální proces, vychází z aktuálního vývoje a stavu dítěte. Při nápravě musíme brát 

v potaz to, že dítě některé jevy zvládlo díky vlastním postupům, které bychom mu neměli 

narušovat, nejsou li překážkou pro další pokroky. 

Nápravu lze provádět i ve skupinkách po maximálně pěti dětech, musí však být dostatek 

možnosti a prostoru i pro individuální práci a děti musí být na podobné úrovni, aby se 

navzájem v práci nebrzdily. 

Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte, vycházíme z vnitřních i vnějších 
Podmínek pro nápravu. Náprava se řídí s ohledem na intelekt, schopnost koncentrace, volní 

vlastnosti, motivaci. 
Reedukace vzchází z pozitivních momentů ve vývoji dítěte, využíváme toho, co má dítě 

rádo, v čem je úspěšné. 

Náprava zahrnuje i nácvik sebehodnocení, zde je podstatný mimo jiné vztah dítěte s jeho 

Vrstevníky hodnocení výsledků práce, zamýšlení se nad způsobem práce a dalšími 

možnostmi. Hodnocení výsledků reedukace musí být reálné, nelze s jistotou říci, jak 

dlouho bude náprava trvat, zda se úspěch dostaví nebo budou výsledky minimální. Nácvik je 

°bvykle dlouhodobý a vyžaduje mnoho trpělivosti. Nedáváme tedy dítěti ani rodičům plané 
naděje, chráníme tak dítě před zklamáním a dalšími pocity neúspěchu. 

Při reedukaci je nutné brát v potaz i rodinné prostředí dítěte i školní prostředí tedy 
vnější podmínky. Ty zahrnují např. prestiž vzdělání v rodině, podpora rodičů a dalších lidí v 
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okolí dítěte např. vztah s učitelem. Snažíme se navázat přátelské vztahy s rodiči tak, aby 

celková atmosféra přispívala к motivaci a přesvědčení, že má nápravná práce smysl. 

Důležitým předpokladem úspěšné nápravy je dobrý začátek, soustavná motivace a 

navázání dobrého vztahu s dítětem. Dítě, které trpí poruchou má za sebou mnoho 

negativních zkušeností a neúspěchů, první úspěchy dítě motivují a povzbuzují к další práci. 

Dobrý začátek můžeme zajistit tím, že předložíme úkoly, které nepřipomínají školní práci, jde 

především o cvičení na rozvoj kognitivních funkcí, současně je vhodné, aby dítě zažilo 

úspěch hned při první hodině nápravy právě v té činnosti, ve které selhávalo. 

Dítě můžeme odměňovat různými drobnostmi. I když impulzy toho, že dítě bylo úspěšné 

přicházejí zvenčí, dítě úspěch prožívá jako vnitřní zkušenost, s níž se identifikuje. Je velice 

přínosné, když při úspěchu dítěte mohou být i rodiče, aby ho mohli prožít s dítětem. Pak 

nebývá nutné rodiče přesvědčovat, že i jejich pomoc při nápravě je nutná. 

Pocit úspěchu může dítě zažívat dostatečně často, pokud při reedukaci postupujeme po 

malých krocích, nepřecházíme к náročnějším úkolům předčasně. Náročnější úkoly musí 

být předkládány tak, aby dítě neztrácelo odvahu a zájem o práci. Aby byla náprava úspěšná, je 

zapotřebí dovést к dokonalosti každou funkci, která je u dítěte nedostatečně rozvinutá a je 

základem к získání určitých dovedností. To znamená, že musíme každou schopnost, kterou 

u dítěte rozvíjíme cvičit tak dlouho, dokud není zautomatizovaná. Přiměřené učení je 

takové, které obsahuje prvky známého a je současně obohacováno o nové informace a 

zkušenosti. 

Náprava by měla být pravidelná, dítě by mělo pracovat nejlépe denně asi deset minut, 

nácvik musí být krátký a intenzivní. Doba nácviku nesmí přesáhnout dobu, po kterou se je 

dítě schopné plně soustředit. Nervové synapse mají tendenci vyhasínat. Pokud se určitá 

dovednost cvičí denně, je větší šance na úspěch. Zde je důležité, aby se do práce zapojili i 

rodiče. 

Dítě musí cvičením rozumět. Pasivní opakování nemá smysl. 

Podmínky pro práci musí rovněž odpovídat tomu, aby se dítě mohlo soustředit, to 

znamená, že je nutné eliminovat vše, co by mohlo dítě rozptylovat a jeho pozornost odvádět. 
D°ma dítě musí pracovat v klidné atmosféře, rodič by se při nácviku měl věnovat pouze 
dítěti. Vlastní soustředění a klid dospělý přenáší i na dítě. 

Pro úspěšnou práci je vhodné využívat multisenzoriální cvičení. Jde o taková cvičení, ve 

^ r ý c h dítě zapojuje co nejvíce smyslů. К multisenzoriální práci slouží mnoho různých 

P°můcek, např. měkké a tvrdé kostky se slabikami, barevná, látková, modelovaná písmena 
atd. 
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Při nápravě používáme co nejpřirozenějších metod a technik, které respektují situaci, v 

níž se dítě má osvědčit. Např. při nácviku sluchové diferenciace vyslovujeme čistě a zřetelně, 

nepřeháníme. Každé přehánění zkresluje dítěti sluchový vjem a učí dítě, aby také přehánělo. 

Při snížené sluchové percepci může dítě v důsledku toho zdůrazňovat slova chybně a své 

obtíže naopak posilovat. 

. Poslední zásadou při provádění reedukace je strukturování všeho, co dítěti 

předkládáme, co má nacvičit a pochopit. Dítě si pamatuje to, co si dokáže představit a 

dokáže si představit to, co má nějakou strukturu nebo souvisí s již osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi. 

Děti se specifickými poruchami učení velice často nechápou souvislosti mezi informacemi 

v jednotlivých předmětech, mezi jednotlivými gramatickými jevy nebo mezi matematickými 

postupy. Úkolem nápravy je vnést řád do vědomostí dítěte tím, že mu informace 

strukturujeme a předkládáme je systematicky i po obsahové stránce. 

Důležité je vyvarovat se jakémukoliv hubování a zlobení se na dítě či projevům 

zklamání, kvůli tomu, že se dítěti něco při nácviku nedaří. Není vhodné dítěti předkládat 

jako vzor jeho úspěšnější kamarády apod. Naopak je zapotřebí podporovat dítě v 

získávání sebevědomí a vědomí vlastní kvality. Nezapomínáme zdůrazňovat úspěchy a 

Pozitivní stránky dítěte. Dítě se musí naučit ještě více rozvíjet ty oblasti, ve kterých je 

úspěšné, opírat nápravu nedostatků o své silné stránky i vlastní sebehodnocení o vlastní 

úspěchy. Musí se naučit chápat, že jeho nedostatek není rozhodující pro sebehodnocení 
ani hodnocení ze strany ostatních. 

10.3.ROZVOJ POZNÁVACÍCH FUNKCÍ 

10.3.1.SLUCHOVÁ PERCEPCE 

Cvičení na rozvoj sluchové percepce lze provádět individuálně i skupinově, v rámci 

^edukační lekce, při hodinách čtení nebo s integrovaným žákem i ve vyšších ročnících, 

dostatečný rozvoj těchto funkcí je předpokladem ke zvládnutí čtení a psaní. 

NÁCVIK NASLOUCHÁNÍ 
Pro nácvik naslouchání je nutné vytvořit adekvátní podmínky, dítě musí mít klid, vedeme ho к 

s°ustředění a zaměření pozornosti na sluchové vjemy. 

trénuje naslouchání rozpoznáváním zvuků různých předmétů, hlasů zvířat, dopravních 
Prostředků. Détl ort ují intenzitu zvuku, kvalitu zvuku, déti se U«, jak zní konkrétní hudební 
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nástroj, potom zvuky rozlišují atd. Děti určují délku zvuku, hrajeme dva, později tři tóny a dítě 

určuje, zda byly stejně dlouhé. Dítě může délku znázorňovat dlouhými a krátkými díly 

stavebnice nebo zakreslovat pomocí teček a čárek. Hrajeme li rytmus najeden nástroj nebo na 

jeden tón, zaměstnáváme především pravou hemisféru, použijeme li střídavě víc nástrojů nebo 

propojíme jednoduchou melodii s rytmem, zaměstnáváme především levou hemisféru. 

Děti poznávají písně podle melodie. 

Pro nácvik naslouchání využíváme poslech živého vyprávění, poslech z CD, atd. Při živém 

vyprávění je výhoda přímého kontaktu dětí s vypravěčem, zpětná vazba je pro vypravěče 

přínosná, může vyprávění a svůj projev okamžitě přizpůsobovat, pomáhat dětem udržet 

pozornost, vyprávění je pak pro děti přitažlivější. 

DIFERENCIACE ŘEČI 

Při nácviku sluchové diferenciace je nutné znát některé zákonitosti učení se novým 

dovednostem této oblasti. Každý nový jev, který se žák učí a procvičuje, si dokáže nejprve 

osvojit na začátku slova, potom na konci a na konec uprostřed slova. Sluchová syntéza je pro 

děti jednodušší než analýza. Toto je dobré si uvědomit, abychom předkládali úkoly vhodně v 

Pořadí od nej snadnějších к obtížnějším a mohli jsme začít s nápravou tam, kde je to pro dítě 

Přínosné vzhledem к vývoji jednotlivých schopností. U většiny cvičení je důležité, aby žák 

Předříkával či opakoval sám nahlas a poslouchal se. 

Diferenciaci řeči rozvíjíme tak, že dítěti předčítáme text, dítě reaguje na určitá slova v textu, 

dále se dítě učí rozlišovat slabiky, určuje, zda jsou slabiky stejné, rozlišuje slova nesmyslná i 

smysluplná. V jiném cvičení určuje hlásku, jejíž nahrazením vznikne jiné slovo (např. nos-kos.) 

dítě nejprve slovo rozloží a pak určí, že je potřeba nahradit hlásku n hláskou k. 

Ze slov, která se liší jednou hláskou, může dítě tvořit věty. 

SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA 

Sluchová analýza je předpokladem к nácviku psaní. Dítě si nejprve při psaní diktuje po 

Písmenech, později po slabikách. Celá slova nebo větné celky si může diktovat teprve tehdy, 
k d yž j e sluchová analýza řeči zautomatizovaná. 

Sluchová syntéza je předpokladem к osvojení si dovednosti čtení. Dítě se učí skládat 
hl*sky do slabik, později slabiky do slov. Pro plynulé čtení dítě potřebuje číst celé slovo, když 
J e Čtení zcela zautomatizováno, může dítě plynule číst celé fráze. 
Nedostatek ve sluchové analýze a syntéze se projevuje komolením slov ve čtení a psaní. 
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Rozvoj sluchové analýzy a syntézy provádíme postupné podle obtížnosti. 

Začínáme rozkládáním vět na slova. 

Dítěti řekneme větu, dítě počítá slova, rozkládá věty na slova, určuje pořadí slova ve větě. 

Pomůckou může být stavebnice, kdy každé slovo představuje jedna kostka ze stavebnice. 

(Složitější cvičení představuje přečtení kratšího textu, dítě počítá věty.) 

Zvládá li dítě rozklad vět na slova, následuje rozkládání Slov na slabiky. 

Jako pomůcku lze využít Orffovy hudební nástroje a můžeme využít různá říkadla. Na začátku 

nácviku dítě počítá slabiky ve slově. Měli bychom dítě upozornit na to, že slabika se nemusí 

skládat pouze ze dvou písmen, tuto představu děti se specifickou poruchou často mají. 

Slabikovat se totiž učí na jednoduchých slovech složených z otevřených slabik. Pro procvičování 

vybíráme postupně slova, kde jsou kratší i delší slabiky a slabiky otevřené i uzavřené např. 

ohromit, doprovod, dům, hůl, sklárna, skládka, skleslý apod. Dítě si může pomoci tím, že si dá 

ruku pod bradu, kolikrát mu poklesne brada při vyslovení slova, tolik má slovo slabik. 

Při poznávání slabiky ve slově dítě tleskne, když slyší určenou slabiku ve slově. Dítě samo 

vyhledává slovo s určenou slabikou. Určuje stejné slabiky ve dvojicích slov, nejprve slova 

slabikuje, pak určuje stejnou slabiku. Může skládat nové slovo záměnami slabik např. le-pí, pi-

te, můžeme též tvořit slova z přeházených slabik. 

Slovní kopanou, hrajeme s dítětem tak, že odpovídáme slovem začínajícím na poslední slabiku 

(obměnou je poslední hláska, tato varianta je obtížnější) předchozího slova. 

Když dítě zvládá rozkládání slov na slabiky, začínáme s nácvikem hláskové stavby. 

Dítě určuje, zda se ve slově vyskytuje konkrétní hláska a na jaké pozici (na začátku, na konci, 
uProstřed), poznává slova, kde se hláska vyskytuje. 

Dítě určuje první a poslední hlásku slova, pro procvičování můžeme hrát složitější variantu 
sbvní kopané. 

Dítě provádí analýzu, slabik na hlásky (nejprve otevřené slabiky, tj. slabiky končící 

samohláskou, např. mo). Pokud dítě ještě nezvládá analýzu otevřených slabik, předkládáme stale 
steJnou samohlásku ve spojení s jinou souhláskou a snažíme se dítěti jev vysvětlit. Otevrene 

slabiky, kdy se mění souhlásky i samohlásky, dáváme dítěti, až když pochopí a zvládne 

rozlišování na nejjednodušší úrovni. Uzavřené slabiky (tj. končící samohláskou) dítě rozkládá 

tehdy, když dobře zvládne slabiky otevřené. Rozkládání slov na hlásky vyžaduje rovněž 

Postupovat od jednoduchých ke složitějším, postup vyplývá z postupu při analýze slabik. 

Nejprve rozkládáme jednodušší s l o v a jednoslabičná (pes), postupujeme ke slovům 

^ s l a b i č n ý m tvořených otevřenými slabikami (voda), pak dvouslabičná s otevřenými 
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slabikami se skupinou souhlásek (pravý), následují tří slabičná tvořená otevřenými slabikami 

(koleno), dvouslabičná slova s uzavřenou slabikou (kočka), dále slova jednoslabičná s více 

souhláskami (strom), víceslabičná slova (nemocnice) a slova obsahující předponu nej ne 

(nejnebezpečnčjší). 

Při nácviku syntézy hlásek do slabik a pak na slova postupujeme jako při analýze. 

Další cvičení zahrnují analýzu i syntézu, dítě procvičuje rozklad slov na hlásky a z hlásek tvoření 

nových slov. Dítě tvoří nová slova přidáním, ubráním nebo záměnou hlásky, také může skládat 

slova s pomíchaných písmen. Některá cvičení jsou náročná na řečovou paměť, můžeme používat 

např. sestavy písmen. 

Pro přípravu doma je vhodné dát rodičům seznamy slov na procvičování, aby nedocházelo к 

tomu, že dítě cvičí stále stejná slova a dítě seje naučí skládat a rozkládat mechanicky. Pak rodiče 

mohou předčasně skončit nácvik, protože se domnívají, že se činnost již zautomatizovala. 

DÉLKA SAMOHLÁSEK 

Pro nácvik délky samohlásek se běžně používá cvičení se bzučákem. Často se stává, že dítě 

na bzučáku délku samohlásek rozliší, ale při psaní a čtení stále chybuje. Bzučák nenaučí dítě 

jemnému rozlišování, které je nutné к rozlišování v běžné řeči. Při procvičování je důležité, 

aby dítě poslouchalo samo sebe, ale délku samohlásek při vyslovování nepřehánělo. 

Nácvik délky samohlásek V. Pokorná (2003) doporučuje rozdělit do dvou fází. 

V první fázi diktujeme dítěti slova ze seznamu a dítě k nim dopisuje tečkami a čárkami 

délku slabik (nebe-dítě doplní.. nebo motýl- dítě doplní. - ) 

Používáme i jednoslabičná slova. 

Ve druhé fázi, když dítě zvládlo fázi první, postupujeme obráceně, napíšeme dítěti sestavy 

teček a čárek a dítě k nim přiřazuje nebo vymýšlí slova. 

Diktátem zkoušíme psát malé skupiny slov, až když víme, že byla dostatečně procvičena. 

ROZLIŠOVÁNÍ MĚKKÝCH A TVRDÝCH SLABIK 

Pro nácvik rozlišování měkkých a tvrdých slabik se běžně používají měkké a tvrdé kostky 
nebo karty. Na měkké molitanové kartě jsou napsané měkké slabiky a na tvrdé z kartónu tvrdé 
slabiky. Dítě mačká příslušnou kartu nebo kostku a vyslovuje slova obsahující příslušnou 
slabiku. Smyslem metody je upevnit správné řešení haptickým vjemem, cvičení má smysl 
tehdy, když jsou pro práci vytvořeny takové podmínky, aby dítě nemačkalo kostku chybnou, 
doporučuje se, aby dítě opakovalo slovo, řekne, jakou slabiku slyší, může si slovo říci s 



měkkou i tvrdou slabikou, aby se ujistilo. Když dítě dojde ke správnému řešení, upevní si ho 

správným haptickým vjemem. 

К procvičování V. Pokorná (2002) vytvořila zásobu slov. Nacvičujeme nejprve jednu z 

dvojice slabik například di, pak dy na začátku slov (divadlo, dynamo; dívka, dýka), pak totéž 

na konci slova (rádi, bundy; radí, mladý) nakonec uprostřed slova (rodina, když; nadívat, 

nadýmat). Stejně postupujeme u dalších slabik ti-ty-tí-tý, ni-ny-ní-ný. 

Po procvičení jednotlivých skupin slabik přijde na řadu střídání slov se všemi tvrdými i 

měkkými slabikami po všech samohláskách. 

Slova, kde se procvičované slabiky objevují dvakrát, zařazujeme na konci. Do seznamu slov 

nejsou záměrně zařazená slova, kde se objevuje i nebo y po jiných souhláskách. 

10.3.2.ZRAKOVÁ PERCEPCE 

ZRAKOVÁ DIFERENCIACE 

Při rozvoji zrakové diferenciace předkládáme úkoly, kde dítě hledá shody a rozdíly na 

dvojicích obrázků či figur. Rozlišování provádíme i za pomoci dalších smyslů, používáme 

Plastické obrázky a figury, drátěná písmena. Pro řešení úkolu dítěti dáváme instrukce, jak má 

rozlišovat, například připomeneme, že b má bříško, d má oblouček dozadu. Od dítěte 

vyžadujeme komentář, doporučíme rozdílné tvary obtahovat prstem apod. Podobně jako 

Pracujeme při hledání rozdílů, provádíme i hledání shodných obrázků či figur. 

Dítě může vyhledávat a vybarvovat či jinak označovat určená písmena, slabiky či slova v řadě 
apod. 

ROZLIŠOVÁNÍ BAREV A TVARŮ 

Procvičujeme poznávání barev, propojení zrakového vjemu s pojmenováním a s 

charakteristickým předmětem. Nejprve dítě rozlišuje základní barvy, potom odstíny a barvy 

lomené. Běžná cvičení představují třídění předmětů podle barev, obtížnější je pak třídění podle 

barev a tvarů (např. vyber zelená kolečka a modré čtverce). 

ROZLIŠOVÁNÍ FIGURY NA POZADÍ 

Tuto dovednost dítě může procvičovat na různých materiálech. Nakreslíme například na 

Papír tvary, které zastíníme čárami či tečkami nebo kreslíme tvaiy přes sebe, stejným 

Způsobem píšeme písmena, číslice, slova. D í t ě i d e n t i f i k u j e jednotlivé figury, může je 

°btahovat barevně nebo prstem, vybarvovat zastíněné obrázky apod. 
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ROZLIŠOVÁNÍ REVERZNÍ FIGURY 

Rozlišujeme inverze statické, podle vertikální či horizontální osy, (např. p-b; b-d) a 

inverze kinetické, přesmykování písmen a celých slabik (např. jen-nej; lokomotiva-

kolomotiva) 

Rozlišování reverzních figur procvičujeme tak, že dítě hledá a označuje tvar podle vzoru v 

soustavě nebo v řadě reverzních tvarů. 

Kreslíme s dítětem tvary a obrázky, které pak různě otáčíme a měníme jejich pozici. 

Používáme kartičky, na kterých je daný obrázek, dítě je к sobě staví různě otočené, popisuje, 

kterým směrem se otočily nebo přikládá kartičku к řadě obrazců a porovnává změny pozice, 

později přidáme změny polohy. Po nácviku dítě plní úkoly bez pomocné kartičky. 

Dítě v řadě písmen čte a rozdílně označuje ta písmena, která zaměňuje, hledá v řadě písmen 

a označuje vybraná písmena nebo dvojice, trojice písmen (např. v řadě písmen či dvojic 

Písmen b p d d p...; bb ab ab ba... nebo v řadě trojic písmen dla Ida dal dla...má dítě 

zakroužkovat určené písmeno, dvojici či trojici). 

ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA 

Při procvičování zrakové analýzy a syntézy dítě skládá rozstříhané obrázky, písmena nebo 

slova. Cílem skládání rozstříhaných slov je rozvoj globálního vnímání slova, nejde tedy pouze o 

skládání slov rozstříhaných na písmena, ale o slova rozstříhaná různými jinými způsoby. Pro 

rozvoj zrakové analýzy a syntézy lze využít také kostek, z nichž dítě skládá obrázky. 

Dalšími možnými úkoly je identifikování nehotových obrázků, písmen nebo jejich 

dokreslování. 

CVIČENÍ OČNÍCH POHYBŮ 

Oční pohyby lze cvičit tak, že dítě jmenuje předměty z leva doprava nebo vybírá a pokládá 

Předměty podle diktátu. V dalším možném cvičení dítě čte první písmena či slabiky ve všech 
sbvech na řádku, oční pohyby se procvičují i čtením ve dvojici s dospělým. Jiná cvičení jsou 

Založena na pečlivém sledování nakreslené stopy či na sebe navazujících šipek. Dítě při 

sledování stopy čte postupně nacházená písmena. 

Oční pohyby usměrňujeme pomocí okénka nebo záložky. Pokud postupně odkrýváme text, 

bráníme dítěti, aby četlo další slabiku ve slově před přečtením první. Zakrýváme li postupně 

Přečtený text, vedeme oči к rychlejším pohybům. 

POSTŘEHOVÁNÍ, ZVĚTŠOVÁNÍ ROZSAHU FIXACÍ 
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Postřehování můžeme cvičit pomocí čtenářského okénka, dítě má za úkol co nejrychleji 

postřehovat písmena, která se objevují ve výřezu uprostřed okénka. Pro postřehování lze 

využít ukazování různých předmětů a obrázků, písmen, slabik nebo slov na co nej kratší dobu. 

Počet ukazovaných prvků lze postupně zvyšovat. К ukazování prvků je možné využít 

promítání. 

10 .3 .3 .PROSTOROVÁ O R I E N T A C E 

Prostorovou orientaci lze nacvičovat ponjocí nej různějších her. Děti ve třídě mohou určovat, 

kdo sedí vedle koho po pravé či levé straně, kdo sadí za či před kým. Potom se děti otočí zády 

nebo o devadesát stupňů vlevo či vpravo a porovnávají změny pozic. Vzájemné pozice předmětů 

mohou děti určovat na obrázcích, využíváme skládání rozstříhaných geometrických tvarů či 

obrázků. Vhodné j sou jednobarevné obrázky, aby se předešlo tomu, že se dítě bude při skládání 

orientovat podle barev. 

10.3.4. N Á C V I K S E K V E N C Í P O S L O U P N O S T I 

Při nácviku sekvencí posloupnosti lže využít ilustrovaných příběhů, dítě má za úkol sestavit 

ilustrace za sebe tak, aby vznikl příběh a příběh vyprávět. Lze využít i hra s různými předměty 

nebo obrázky anebo geometrické tvary. Postupně přidáváme předměty a vždy je zakryjeme, dítě 

si má zapamatovat, v jakém pořadí jsme předměty přidávali. Dítě může také jmenovat dny 
v týdnu, určovat, který den je před například před středou a který po ní, stejně lze pracovat 
s ročními obdobími, s měsíci. Dítě může též vyjadřovat pořadí dnů či měsíců číslicí apod. Další 

možností je provádění různých činností podle instrukce nebo se dítě může pokusit naplánovat 

Činnosti na určitý den a dle plánu pak postupovat. 

К nácviku sekvencí posloupnosti se využívají nejrůznější úkoly založené na práci s řadami čísel. 

10.3.5. P A M Ě Ť 

SLUCHOVÁ PAMĚŤ 

Nedostatek ve sluchové paměti může být jednou z příčin nedostatků ve sluchové analýze a 

syntézy či diferenciaci. Projevuje se při cvičeních bez zrakové opory, může být překážkou při 

skládání hlásek do slabik u začínajících čtenářů. Zapamatování a opakování hlásek, slabik, pro 

Snadnění takové, které spolu souvisí pak různé prvky bez souvislostí. Rozvíjíme věty, každý 

Přidává do věty slovo, při tom opakuje vždy celou větu. Podobně vypadá hra Přijela babička a v 

kufru měla...Využíváme cvičení pomocí melodií, říkadel, u starších dětí využíváme zajímavé 
c i t % nebo přísloví, která se děti učí nazpaměť. 
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ZRAKOVÁ PAMĚŤ 

Úroveň zrakové paměti závisí na věku dítěte, motivaci. 

Děti sledují dva, tři... předměty, pak je zakryjeme a děti je jmenují, můžeme určovat popis 

vzájemné polohy (Kimovy hry). Děti obkreslují zapamatované sestavy korálků, kostek, figur 

apod. Dítěti krátce ukážeme písmena, slabiky, slova, dítě je pak zapisuje, kreslí, opakuje. 

Hrajeme pexeso. 

1 0 . 3 . 6 . K O N C E N T R A C E P O Z O R N O S T I 
n 

Pozornost je potřebná u všech zmíněných rozvíjejících cvičení. Koncentrace pozornosti je 

nutná i při čtení a učení se s porozuměním. Pro rozvoj koncentrace pozornosti vybíráme taková 

cvičení, která vyžadují přesnost plnění úkolů. Lze použít řady, kde se opakuje několik různých 

obrázků, dítě má za úkol vyškrtávat jeden i více druhů obrázků. Viz příloha 
10.3.7.ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY 

Pro rozvoj slovní zásoby hrajeme hry, kde dítě vymýšlí rýmy к různým slovům, porovnáváme 

obsah slov, vymýšlíme slova opačného významu, podobného významu. Hledáme slova 

podřazená к určitým pojmům a naopak ke skupině slov hledáme nadřazený pojem (např. 

niaminka, tatínek bratr, sestra, atd. jsou členové rodiny) 

10.4.NÁPRAVA DYSLEYIE PODLE D. J. BAKKERA 
Teorie je založena na poznatcích o funkční specializaci mozkových hemisfér. Předpokládá, 

ž e u většiny lidí je levá hemisféra specializovaná na řeč, pravá na tvar a směr. Vzhledem 

k tomu, že je čtení spojeno s řečí, aktivuje se při čtení levá hemisféra. V průběhu čtení také 

Vnímáme tvar písmen a směr, ve kterém jsou řazena, proto se do procesu čtení musí zapojit i 

Pravá hemisféra. 

Dyslexie typu P představuje děti, které čtou přesně, ale nápadně pomalu. Písmena pro 

tyto děti nenabyla symbolického charakteru. Tyto děti zaměstnávají více pravou hemisféru, 

Při nápravné je potřebovat více hemisféru levou. Levá hemisféra může být aktivována 

analýzou zvuků nebo významovou analýzou. Ke čtení je nutné předkládat texty bez 

neobvyklých typů písma, bez ilustrací, barev, to znamená eliminovat vše, co by mohlo 

aktivovat pravou hemisféru. Texty obsahují různá cvičení vztahující se ke smyslu textu, tj. 
te*ty s vynechanými slovy, slova s vynechanými písmeny, která dítě doplňuje podle smyslu 

apod. 

Dyslexie typu L představuje děti, které čtou rychleji, ale s mnoha chybami. 

Zaměstnávají více levou hemisféru. Při nápravě stimulujeme více hemisféru pravou. Ke 

stimulaci pravé hemisféry využíváme cvičení zaměřená na zrakovou percepci, pravolevou a 
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prostorovou orientaci, cvičení, která koordinují zrakovou percepci a motorickou aktivitu. Pro 

rozvoj dětí s dyslexií typu L jsou využívány speciální čítanky, text je v nich tištěn různými 

druhy písma, obsahují cvičení pro rozvíjení výše uvedených schopností. 

Dítě se musí naučit číst nejprve přesně, potom teprve rychle. Děti s dyslexií typu L mají 

předčasně vyvinutou schopnost lingvistické syntézy. 

10.5 .TECHNIKY NÁCVIKU ČTENÍ 

Analyticko-syntetická metoda 
и 

Zaměřujeme se na oblast techniky čtení a na oblast porozumění textu. 

Proces dekódování zahrnuje rozeznání tvaru písmen, umístění písmene v prostoru, spojení 

hlásky s písmenem, vnímání vzájemné polohy písmen a spojení hlásek ve správném pořadí, 

spojování do slabik. Po dekódování následuje spojení vizuální podoby slova s obsahovým 

významem. 

Čtení s okénkem 

Čtení s okénkem je čtení s kartičkou, kde je vystřižený otvor, v němž dítěti dospělý 

Postupně ukazuje čtenou část textu. Část před nebo za čtenou část je zakrytá touto kartičkou. 

Pokud postupně odkrýváme text, bráníme dítěti, aby četlo další slabiku ve slově před 

Přečtením první. Zakrýváme li postupně přečtený text, vedeme oči к rychlejším pohybům. 

Velikost otvoru musí odpovídat velikosti písma. Tato technika se používá ve fázi, kdy má dítě 
velké potíže s formální stránkou textu, pozornost se soustřeďuje na přesné dekódování textu a na 

Plynulost. Rychlejší čtení a přednes při čtení se dostavuje až na vyšším stupni rozvoje 

Čtenářských dovedností. Při práci s okénkem musíme dítěti umožnit odpočívat, to znamená, že 

dítě čte s přestávkami. Odpočinek spočívá v tom, že se dospělý s dítětem ve čtení střídá, to 

ramená, že občas, aby si dítě odpočinulo, přečte po dítěti řádek dospělý, čte stejným tempem 

Jako dítě, dítě se může к dospělému přidat nebo jen očima sleduje text. 

Tato metoda je velice účinná, pokud se s dítětem nácvik provádí denně. 

Metoda dublovaného čtení 

Tato metoda je určená pro děti, které již mají rozvinutou dovednost čtení, čtou však nepřesně, 

domýšlejí si a často chybují. Metoda spočívá v tom, že dospělý přečítá a dítě aktivně sleduje text. 
Dospělý dělá záměrně chyby, kterých si dítě všímá. Chybami může být nahrazení slova 

synonymem, změna slova na jeho zdrobnělinu apod. Nedoporučuje se provádět chyby humorné, 

Protože takovéto chyby značně narušují pozornost dítěte. Tempo čtení musíme uzpůsobit tempu 

dítěte. Společné čtení provádíme po dobu několika minut a opakovaně. 
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U této metody platí stejné pravidlo, jako u většiny jiných, jde o pravidlo nacvičovat denně a 

krátce po dobu několika měsíců. 
Metoda globálního čtení 

Tato metoda je určena dětem, které setrvávají u sledování jednotlivých písmen a obtížně 
postřehují jejich shluky. 

Tato metoda spočívá v opakovaném předkládání části textu, dítě čte nejprve dva až třikrát text 

bez úprav, následně stejný text s vynechanými slabikami ve slovech a na závěr čte text, kde 

jsou vynechána celá slova. (Pokorná, 2001) 

Metoda M. Ferlandové 

Tato metoda je vhodná pro čtenáře, kteří mají dobrou strategii čtení, ale jejich čtení je 

pomalé 
Dítě určenou část textu nejprve přehlíží zrakem (nečte). Při prohlédnutí textu si dítě podtrhává 

slova, která se mu zdají být obtížná a dítě odhaduje, že jejich přečtení bude náročnější. Toto 

cvičení dítě provede ještě jednou, může podtrhat stejná slova i slova další. Po tomto kroku 

následuje čtení podtržených slov. Nakonec přistoupíme ke čtení celého textu. Pokud při čtení 

touto metodou využíváme delší text, můžeme se s dítětem ve čtení střídat. Po čtení sledujeme 

i zvládnutí obsahu textu. Tato metoda má za cíl zbavit dítě nejistota a rozvíjet sebevědomí 

dítěte. Tomu napomáhá právě příprava na čtení, na níž si dítě brzy zvykne a umožní mu být 

ve čtení textu úspěšné. (Pokorná, 2001) 

U této metody rovněž platí zásada čtení denně po kratších úsecích. 

10.6 .POMŮCKY PRO NÁPRAVU A ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Na našem trhu jsou ke koupi nejrůznější knihy, čítanky, soubory pracovních listů, sešity a 

pomůcky určené к práci s dyslektickými čtenáři i к práci se slabými čtenáři, kteří nejsou 

dyslektiky. 

Programy využité pro špatné čtenáře jsou dobře využitelné pro dyslektiky a naopak. Lze 

porovnat materiály určené ke stimulaci rozvoje dítěte v předškolním období, prevenci poruch 

učení u dětí v předškolním věku, běžnou výuku čtení a matriály určené pro nápravu dětí 

s dyslexií, pro pomoc dětem se špatnými čtenářskými dovednostmi. Při studování těchto 

materiálů jsem došla ke stejnému závěru, jako V. Mertin. „Ač jsou rozdíly v důkladnosti, 

didaktické promyšlenosti, systematičnosti, náročnosti, originalitě, přitažlivosti pro dítě, 

kvalitě zpracování, principielně neshledávám zásadní rozdíly." (Mertin/In Kuchařská, 1999/ 

7) 
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Materiály určené pro rozvoj a nápravu čtení mají rodičům, učitelům i speciálním 

pedagogům usnadnit práci při nápravě. Jsou zaměřené na rozvoj všech oblastí, jejichž snížená 

funkce dětem znesnadňuje či znemožňuje čtení. Pracovní materiály obsahují cvičení 

podporující rozvoj zrakové a sluchové percepce, cvičení očních pohybů a postřehování, 

koncentrace pozornosti, rozvoj paměti, řeči i schopnosti co nejpřesněji přijímat a zpracovávat 

informace. Materiály obsahují také úkoly к nácviku a procvičování gramatických jevů atd. 

Jednotlivé sešity a knihy na sebe často navazují. Jsou vynikající řadou pomoci rodičům i 

pedagogům, kteří díky takto zpracovaným cvičením mohou s dítětem pracovat kdykoliv a 

kdekoliv bez velké přípravy. 

Často využívané materiály pro české školáky s obtížemi ve čtení jsou např. Koncentrace 

pozornosti, autorkami jsou O. Zelinková, V. Rezková, L. Tumpachová, Cvičení pro děti se 

specifickými poruchami učení; Rozvoj vnímání a poznávání, autorkou je V. Pokorná, Zábavná 

cvičení pro rozvoj čtení, autorem je P. Svoboda, Nauč mě správně číst, autorkou je H. 

Tymichová. 

Ze speciálních pomůcek jsou nejznámější měkké a tvrdé kostky, bzučák, čtenářské okénko, 

látková písmena. Užívají se soubory kartiček spojených kroužkovou vazbou, na jedné straně 

jsou obrázky a na druhé straně je napsané odpovídající slovo, kartičky jsou rozstříhané na 

slabiky. Další využívanou pomůckou jsou kartičky obsahující jednotlivá písmena slova, tyto 

kartičky jsou spojené kroužkem, jsou tedy volně pohyblivé, dítě je písmena správně seřazuje, 

aby dostalo slovo. 
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1 1 . V L I V T Y P O G R A F I C K É P O D O B Y T E X T U N A J E H O 

P O C H O P E N Í 

Porozumění textuje u běžné populace a tím více u jedinců s dyslexií, ovlivněno grafickou 

podobou textu. Průzkum provedený Marií Gósy v letech 1997-98 zjišťoval závislost 

typografie na schopnost číst a porozumět čtenému textu. Respondenty výzkumu bylo 646 

žáků druhého, pátého a osmého ročníku. Děti četly články psané velkým a tučným písmem, 

malým písmem, kurzívou a malým písmem s různými formami. Po čtení textu děti 

odpovídaly na kontrolní otázky dokazující míru porozumění textu. Otázky se týkaly hlavních 

myšlenek i detailů. 

Výsledky potvrdily hypotézu, že grafická úprava textu značně ovlivňuje porozumění textu. 

Složitá typografie ztěžuje dekódování a strhává na sebe pozornost, které se pak nedostává pro 

porozumění. Statisticky významné rozdíly v závislosti na druhu písma se objevily u všech 

ročníků. U textů s většími písmeny dosahovaly děti o 25%-45% více správných odpovědí na 

kontrolní otázky. Nejobtížnější pro čtení se ukázala být kurzíva. Naopak nejlepších výsledků 

dosahovali žáci druhého ročníku při četbě čtrnáctibodového písma tučného a žáci osmého 

ročníku při čtení dvanáctibodového písma standardní tloušťky. Výsledky výzkumu nelze 

aplikovat v textech pro špatné čtenáře. Obecně lze říci, že špatní čtenáři potřebují písmo větší, 

čtení jim usnadňují i větší mezery. U špatných čtenářů je nutné brát v potaz to, že každému 

dítěti vyhovuje při čtení jiná velikost a jiná hustota písma. (Gósy/ln Kuchařská, 2000) 
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1 2 . R 0 Z V 0 J Č T E N Á Ř S T V Í 

Dobrý čtenář dokáže nejen rychle a přesně číst, ale také zpracovávat informace z textu, 

podchytit podstatné informace i detaily, informace získané četbou spojovat se zkušeností a již 

získanými vědomostmi. Důležitá je i orientace v textu, vyhledávání konkrétních údajů, 

porovnávání a analýza různých textů apod. Čtenářství zahrnuje častost čtení i výběr čteného 

materiálu, vztah ke čtení a knihám. 

Rozvoj čtenářství ve škole 

Čtenářství dětí i úroveň čtení a čtenářských dovedností ovlivňuje mimo jiné zaměření 

Školy a výukové postupy učitele. Učitelé nevěnují rozvoji čtenářství a rozvoji špatných 

čtenářů dostatečnou pozornost. To lze částečně doložit výsledky výzkumu, který uskutečnila 

K. Vejsová v roce 2004. ( Vejsová/In: Kuchařská, chalupová, 2005) Ve výsledcích se 

ukazuje, že mezi žáky osmých a devátých tříd se vyskytovali bezproblémoví čtenáři a 

problémoví čtenáři, kteří vzhledem к absenci specifických chyb nebyli hodnoceni jako jedinci 

s dyslexii. Tito čtenáři tvořili 20% skupiny čtenářů bez specifické poruchy čtení. Zajímavé je, 

že problémy ve čtení těchto dětí neovlivnily jejich čtenářství, tyto děti četly knihy a tiskoviny 

stejně často, jako čtenáři bezproblémoví. Tento výsledek se dá však interpretovat i obráceně, 

sice, že tyto děti jsou problémovými čtenáři, přestože čtou stejně často, jako čtenáři 

bezproblémoví. Dalšími skupinami byly děti s kompenzovanou dyslexii, částečně 

kompenzovanou dyslexii a děti s přetrvávající, manifestní dyslexii. Výzkum dále ukazuje, že 

se žáci necítí být školou dostatečně motivováni ke čtení. Žáci požadují více čtení v hodinách 

literatury a větší zaměření na knihy než na informace o spisovatelích. Významné je i 

sebehodnocení čtení žáků, ve výzkumu se ukázalo, že právě sebehodnocení korelovalo 

s mírou čtenářství. 

Je na učiteli, aby čtenářství žáků rozvíjel například formou předčítání, společného čtení, 

diskuzí nad knihami, návštěvami knihoven apod. Další formou může být zařazování 

samostatného čtení dětí ve volných chvílích, například když žáci, kteří splnili úkol dříve, 

Čekají, než ostatní dokončí určitou práci. Čtenářské dovednosti by měl učitel rozvíjet 

individuálně a cíleně, na základě doporučení vyplývajících z p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é 

diagnostiky čtení, u všech špatných čtenářů. 

Rozvoj čtenářství v rodině 

Rozvoj čtenářství, dovednosti čtení a rozvoj celé osobnosti by měl probíhat především 

V rodině. Pokud rodina poskytuje dítěti dobré a podnětné zázemí, rodiče své dítě znají, se 
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zájmem sledují, jak se jejich dítě vyvíjí po duševní i fyzické stránce, pak je rodina tím 

nej lepším místem pro celkový rozvoj osobnosti dítěte. Mnoho dětí i v dobře fungujících 

rodinách tráví velkou část volného času pasivní zábavou u televize i jinými přínosnějšími 

aktivitami, např. sportem. Na čtení, jako možnost přínosného, z hlediska psychiky aktivního 

využití části volného času se zapomíná. Je známou skutečností, že děti čtou málo, v mnohých 

rodinách nejsou děti ke čtenářství vedeny, rodiče sami nečtou, dětem nepředčítají, mají doma 

málo knih, nenavštěvují knihovny. 

Rodiče se mohou rozvoji čtenářství dítěte věnovat již v době, kdy se dítě učí první 

slova, a v rozvoji vytrvale pokračovat. Již v batolecím věku mohou dítěti co nejčastěji 

předčítat, vyprávět a hovořit o obsahu textu, jednoduše komentovat a vysvětlovat 

obrázky. Nejmenší děti zaujmou říkadla, krátké texty к obrázkovým knihám apod. Doba 

předčítání malému dítěti je samozřejmě velice krátká, závisí na tom, jak dlouho dítě věnuje 

knize a čtení pozornost. Pokud dítě samo nejeví o knihy zájem, rodiče mohou nejlépe vyjít 

dítěti vstříc a různé oblasti, kterým dítě věnuje pozornost zprostředkovávat i pomocí vhodně 

vybraných knih. Výběr může přesahovat knihy určené pro batolecí věk. Např. chodí li dítě 

rádo do zoologické zahrady, rodiče mohou s dítětem prohlížet atlas zvířat a vyprávět si či 

předčítat o nich. Podobně se mohou rodiče pokusit zaujmout malé dítě, které si rádo hraje 

s auty a venku se zájmem sleduje značky aut apod. 

Předčítáním dítěti rodiče rozvíjejí představivost, fantazii, schopnost soustředit se, naslouchat, 

rozvíjejí myšlení, zprostředkovávají dítěti poznatky a informace. Dítě se učí při čtení zklidnit 

a soustředit pozornost na jednu činnost. Důležitou roli hraje i samo setkávání se s písmem, 

tedy s psanou formou mluvené řeči. 

Pro rozvoj čtenářství dětí před vstupem do školy mohou rodiče využít běžně dostupné 

materiály pro rozvoj předškoláků. Tyto materiály jsou zaměřeny na rozvoj funkcí a 

schopností potřebných pro nácvik čtení a psaní. Tyto činnosti bývají pro dítě velice zábavné i 

Přínosné. 

Pokud si rodiče všimnou při práci s materiály pro předškoláky nedostatků v některých 

dovednostech dítěte, je na místě konzultace s učitelkou mateřské školy nebo s odborníkem 

Pedagogicko-psychologické poradny. Zodpovědnost za včasné rozpoznání problému se 

čtením mají i rodiče dětí. Čím drive se problémy dítěte začnou řešit, tím je větší šance na 

Pozitivní vývoj školní docházky. 

Čtenářství lze podporovat návštěvami knihovny, kromě půjčování knih se zde mohou rodiče 
s malými dětmi zúčastnit na předčítání pohádek pro nejmenší. 
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Když dítě nastoupí do školy, rodiče s očekáváním sledují a hodnotí pokroky a výsledky, 

které potomek dosahuje. Rodiče by se měli nadále aktivně podílet na rozvoji čtenářství a 

úrovně čtení a čtenářských dovedností svého dítěte. Po vstupu do školy je právě čtení asi tím 

nejdůležitějším, co by měl rodič sledovat. Způsob čtení a jeho zvládání obvykle naznačuje, 

jak si dítě později povede v dalších předmětech a to právě proto, že čtení je nutná dovednost 

pro každé další školní vzdělávání. 

Pozorný rodič by neměl přehlédnout, když dítě nedosahuje očekávaných čtenářských 

pokroků. Konkrétně je potřebné si všímat, jak velké a jak rychle dítě ve čtení dělá pokroky, 

jakých chyb se při osvojování čtení dopouští. Signálem potíží může být vyhýbání se čtení, 

neustálé stěžování si, že čtení je příliš obtížné. Samo dítě může přijít s tím, že ostatní děti ve 

třídě čtou podstatně lépe. Dále je dobré, aby rodiče zaznamenali, když dítě neovládá slova, 

která se již číst naučilo. Pozornost je nutné věnovat též chápání textu. Zdaje dítě schopné 

sledovat a chápat obsah textuje patrné při předčítání dospělým, dále pak při rozhovoru nad 

textem, který dítě samo přečetlo. Dítě si samo může stěžovat, že si nepamatuje, co si samo 

přečetlo. Pozorný rodič může být první, kdo si problémů svého dítěte všimne a upozorní na ně 

pedagoga či vyhledá odbornou pomoc. 

Má li dítě problémy se čtením, je na odbornících, aby rodičům obtíže dítěte objasnili a 

poradili, jak mohou dítěti pomáhat, nebo rodiče učili spolupracovat na nápravě obtíží 

specifických. 

Některé děti potřebují především více času na osvojení si nových písmen a dovedností 

souvisejících se čtením. Práce s materiály zaměřenými na rozvoj zrakové a sluchové 

percepce, paměti, prostorové orientace, motoriky, koncentrace pozornosti těmto dětem 

zvládnutí čtení usnadní. S problémovým čtenářem, krom pomoci ze strany odborníků, musí i 

rodič doma pracovat a vést ho ke zlepšení čtenářské úrovně. 

Kvalitní pomoc ze strany rodiny je neméně důležitá než pomoc ze strany pedagogů. 

Kromě nápravy u dětí s problémy ve čtení je podstatná i podpora dítěte, jeho motivace 

Či upevňování pozitivního sebehodnocení, což může právě rodina značně ovlivnit. 

Důležitou součástí rozvoje čtenářství, kromě vlastního čtení, je u zač ína j í c í ch čtenářů, 

stejně jako u špatných čtenářů i u dyslektiků, předčítání. 

Při předčítání dětem je vhodné respektovat několik obecných doporučení: 

Rodiče by měli dítěti číst s přestávkami a přizpůsobit délku čtení schopnostem dítěte 

soustředit se a poslouchat. Tempo čtení je rovněž nutné přizpůsobit schopnostem dítěte. 

Stejně tak musíme stanovit denní dobu, kdy budeme předčítat. Je nutné brát na zřetel 
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individuální potřeby dítěte z hlediska denního režimu. Je nutné všímat si toho, kdy je dítě 

schopné soustředění, kdy naopak bývá příliš unavené či potřebuje vyžití pohybové. 

Je vhodné nechat dítě, aby si samo vybralo knihu nebo ji vybere spolu s rodiči. Před 

předčítání zmíníme autora, pohovoříme o názvu knihy. Snažíme se dítě motivovat a vzbudit 

zájem číst, aby se dozvědělo, co se stane dál, jak celý příběh dopadne. Můžeme zkoušet 

odhadnout, co by se mohlo stát v další kapitole, prohlížíme si s dítětem ilustrace, hovoříme o 

nich a spojujeme je s příběhem. Hovoříme o postavách, o hlavních momentech i o detailech a 

o všem, co dítě zaujalo, pozornost zaměřujeme i na prožitky dítěte spojené s četbou. 
и 

Rodiče se mohou ve čtení s dítětem střídat. Když dítě nemůže nějaké slovo přečíst, rodič by 

měl vyčkat asi pět sekund a pak mu pomoci. Přečte li obtížnější slovo správně, je dobré dítě 

hned pochválit. Dítě chválíme a povzbuzujeme co nejčastěji. Četbu přerušujeme na vhodném 

místě, následující den před čtením připomeneme předchozí děj. 

Po přečtení knihy hovoříme o celé knize, o nej zajímavějších kapitolách, vyhledáváme a 

můžeme znovu přečíst zajímavé pasáže, vycházíme především z toho, co upoutalo zájem 

dítěte. Pokud si dítě nevzpomene samo, můžeme mu tato místa v knize připomenout. 

Když dítě projeví zájem, lze číst stejnou knihu vícekrát, současně platí, že neustálé čtení 

stejného textu dokola vede к naučení se textu nazpaměť. Dítě bude čtení stále stejného 

příběhu pravděpodobně nudit a odpor ke čtení se může naopak prohloubit. 

Rodiče mohou pomoci dítěti překonat již vzniklý odpor ke čtení nebo předejít jeho 

vzniku. Při předčítání rodičem dítěti je mimo jiné velice přínosné upevňování vztahu 
mezi rodičem a dítětem. Motivací ke čtení může být obdarování dítěte novou knihou. 
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1 3 . Z Á V Ě R E Č N É S H R N U T Í 

Definování problému dyslexie je obtížný úkol. Jednotlivé definice se od sebe odlišují. Lze 

říci, že specifické poruchy učení často výrazně nepříznivě ovlivňují vzdělávací i osobnostní 

rozvoj dětí, takže mají vliv na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti. Mají 

rozličné příčiny mimointelektového charakteru, které však negativně ovlivňují i rozvoj 

intelektových funkcí jedince. Mnoho autorů se shoduje v pojetí dyslexie, pro kterou je typický 

výrazný nerovnoměrný vývoj, kdy je postižená některá oblast percepčních či kognitivních 

funkcí. Jim autoři naopak vykládají dyslexii jako problémy ve čtení, které mají rozličný 

charakter a příčiny. 

Při studiu odborné literatury jsem dospěla к přesvědčení, že je nutné věnovat 

pozornost rozvoji čtenářství obecně. Je zapotřebí rozvíjet čtenářství, čtenářské 

dovednosti a zvyšovat úroveň čtení u dětí s dyslexii i u špatných čtenářů z jiných příčin. 

Všem těmto dětem je zapotřebí věnovat systematickou a cílenou péči, jejíž povaha závisí na 

příčinách a povaze potíží dítěte. Domnívám se, že rozvoji čtení u dětí, které nejsou 

diagnostikovány jako děti s dyslexii, není věnována dostatečná pozornost. 

Problémy ve čtení se mohou objevit u všech dětí, jejichž snížený intelekt jim 

neznemožňuje naučit se číst. Příčiny špatného čtení dětí, u nichž nebyla diagnostikována 

dyslexie lze hledat podle mého názoru v kombinaci vnějších vlivů a mohou se zde podílet i 

vlivy vnitřní. Nelze vyloučit ani příčiny spojované s dyslexii, například nedostatky 

fonologických dovedností. Příčinami může být snížení rozumových schopností, vlivy 

sociokulturní, to znamená prostředí, ve kterém dítě žije a vyrůstá. Problémy se mohou objevit 

u dítěte z rodiny s jazykovou bariérou, z rodiny, kde je negativní postoj ke vzdělávání, 

dochází к zanedbávání péče, rodinné prostředí je nepodnětné nebo u dítěte z rodiny, kde jsou 

naopak kladeny nepřiměřené nároky na dítě. Výkony dítěte může ovlivnit i negativní 

emocionální vývoj. Jiným faktorem může být nesdílené prostředí. Je li u dítěte jednou 

Z hlavních příčin špatných výkonů ve škole nedostatek ze strany rodiny, či rozdíly kulturní a 

jazykové, mohla by být, podle mého názoru, dítěti poskytována, kromě individuální péče 

učitele, pomoc formou intervence pedagogických asistentů, například dobrovolníků z řad 

vysokoškoláků. Dále může výkony ve škole ovlivnit zaměření a způsob vedení školy či styl 

Práce učitele. 

Věnovat zvýšenou péči všem špatným čtenářům je podle mého názoru důležité už proto, že 

öejsou jasná kritéria pro stanovení diagnózy dyslexie a nelze udě la t jasnou dělicí čáru 

*ezi oběma skupinami špatných čtenářů. Ani pomocí mnohých výzkumů z oblasti příčin 

specifické poruchy čtení se zatím nepodařilo odhalit podstatu dyslexie a jednoznačně odlišit 
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špatné čtenáře od čtenářů se specifickou poruchou. Pokud medicínské výzkumy v budoucnu 

dokážou rozlišit obě skupiny, nezmění to nic na faktu, že i děti, jejichž nedostatky ve čtení 

způsobily jiné faktory než u dětí se specifickou poruchou, potřebují individuální přístup a 

zvýšenou péči při výuce čtení. Důvodem к rozvoji dovednosti čtení a čtenářství u všech dětí 

s obtížemi v této oblasti je to, že schopnost dobře číst je nutná к dosažení lepších 

schopností se učit a vzdělávat se. Čtení je prostředkem dosažení vzdělání. Dobrý čtenář 

dokáže nejen rychle a přesně číst, ale také zpracovávat informace z textu, podchytit podstatné 

i detaily, informace získané četbou spojovat se zkušeností a již získanými vědomostmi. 
n 

Důležitá je i orientace v textu, vyhledávání konkrétních údajů apod. Úroveň čtení se promítá 

do běžného života člověka, nejde pouze o vzdělávání ve smyslu získávání vědomostí a 

znalostí, ale jde také o běžné činnosti v životě, při kterých je špatné a pomalé čtení 

handicapem (čtení příbalových informací výrobků, formulářů, jízdních řádů atd.). Mám zde 

na mysli úroveň čtení, jakožto dovednost ovlivňující kvalitu života obecně. 

Diagnostika dyslexie probíhá ve spolupráci učitele a odborníků pedagogicko-

psychologických poradenských zařízení. Zahrnuje anamnestický rozhovor s rodiči, rozbor 

diagnostických závěrů učitele a vyšetření dítěte. Vyšetření dítěte je individuální, především 

kvalitativní, zaměřené na co nejpřesnější popis potíží dítěte. Včasná diagnóza a 

odpovídající intervence je nejlepší strategií při řešení problematiky specifických poruch 

učení. Odborníci provádějící diagnostiku, mají v současné době mnoho testovacích materiálů. 

Některé jsou určeny i pro diagnostikování učitelem. Domnívám se, že podrobná diagnostika 

je nutná u i špatných čtenářů, kteří se nejeví jako dyslektici, rovněž u těchto dětí může přispět 

к individuálně cíleným, adekvátním intervenčním opatřením ve prospěch dítěte. 

Rozvoj a náprava čtenářských dovedností a úrovně čtení zahrnuje rozvoj všech 

dovedností, které se na čtení podílejí. Můžeme použít stejné metody pro nápravu 

specifických obtíží i pro rozvoj jiných problémových čtenářů, protože kognitivní profil obou 

skupin je podobný. Zaměřujeme se na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, cvičení očních 

pohybů a postřehování, rozvoj koncentrace pozornosti, paměti, prostorové orientace. Přínosný 

je i rozvoj jemné motoriky při různých manipulativních činnostech, protože mnoho dětí 

s dyslexií má problémy i v této oblasti. V rámci nácviku čtení používáme vhodné metody 

nácviku. Cíleně rozšiřujeme i slovní zásobu. 

Náprava je individuální u každého dítěte. Vždy musí navazovat na úroveň, na které 

se dítě nachází. Náprava vychází ze závěrů individuální detailní diagnostiky. U dětí se 

specifickou poruchou se musíme zaměřit především na rozvoj těch funkcí, ve kterých má dítě 

nedostatky. Současně však platí, že žádný test nemůže být sestaven tak, aby mapoval výkony 
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pouze jedné funkce. Na plnění úkolu se vždy spolupodílejí i funkce další. Náprava je 

komplexní proces. Není chybou procvičovat všechny funkce podílející se na čtení. 

Nesmíme zapomínat na terapeutickou složku nápravy. Neúspěchy ve škole mají výrazný 

dopad na osobnost dítěte, především jde o nedostatek sebevědomí, poruchy chování, 

neurotizaci a podobně. 

Při nápravě čtenářských dovedností a rozvoji úrovně čtení platí pravidlo procvičovat 

krátce a často. To znamená pokud možno denně, vždy zhruba deset minut. Toto pravidlo 

platí i při práci s dětmi se syndromem ADHD i pro děti se sníženými rozumovými 
и 

schopnostmi i tyto děti je nutné čtenářsky rozvíjet a výše uvedené postupy jim mohou být 

přínosné. 

Nápravnou péči provádí učitel ve třídě, speciální pedagog ambulantně v poradenských 

zařízeních a rodiče doma. 

Rozvoj, náprava dovednosti čtení a čtenářství a rozvoj celé osobnosti dítěte, by měl 

probíhat především v rodině. Pokud rodina poskytuje dítěti dobré a podnětné zázemí, rodiče 
Své dítě znají, se zájmem sledují, jak se jejich dítě vyvíjí po duševní i fyzické stránce, pak je 
rodina tím nej lepším místem pro rozvoj celé osobnosti dítěte. 
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14. K N I H A , I N T E R A K T I V N Í P O M Ů C K A P R O R O Z V O J 

D O V E D N O S T I Č T E N Í A P O D P O R U Č T E N Á Ř S T V Í 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření knihy určené к rozvoji čtení u dětí 

s čtenářskými obtížemi. Kníhaje určená především к práci rodiče s dítětem. Mohou ji však 

využít i učitelé a jiní dospělí, kteří s dítětem pracují. Hlavními úkoly této knihy jsou rozvoj 

dovedností ovlivňujících schopnost čtení a zvyšování úrovně čtení, nácvik dovedností práce 

s textem a s informacemi z textu, jejich vyhledávání a znovu vybavení. Stejně důležitým 

cílem je utváření vztahu ke knize a ke čtení u dítěte. Dalším cílem je i podpora pozitivních 

vztahů rodiče s dítětem a rozvoje dítěte rodiči. 

Kniha je určena pro děti všech skupin problémových čtenářů, jejichž technika čtení již 

dosáhla takové úrovně, že dokážou číst jednodušší texty a při četbě vnímají obsah textu. 

Jejich problém je především v nepřesnosti a chybovosti při čtení a v pomalejším tempu. 

Kniha je určena čtenářům s diagnostikovanou dyslexií, čtenářům se sníženými rozumovými 

schopnostmi, čtenářům s projevy ADHD a všem ostatním problémovým čtenářům. Práce 

s knihou může být zábavná a přínosná i pro čtenáře bezproblémové, v tomto případě knihu 

doporučuji žákům druhé třídy základní školy. V případě problémových čtenářů předpokládám 

využití ve třetí třídě základní školy, zde je však rozhodující úroveň čtení. 

Metodicky jsem zpracovala pouze první část knihy. Základem knihy Péťa a Béďa je text 

pohádky. Pohádku jsem se snažila napsat tak, aby byl příběh pro malé čtenáře zábavný a 

srozumitelný. Pohádka se skládá z části pojednávající o postavě Péti, z části, která čtenáře 

seznamuje s postavou Bédi a z částí, které tvoří příběh, jež spolu Péťa a Béďa prožili. 

Usilovala jsem o to, aby děj pohádky nabýval v průběhu vyprávění dostatečný spád, příběh 

byl napínavý a motivoval děti к dalšímu čtení. Sledování obsahu v průběhu čtení usnadní 

dialogy s dítětem a pobídky к prohlédnutí ilustrací, které jsou v textu obsaženy. Obtížnost 

textu odpovídá výše popsané úrovni čtení dětí, kterým je určen. 

Členění textu jsem podřídila především snadné orientaci, kníhaje pro dítě přehledná, 
každá strana obsahuje logicky uzavřený krátký úsek, za každým úsekem následuje ilustrace. 

Každé části textu předcházejí úkoly, které jsou zaměřeny na přípravu na vlastní čtení a 
vztahují se к následujícímu textu. Po vypracování těchto úkolů dítč s rodičem přistoupí 

к vlastnímu čtení, po čtení následují další úkoly к textu, tyto úkoly dítč nalezne v kapse za 

ilustrací. Takto pojaté části knihy tvoří vždy uzavřený celek určený к jedné lekci 

zdokonalování čtenářské úrovně. Rozsah částí respektuje pravidlo nápravy provádění často, 

po menších částech. Jednotlivé lekce na sebe navazují obsahově, tedy pokračováním ve čtení 
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a práci s příběhem. Náročností na sebe lekce rovněž navazují, obtížnost se bude stupňovat 

velice pozvolna. 

Velikost, formu písma a řádkování jsem volila se zřetelem na věk a předpokládané potíže 

čtenářů, kterým je kniha určena. Ve své práci jsem se již zmínila, že pro žáka druhých tříd 

základní školy je nejvhodnější velikost písma čtrnáctibodového. Vhodné je písmo tučné. Děti 

s problémy ve čtení mají však individuální potřeby velikosti i hustoty písma. Obecně lze 

pouze říci, že čtení těmto dětem usnadňuje písmo o něco větší s menší hustotou. Zvolila jsem 

tedy písmo šestnáctibodové tučné. V originální konečné verzi knihy však zamýšlím písmo o 

něco větší, protože formát knihy je zmenšený, vzhledem к rozměrům diplomové práce. 

Knihu jsem řešila technicky tak, aby se s ní dalo pracovat opakovaně. К tomuto rozhodnutí 

mě vedl mimo jiné fakt, že materiály pro rozvoj čtení nebývají běžně dostupné v knihovnách. 

Vzhledem к nákladnosti pomůcek a materiálů, se rodiče na podobné publikace často ptají. 

Nedostupnost materiálů v knihovnách vyplývá z jejich povahy, jsou to často sešity určené 

к přímé práci nebo materiály obsahující mnoho variant jednoho typu cvičení, ty jsou určené 

ke kopírování. 

Kniha obsahuje titulní stranu, predsádku, patitul, úvod a pokyny к práci s knihou, 

úkoly к rozvoji percepce a kognitivních funkcí. Konkrétně jsou to cvičení očních pohybů, 

syntéza písmen ve slova, rozlišování délky samohlásek, rozlišování měkkých a tvrdých slabik 

prostorová orientaci plošná, rozvoj manipulace a motoriky, rozlišování figury na pozadí, 

přiřazení slova к obrázku odpovídajícího významu, postřehování, koncentrace pozornosti, 

rozlišování reverzní figury, myšlení, rýmování, vyhledávání v textu, paměť, slovní 

vyjadřování a rozvoj slovní zásoby a rozvoj fantazie. 

Dále kniha obsahuje vlastní příběh ke čtení a ilustrace. Součástí knihy jsou i barevná 

okénka к označování určitých jevů, zasouvací kartičky s obrázky a kartičky s písmeny. 
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Úvod 
Kniha je určená především к práci rodiče s dítětem. Mohou ji však využít i učitelé 

a jim dospělí, kteří s dítětem pracují. Hlavními úkoly této knihy jsou rozvoj 

čtenářských dovedností, nácvik dovedností práce s textem a s informacemi 

z textu, jejich vyhledávám a znovu vybavení. Cílem práce z touto pomůckou je 

napomoci utváření vztahu ke knize a ke čtení u dítěte. 

Kníhaje určena pro děti všech skupin problémových čtenářů, jejichž technika 

čtení již dosáhla takové úrovně, že dokážou plynule číst jednodušší texty a při 

četbě vnímají obsah textu. Jejich problém je především v nepřesnosti a 

chybovosti při čtení a v pomalejším tempu. 

Kniha je určena čtenářům s diagnostikovanou dyslexií, čtenářům se sníženými 

rozumovými schopnostmi, čtenářům s projevy ADHD a všem ostatním 

problémovým čtenářům. Práce s knihou může být zábavná a přínosná i pro 

čtenáře bezproblémové, v tomto případě knihu doporučuji žákům druhé třídy 

základní školy. V případě problémových čtenářů předpokládám využití ve třetí 

třídě základní školy, zde je však rozhodující úroveň čtení. 

Základem všech lekcí je text pohádky Péťa a Béďa. Lekci tvoří úkoly zaměřené 

na rozvoj percepce a kognitivních funkcí, následuje logicky uzavřená část 

pohádky, určená ke čtení, po čtení následují další úkoly к textu. Tyto úkoly dítě 

nalezne v kapse za ilustrací. 



Knihaje určena ke společné práci dospělého s dítětem. Dospělý může 

dítěti pomáhat se čtením zadání úkolů. Při plnění jednotlivých úkolů 

vyžadujeme hlasité čtení slov, s nimiž dítě pracuje. Nenásilnou formou 

vedeme dítě к hlasitému komentování prováděných cvičení. Při úkolech 

vyžadujících manipulaci s kartičkami a označujícími okénky, vyzveme 

dítě, aby si všechny kartičky či okénka nejprve vyjmulo. Vedeme dítě 

k tomu, aby si úkol před zasunutím kartiček nejprve promyslelo, 

popřípadě úkol vyřešilo. V případě neúspěchu se dítě může pokusit řešit 

úkol vícekrát. 

Část textu můžeme provádět metodou dublovaného čtení. Metoda 

spočívá v tom, že dospělý předčítá a dítě aktivně sleduje text. Dospělý 

dělá záměrně chyby, kterých si dítě všímá. Touto metodou může rodič s 

dítětem přečíst text celý, dítě pak samo přečte text nebo jeho část ještě 

jednou. Začneme li s touto metodou, je dobré u ní setrvat při každém 

čtení. Úsek určený ke čtení v jednotlivých kapitolách může být pro dítě 

dlouhý, rodič v tomto případě část textu dočte. Doporučuji, aby v každé 

lekci před vlastním čtením části pohádky, dospělí dítěti přečetl část 

pohádky z předchozího dne. V průběhu lekce rodič sleduje pozornost 

dítěte, v případě potřeby zařadí krátkou přestávku. 





Pavouk v lese poztrácel písmena, prstem jeď 
po stopě a písmena sbírej. 

и 

Které stromy byly v lese? 



Pavouček běhá v bludišti. Veď Péťu a říkej nahlas каш jde. 
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Přečti si slova a přiřaď obrázky 

J i 

^ a v u c i a c P 



Najdi Péťu a označ ho rámečkem. 

Najdi slovo, které mezi ostatní nepatří a řekni 
proč. 

včela komár moucha pavouk vosa 



Péťa jel na výlet do hlavních měst některých 
evropských zemí. Najdi kde všude pavouk byl. 

PklsdHHbadařčiSafhrčilokýcPrahamakalo 

k a č I ^ ^ ^ ^ ^ s t S V í d e ň | r | á | ^ o P a i u s č á f r a k o i a 

stračíRascfliT" bizi Paříži 'čibaraMikunast 

JasščujjšaHadríd№afiřadíafeKruchačiraousat 

LisabonMiššulřčiDRabbakžhárdgbp< 

drcsgbaččujiproskýréstmoJukakžimn'Berlíní 

Podívej se s rodiči do atlasu světa, kde města 
leží. 

(uijjag 'uoqosiq 'pupw '?Hvd УЭР!Л ЩЩ) 



Přiřaď správné rámečky, které naznačují slova 
podle délky slabik. Přečti nahlas slova. 

• » P o Z J / K M É l f o © 

normál/v/ 
кащ^тякоЕ • • 

Procvič si čtení obtížných slov. 

Péťa 
pavouk 
podivín 

představ si 
zrovna 
obrázek 

pantofel 
pruhovaný 
špatně 



avouk Péťa je velký podivín. 
Víš proč? 
Péťa má osm nohou, jako každý pavouk. 
Na tom nic podivného není, ale představ si, on 
nosí jednu papuči! Jenom jednu, na jedné noze, 
rovna na pravé zadní. 

Tak mě napadá, víš ty co je to papuče? Podívej 
e na obrázek vedle a hned si budeš jistý. 

Měl jsi pravdu? Papuče je takový normální 
pantofel. Péťa nosí pantofel pruhovaný. 
Možná tě napadlo, že se Péťovi musí špatně 
chodit v jednom pantofli. Kdepak kamaráde, 
Péťa si tak zvykl, že se mu naopak špatně chodí 
naboso. 





Sleduj prstem stopu a čti. 

Péťovi se zdál... 





Péťa složil říkadlo. Vysouvej slova, která pavouk 
schovává pod nohama a čti v tomto pořadí: 

1. levou druhou 
2. levou třetí 
3. pravou první 
4. pravou čtvrtou 
5. levou první 
6. pravou druhou 
7. levou čtvrtou 
8. pravou třetí 



NEPLETE JEN SÍTĚ, 
PLETE DÁRKY VESELÉ 
PRO VŠECHNY SVÉ PŘÁTELE. 



Přečti nahlas slova. 

PLEtací, vždyť, l é k a ř , 
PROcház/M, výRDBky, 
ObtížNÝ, ra-iodář, dozvíš SE 

PLEtócí, vždyť, lékař, PROcház/гд 
v ý R D B k y , O b t í ž m , PCMOÁÁV, dozvíš SE 

První a čtvrté slovo rytmicky vytleskej podle 
slabik, sedmé slovo podle délky hlásek. 



Víš co je to profese? Je to povolání, činnost, 
které se ve své práci lidé věnují. 

Péťa své výrobky vozí na trh a tam je prodává, 

ý v A v P rofeS i © N Á L n L 

Ábíl/bw ALIU. 

Procvič si čtení obtížných slov. 

Péťa rybářské 
profesionální okrasné kamarádský 
vždyť nevykroutí nespěchá 
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Péťa šel na procházku do lesa a trhal luční 
kvítí. Najdi jaké květiny natrhal. 

C h ř a š t o v ^ r o u l f l H É H H l H l ^ ^ d g B p d l i t n 
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ousryčabaHOgítéryvěsfomérykollefijapachrpa 

kydlfižémoučigérasedmikráskaposforugížaman 
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práádíkřizkýgvífrukopretinaGreščířírushboim 

Podívej se s rodiči do atlasu rostlin na nalezené 

květiny. 

(DUiisadoy 'mfit?uiuod ' щярлщшрэв 

'oduifD 'ЩЦЩ?\ tjyuDjdius 'ээщюицэ) 



Do červených zářezů vlož b, do žlutých p, do 
modrých d. 
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éťa je profesionální pletač sítí, aby ne, vždyť 
je to pavouk. Plete sítě všeho druhu, houpací, 
rybářské, okrasné, jemné i pevné, ze kterých se 
nikdo nevykroutí. Dokáže uplést téměř 
všechno. Má moc rád barvy a proto plete sítě 
barevné. 
Co ještě říci o Péťovi? 
Je kamarádský. 
Nerad se hádá. 
Nikdy nikam nespěchá. 
Je to prostě pavouk pohodář. 

Když budeš číst dál, dozvíš se něco málo 
o broučkovi Béďovi... 



Лот 





Brouk Béďa je velký podivín. 
Víš proč? 
Béďa nosí brýle. Na tom není nic podivínského, 
ale představ si, on nosí brýle beze skel. Nosí 
prázdné obroučky. 
Béďa si myslí, že v obroučkách vypadá báječně 
a moudře. Béďa má svoje obroučky tak rád, 
že je nesundává ani na noc. 

Možná tě napadlo, že se Béďovi musí špatně 
i spát s brýlemi na obličeji. Kdepak, Béďa je 
brouk světluška a v noci toho moc nenaspí. Bdí, 
létá po lese a svítí na cestu tomu, kdo by 
ve tmě mohl bloudit. 
Ve dne Béďa většinou chvíli odpočívá, běžně si 
i trochu schrupne. Když je svěží, vyrábí si 
lampy a svítilny. Má jich celou sbírku, nikdy 
neletí svítit dvakrát po sobě se stejnou. 

Výroba svítilen je Béďův koníček. Má 
i lampičky, které vypadají jako beruška, 
balónek nebo třeba jako tulipán. A ještě 
spoustu dalších. 
Co ještě říci o Béďovi? 
Je tak trochu samotář. 
Není bojácný. 
Je vynalézavý a bystrý. 
Má rád, když má všechno svůj řád. 



Péťa a Béďa jsou kamarádi. Tráví spolu svůj 
volný čas. Povídají si spolu, hrají různé hry, 
běhají, chodí na výlety, někdy spolu vaří nebo 
se navzájem zvou к sobě domů na oběd. Béďa 
jiného kamaráda než Péťu nemá, protože, jak 
už víš, je samotář. Péťa má v lese kamarádů 
mnoho, ale Béďa je kamarád největší. 

n 

Nyní znáš Béďu i Péťu. Dál ti budu vyprávět, 
co spolu ti dva zrovna včera zažili... 

Béďa seděl doma a vylepšoval jednu ze svých 
lampiček. Byla to taková, co má tvar kopretiny. 
Jeden lísteček stále nějak divně trčel. Béďa ho 
různě ohýbal a pak zase narovnával, zkracoval 
a pak zase prodlužoval, dělal to už dlouhou 
dobu. 

Péťa seděl také doma a pracoval na jedné 
ze svých sítí. Byla to síť houpací, zelená, jako 
tráva na letní louce. Péťa se na ní snažil vytkat 
krásné bílé kopretiny, ale nešlo mu to podle 
představ. Rozhodl se tedy, že si od práce 
odpočine a vyláká kamaráda Béďu ven. 



„Béééďo!" Brouk zaslechl zvenčí známý hlas. 
„Pojďme na výlet, sítě se mi dnes nedaří." 
„Musím dokončit jednu lucernu, jeden lísteček 
na ní pořád trčí!" Volal ven brouk. 
„J^n pojď Béďo, odpočineme si od práce 
a zítra nám to půjde samo!" 
Pavouk naléhal, až nakonec brouk odložil 
nehotové dílo. Vzal batoh, který mu kdysi Péťa 
upletl, dal si do něj buchty a jednu ze svých 
maličkých svítilen. 

\f 

Kamarádi se spolu vydali směrem k lesu. Sli 
pomalu, povídali si a užívali si lesní klid, 
šumění, barvy a vůni. 

„Hele, potok!" Zvolal najednou Péťa. 
„Mně se už delší dobu zdálo, že slyším bublat 
vodu!" 
Jen několik metrů před nimi skutečně křížil 
cestu průzračný potůček. 
„Jů, pojedeme na výlet lodí." Zaradoval se 
Béďa a za chvilku už táhl kousek kůry, který 
připomínal skutečnou loď. 
„Péťo, najdi stožár, já donesu plachtu." Pobídl 
brouk kamaráda. 
Do kůry zapíchli klacík. Pavouk připevnil 
svým vláknem lopuchový list. Loď byla 
připravená к plavbě. 



Kamarádi loďku spustili na vodu, naskočili 
a už plují. Bubliny a vlny v potoce živě 
poskakují kolem kamenů. Proud vody je silný 
a rychlý. Oba dobrodruzi se smějí, jak je loďka 
pohazuje ze strany na stranu a jak je natřásá. 
Nejprve plují lesem, potom křovím. Postupně 
se voda zpomaluje, potok se rozšiřuje, křoví se 
ztrácí. 
Broučkovi a pavoučkovi se náhle nabízí 
nečekaná podívaná. Nad obzorem zapadá 
červené slunce. Červánky se několik okamžiků 
chlubí svojí krásou, ale teď už jsou opět břehy 
zarostlé hustou vysokou trávou. Paprsky 
západu se jen občas mihnou mezi stébly. 

Brouk a pavouk dostali hlad, však ušli pořádný 
kus cesty lesem, pak stavěli loď, mají za sebou 
kus plavby peřejemi, potom úžasnou 
podívanou... to by vyhládlo i tobě, co říkáš? 
Pavouk s broukem posvačili buchty. 
Než dojedli, potůček je zanesl daleko, 
předaleko. 

„To je parádní výlet! Spousta legrace, ta 
podívaná, těch barev, vůně všude kolem, 
bublání a šumění vody..." Liboval si Péťa 
a s plným bříškem se spokojeně natáhl. Nohy si 
přehodil přes okraj loďky. Voda mu je 
příjemně lechtala a chladila. 



„Jen pozor, aby ti nesklouzl do vody pantofel!" 
Obával se Béďa. 
Než to dořekl, „žbluňk" a pantofel je v potoce! 
„Pozor!" Křičí Béďa a hned se prudce naklání 
přes palubu. Brouček se natahuje do studené 
vody, aby zachránil pantoflíček. Najednou však 
„žbluňk", do vody padají i Béďovy brýle! 
„Hrome!" Křičí Péťa a do očí se mu hrnou 
slzičky. Loď uhání příliš rychle. Není šance 
vylovit brýle ani pantofel. 

Péťa je bez pantoflů a Béďa bez brýlí. Oba 
jsou moc smutní a co víc? Začíná se smrákat. 
Pavouček se trochu bojí. Už by byl raději doma 
a chystal se do postele. Domov však zůstal 
kdesi v dálce. Béďa by ho našel snadno. 
Rozsvítil by si lampičku, s kterou nikdy 
nezabloudí a už by letěl správným směrem. 
Péťa však létat neumí. Tmy se bojí. Je zvyklý 
spát ve své malé posteli. Spává pod pletenou 
dekou, lehkou jako by byla z peříček. 

„Jak se dostaneme domů, Béďo? Stmívá se 
a my ani nevíme, kde jsme." Pláče ustrašený 
Péťa. 
„Vyskočíme z loďky, pojď!" Béďa vzal Péťu 
za ruku a „hop", skočili na břeh do husté 
trávy. 

„Vrátíme se domů. Půjdu s tebou pěšky, 
neplač. Nepoletím, samotného bych tě tady 
nenechal. To dá rozum! Cestu najdu a tmy se 
neboj Péťo. Mám s sebou svojí baterku." 
Chlácholí Béďa Péťu. 



Béďa s Péťou šli. Ušli jen malý kousek cesty. 
Sluníčko zcela zapadlo a tma byla čím dál 
hustší. Béďa rozsvítil lamu. Šli a šli, ztěžka se 
prodírali hustou travou zpátky podél potůčku. 
Světlo ozářilo blízká stébla trávy. 
Brouk s pavoukem náhle zaslechli docela jiný 
zvuk, než šumění trávy a bublání vody. Ozvalo 
se tiché „gagaga". 

„Co to bylo?" Podivili se. 
„Gagaga", ozvalo se zas. „Kdo to svítí?" 
„Kdo je tam?" Volá Péťa. 
„Já jsem divoká kačena, jmenuji se Kačenka." 
Odpovídá hlas a už je vidět, jak se tmavá 
postava blíží hustou travou. 
Pro Péťu není žádný problém s každým se 
hned spřátelit a tak na nic nečeká a hned sebe 
i Béďu představuje: 
„ Dobrý večer, já jsem Péťa a to je Béďa. 
Odpluli jsme loďkou moc daleko od domova. 
Béďa by domů doletěl, ale se mnou cesta 
potrvá dlouho. Kdyby měl Béďa silnější 
křídla..." Povídá smutně Péťa. 

„Já mám křídla silná dost, gagaga!" Ozvalo se 
už docela blizoučko. 
„Pomůžeš nám? Odneseš mě domů na svých 
křídlech?" Zaradoval se Péťa. 
„Na oplátku ti doma něco dám." 
„Gagaga, ráda vám pomůžu drobkové." 
Povídá kačena Kačenka a proplétá se 
posledních pár kroků k malým hrdinům. 
Chvilku oba pozoruje. Sklání k nim hlavu, 
usměje se, pak už jen pokyne hlavou a volá: 
„Nasedat!" 



Kačenka nesla pavoučka tmavou nocí. Brouček 
chvilku vesele poletoval kolem, chvilku 
zase odpočíval a nechal se nést spolu 
s pavoučkem. Béďa svojí malou baterkou svítil 
dolů do potůčku, který odpoledne unášel jejich 
loďku. Světýlko ve vlnkách rychle 
poskakovalo. Ladně plulo tam, kde má voda 
svá klidná místa. 

„Kačenko, stůj! Dolů! Pantofel!" Křičí 
nadšený Béďa. 
Kačenka se až lekla, div že z ní kamarádi 
nesklouzli do vody. Zakroužila nad hladinou, 
snesla se níž a skutečně! Světýlko baterky míří 
přímo na pantoflíček zavěšený na větvi, která 
čouhá ze spěchajícího proudu vody. 
„Hurrrááá!" Jásají pavouk i brouk. 
Kačeně se zdá jejich radost podivná. Proč se 
radují z jednoho mokrého pantoflů? Kačna se 
jen potichu usmívá a tahá mokrý předmět 
z vody. 

„Hurrrááá!" Křičí nadšeně Béďa. 
„Támhle jsou i moje brýle!" Béďa míří 
baterkou kousíček dál na jakýsi pahýl, 
na němž se zachytily Béďovy brýle. 
„Panečku, jsou to ale podivíni!" Pomyslela si 
Kačenka. 



Péťa s Béďou se blaženě usmívají, jsou šťastní. 
Výlet se nakonec přeci jenom povedl. Ztracené 
brýle i pantoflíček se jako zázrakem našly. 
Cesta domů, na kterou při plavbě oba 
kamarádi ani nepomysleli, je nakonec stejně 
báječné dobrodružství, jako cesta lodí. 
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Kačenka nesla Péťu a Béďu na svých křídlech 
domů. Cesta pod hvězdami byla krásná. 
Pro Péťu byl noční let obrovským zážitkem. 
Když přistáli na kraji bukového háje, tam kde 
oba hrdinové bydlí, rozloučili se. Kačenka 
slíbila, že Béďu s Péťou brzy navštíví. 

„Děkujeme!" Brebentí trochu stydlivě brouk. 
„Díky!" Prozpěvuje do nočního ticha pavouk. 
„Počkej tady Kačenko. Donesu ti slíbený dárek 
na památku." Péťa pospíchá pro malé 
překvapení. Za minutku je zas zpátky, zvědavý 
jestli Kačenku opravdu potěší. 
„Tady máš..." a podává kačeně krásnou 
pletenou čepici z jemného vlákna. 

„Tady máš ještě maličkost od brouka" Povídá 
Béďa a podává kačeně baterku. Béďa Kačence 
věnoval právě tu, která jim pomohla najít 
ztracené brýle a pantofel. 
„Podívej, umí i blikat jako malý majáček. 
S touhle nikdy nikdo nezabloudí." 



Kačenka si vzala dárky, poděkovala, zamávala 
křídly a vznesla se k nebi. Pavouk Péťa i brouk 
Béďa byli z toho dobrodružství velmi unavení. 
Tu noc už ani Béďa nevyrazil svítit pocestným. 
Popřáli si dobrou noc a šli spokojeně spát. Oba 
dva hrdinové usnuli tvrdým spokojeným 
spánkem. 

t 

Milý kamaráde, právě jsi dokázal přečíst celou 
knížku! To je obdivuhodné. Držím ti palce, 
abys brzy přečetl další. 
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15.ZÁVĚR 
V rámci své diplomové práce jsem ukázala způsob zpracování textu dětské knihy, jako 

interaktivní pomůcky určené к rozvoji a nápravě dovednosti čtení a čtenářství, včetně utváření 

vztahu ke knize. Vytvoření knihy jsem podložila odbornými teoretickými znalostmi. 

Domnívám se, že jsem splnila cíle této diplomové práce. Pomůcku jsem nevytvořila celou, to 

však v rpzsahu této práce nabylo možné, к dokončení pomůcky je třeba ještě mnoho práce a 

času. Tento fakt, podle mého názoru, není rozhodující. 

Hlavní přínos interaktivní pomůcky je v její originalitě, která spočívá právě ve zpracování 

jednoho textu příběhu jako celku. Jde o knihu, která je primárně určená ke čtení pohádky a 

rozvíjení vztahu ke knihám, tato pomůcka má za úkol podpořit rozvíjení osobnosti dítěte 

rodičem. Nejde o pracovní sešit či čítanku určenou pouze к nápravě a rozvoji čtenářských 

dovedností, obsahově nepropojenou. Dalším přínosem je využitelnost knihy ve veřejných 

knihovnách. Takto zpracovanou knihu jsem na našem trhu neobjevila. 

Věřím, že se mi podaří v budoucnu pomůcku dokončit a najít pro ni vydavatele. Odhodlání 

pokračovat v úsilí knihu dokončit podpořily i odborné konzultace pomůcky. 

V budoucnosti bych se práci na podobných pomůckách ráda věnovala, zamýšlím přípravu 

dalších knih, které by obtížností předcházely knize Péťa a Béďa. 
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6. Interpersonální inteligence se 
projevuje ve vnímání a chápání 
mezilidských vztahů a komunikace. 

7. Hudebně-rytmická inteligence 
se zabývá tónovými řadami, 
zvuky, rytmem a hluky. 



Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a telovýchovy k vzdělávání žáků se 
specifickými poruchami učení nebo chování 

č.j.: 13 711/2001-24 

Metodický pokyn navazuje na Smčmici MŠMT к integraci dětí a žáků se speciálními vzdélávacími potřebami do škol a školských 
zařízení a stanovuje podrobnosti organizačního zajišténí a postupů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování 
v základních školách, specializovaných tfídách základních škol, ve speciálních školách, ve středních školách a vyšších odborných školách 
(dále jen „škola"). 

ČI.I 

Úvodní ustanovení 

( 1 ) Žákem se specifickými poruchami učení nebo chování (dále jen „žák") je pro potřeby tohoto pokynu 
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 základě psychologického 
a speciálně pedagogického vyšetření (dále jen „odborné vyšetření"). Odborné vyšetření je podkladem pro 
zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání a poskytování speciálně pedagogické péče. 

(2) Speciálně pedagogickou péči poskytuje žákům škola nebo poradenské zařízení, které provedlo 
odborné vyšetření. 

(3) Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům zařazeným do režimu speciálního vzdělávání ve speciální 
škole nebo specializované třídě nebo vzdělávaných formou individuální integrace zahrnuje výuku speciálních 
dovedností zaměřených na odstraňování příznaků specifické poruchy učení nebo chování žáka. 

(4) Výuku speciálních dovedností provádí speciální pedagog nebo pedagogický pracovník, který 
absolvoval program akreditovaný ministerstvem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
zaměřený na problematiku specifických poruch učení nebo v případě žáků se specifickými poruchami chování 
zaměřený na výcvik v psychoterapeutických technikách v souladu s doporučením a ve spolupráci s příslušným 
poradenským zařízením. 

(5) Organizace vzdělávání individuálně integrovaného žáka a rozsah a průběh speciálně pedagogické 
péče jsou stanoveny v souladu s výsledky odborného vyšetření v individuálním vzdělávacím programu žáka 
(dále jen „IVP"). IVP je součástí osobní dokumentace žáka. 

(6) Podrobnosti odborného vyšetření podle odst. 1 ) a podrobnosti IVP podle odst. 5) stanovuje zvláštní 
předpis. 

(7) Ředitel školy dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného vyšetření a 
stanovených v IVP a podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti pedagogických pracovníků školy pro 
práci se žáky. 

(8) ' Škola umožní žákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a v souladu 
s obsahem IVP užívat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice 
apod.), kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další příznaky postižení individuální formou zadání i plnění 
úkolů a zohlední příznaky specifické poruchy učení nebo chování v hodnocení a klasifikaci žáka. 



(9) Doporučené pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního tempa žáka, 
využívání možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků na školní výkony žáka zatížené 
poruchou, individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím к postižení žáka apod. Např. při 
výuce jazyků je třeba upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně 
upravit způsob psaní, při Čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní preferovat kritérium 
čitelnosti před úpravností, při poruše matematických schopností využívat co nejvíce názorných pomůcek. 

(10) Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup též к žákovi, u kterého se objevily 
významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, 
soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho 
selhávání při výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování ještě před provedením odborného vyšetření a 
případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání. 

(11) Za obsah a realizaci podpůrnéhp výukového programu podle odst. 10 odpovídá učitel příslušného 
vyučovacího předmětu. V případě, že ve škole pracuje speciální pedagog nebo pedagog podle odst 4, podílí se 
tento pedagog na zpracování obsahu a provádění podpůrného výukového programu. Popis a zhodnocení jeho 
průběhu je součástí pedagogické diagnostiky žáka a žádosti o provedení odborného vyšetření. 

ČI. II 

Vzdělávání žáků v základních školách, speciálních školách a 
specializovaných třídách základních škol 

(1) Do výuky ve speciálních základních školách pro žáky se specifickými poruchami chování a ve 
specializovaných třídách pro žáky se specifickými poruchami chování se zpravidla zařazuje jedna až dvě 
vyučovací hodiny týdně speciální výuky sociálních dovedností se zaměřením na korekci nežádoucích projevů 
chování s využitím postupů nácviku pozornosti, tlumení impulzivity, hyperaktivity, nácvik relaxačních technik 
apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků. 

(2) Do výuky ve speciálních základních školách pro žáky se specifickými poruchami učení a 
specializovaných třídách pro žáky se specifickými poruchami učení se zpravidla zařazuje jedna až dvě vyučovací 
hodiny speciální výuky týdně. Jedná se o speciálně pedagogickou péči, zejména logopedickou péči zahrnující též 
speciální cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, pozornosti, paměti, 
postřehování, vytváření početních představ, rozvoj motoriky apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků. 

(3) O individuální nebo skupinové organizaci výuky předmětů speciálně pedagogické péče rozhodne 
ředitel školy s přihlédnutím к potřebám žáků, doporučení poradenského zařízení a s ohledem na podmínky školy. 

(4) Osvobození žáka z výuky některému vyučovacímu předmětu se doporučuje uskutečňovat zcela 
výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele z důvodu mimořádné závažnosti postižení žáka, kdy nelze 
zajistit výuku daného vyučovacího předmětu alternativním způsobem respektujícím charakter a stupeň postižení 
žáka a jeho budoucí profesní orientaci. 

(5) O průběhu poskytované speciálně pedagogické péče škola průběžně a průkazně informuje 
zákonného zástupce žáka nebo osobu odpovědnou za výchovu žáka. 
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ČI. III 

Vzdělávání žáků ve středních školách a vyšších odborných 
školách 

(1) К trvajícím příznakům postižení škola přihlíží po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci 
vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek v souladu s doporučením příslušného poradenského 
zařízení. Úpravy organizace vzdělávacího procesu a příslušných zkoušek jsou stanoveny v IVP žáka. 

(2) Speciálně pedagogickou nebo psychologickou péči zajišťuje žákům středních škol nebo vyšších odborných 
škol zpravidla poradenské zařízení. 

(3) Osvobození z výuky vyučovacímu předmětu je možné uskutečňovat pouze v případech hodných zvláštního 
zřetele z důvodu mimořádné závažnosti postižení žáka, kdy nelze zajistit výuku daného vyučovacího 
předmětu alternativním způsobem respektujícím charakter a stupeň postižení žáka a jeho budoucí pracovní 
uplatnění. 

ČI. IV 

Vedení dokumentace 

( 1 ) O obsahu a průběhu speciálně pedagogické péče poskytované žákovi ve škole provádí záznam příslušný 
odpovědný pedagogický pracovník školy do osobní dokumentace žáka. 

(2) O obsahu a průběh speciálně pedagogické péče poskytované poradenským zařízením provádí záznam toto 
poradenské zařízení. 

(3) Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů. 

ČI. V 

Hodnocení a klasifikace žáka 

(1) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech stupních vzdělávání. 

(2) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků zejména ve věku plnění povinné školní docházky je třeba 
zvýraznit motivační složku hodnocení, hodnotit jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

(3) Při klasifikaci žáků ve věku plnění povinné školní docházky se doporučuje upřednostnit širší slovní 
hodnocení 

(4) Doporučuje se sdělit vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 



ČI. VI 

Zjišťování specifických poruch učení nebo chování 

(1) Zjišťování a diagnostiku specifických poruch učení provádí pedagogicko-psychologická poradna, případně 
speciálně pedagogické centrum se zaměřením na žáky s vadami řeči, diagnostiku specifických poruch 
chování provádí pedagogicko-psychologická poradna nebo středisko výchovné péče. 

(2) Diagnostika je provedena na základě komplexního posouzení případu, speciálně pedagogického vyšetření, 
psychologického vyšetření, pedagogické diagnostiky a z rozboru příznaků, příčin a dalších souvislostí v 
souladu s postupy diferenciální diagnostiky a se zaměřením na rozbor nerovnoměrných výsledků žáka 
v jednotlivých testech a subtestech. » 

(3) Pedagogická diagnostika podle či. I odst. 11) zahrnuje rozbor výsledků školní práce žáka ve vztahu 
к používaným metodám výuky, porovnání výkonu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a 
činnostech s uvedením pozitivních výsledků výkonů žáka, sledování průběhu koncentrace pozornosti a 
dalších projevů chování. 

(4) Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření žáka zahrnuje zejména: 

a) verbální a neverbální test inteligence užívaný pro dunou věkovou kategorii se zaměřením na rozbor 
nerovnoměrných výkonu žáka, 

b) percepčně kognitivní zkoušky sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání a paměti, 

c) speciální didaktické zkoušky vztahující se к příslušné věkové kategorii žáka a typu jeho postižení (zkouška 
čtení, psaní, pravopisu, zkouška matematických schopností apod.), 

d) v případě potřeby zahrnuje speciálně pedagogická a psychologická diagnostika další zkoušky, 
např.zkoušky motoriky, případně logopedické vyšetření podle zvláštních předpisů, zkoušku prostorové a 
časové orientace, zkoušku vizuomotorické koordinace, vyšetření pozornosti, vyšetření osobnosti 
standardizovanými či projektivními technikami, pozorování a rozbor projevů chování, vyšetření rodinných 
vztahů apod. 

ČI. VII 

Úkoly poradenského zařízení 

Poradenské zařízení, které provedlo odborné vyšetření: 

a) zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou péči žákům, pokud 
tuto péči nezajišťuje škola, 

b) sleduje průběh programu odstraňování příznaků specifické poruchy učení nebo chování žáků, 

c) provádí odborný dohled a pravidelnou aktualizaci obsahu speciálně pedagogické péče poskytované žákům 
ve školách, 

d) provádí pravidelná kontrolní vyšetření žáků. 



e) spolupracuje s pedagogy a zákonnými zástupci žáků, 

f) poskytuje zákonným zástupcům žáka ucelené informace o možnostech vzdělávání a možnostech 
poskytování speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi; v případě zletilosti žáka poskytuje tyto 
informace přímo žákovi, 

g) průkazným způsobem informuje zákonné zástupce žáka o výsledku vyšetření a průběhu speciálně 
pedagogické péče, kterou poskytuje. V případě zletilosti poskytuje informace o výsledku vyšetření přímo 
žákovi. 

ČI. VIII 

Závěrečná ustanovení 

( 1 ) Zrušuje se platnost pokynu MŠMT ČR č.j.: 23 472/92-21 к zajištění péče o děti se specifickými 
vývojovými poruchami učení v základních Školách. 

(2) Zrušuje se platnost metodického pokynu к integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 
škol a školských zařízení č.j.: 16 138/98-24. 

(3) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku MŠMT. 

JUDr. Petra Buzková v.r. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Smčrnice MŠMT к integraci dčtí a žáků se speciálními vzdelávacími potrebami do škol a školských zařízení, č.j.: 13 710/2001-24. Véstník 
vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Částka 4/2002. 

Smčrnice MŠMT к integraci détí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, č.j.: 13 710/2001-24. Věstník 
vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Částka 4/2002. 

§4 odst.l vyhlášky MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znéní pozdéjších předpisů. 

§ 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách. 

vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znéní pozdéjších předpisů, 

vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

Metodický pokyn к zabezpečení logopedické péče ve školství, č.j.: 21224/98-24. Véstník MŠMT, sešit č. 8/1998, část metodická. 
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V Y H L Á Š K A 

ze dne 9. února 2005 

o vzdě láván í dětí, žáků a s t u d e n t ů se speciálními vzdě lávac ími potřebami 

a dětí, žáků a s t u d e n t ů m i m o ř á d n ě n a d a n ý c h 

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy sta-
noví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4 
a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšš ím odborném a j iném vydělávání 
(školský zákon): 

Č Á S T P R V N Í 

O B E C N Á U S T A N O V E N Í 

§1 
(1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciál-

ními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdě-
lávání") a vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen 
„žák") mimořádně nadaných se uskutečňuje s p o m o c í 
podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou p o -
skytována nad rámec individuálních pedagogických 
a organizačních opatření spojených se vzděláváním 
žáků stejného veku ve školách, které nejsou samostatně 
zřízené pro žáky se zdravotním post ižením (dále jen 
„běžná škola"). 

(2) Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdě-
lávání se pro účely této vyhlášky rozumí využi t í spe-
ciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělá-
vání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních po-
můcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, 
zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, posky-
tování pedagogicko-psychologických služeb1) , zajiště-
ní služeb asistenta pedagoga ), snížení počtu žáků ve 
třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava 
organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací 
potřeby žáka. 

(3) Podpůrnými opatřeními při vzdělávání m i m o -
řádně nadaných žáků se pro účely této vyhlášky ro-
z u m í využi t í speciálních metod, postupů, forem a pro-
středků vzdělávání, didaktických materiálů, poskyto -

vání pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná 
úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací 
potřeby těchto žáků. 

(4) Za žáky s t ě ž k ý m zdravotním post ižením se 
pro účely této vyhlášky považují žáci s t ěžkým zrako-
v ý m postižením, těžkým s luchovým post ižením, těž-
kou poruchou dorozumívacích schopností, hlucho-
slepí, se souběžným post ižením více vadami, s autis-
mem, s těžkým tělesným nebo těžkým či h lubokým 
mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na 
rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší 
míra podpůrných opatření. 

Č Á S T D R U H Á 

S P E C I Á L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í 

§2 
Zásady a cíle speciálního v z d ě l á v á n í 

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kte-
rých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na zá-
kladě speciálně pedagogického, popřípadě psycholo-
gického vyšetření školským poradenským zařízením3) 
a jejich rozsah a závažnos t je d ů v o d e m к z a ř azen í žáků 
d o režimu speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání 
se poskytuje i žákům zařazeným d o škol zřízených při 
školských zařízeních pro v ý k o n ústavní výchovy 
a ochranné výchovy 4 ) . 

§3 
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním 

pos t i žen ím 

(1) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním po-
stižením5) je zajišťováno 

a) formou individuální integrace, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
2) § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

§ 16 odst. 9 školského zákona. 
3) § 16 odst. 5 školského zákona. 
4) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranne' výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod 
č. 476/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. 

5) § 16 odst. 2 školského zákona. 
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b) f o r m o u skupinové integrace, 
c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravot-

ním post ižením (dále jen „speciální škola"), nebo 
d) kombinací forem uvedených p o d písmeny a) až c). 

(2) Individuální integrací se rozumí vzdělávání 
žáka 

a) v běžné škole, nebo 
b) v případech hodných zvláštního zřetele ve spe-

ciální škole určené pro žáky s j iným druhem zdra-
votního postižení . 

(3) Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání 
žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 
p r o žáky se zdravotním pos t i žen ím v běžné škole nebo 
ve speciální škole určené pro žáky s j iným druhem 
zdravotního postižení. 

(4) Žák se zdravotním post ižením se přednostně 
vzdělává formou individuální integrace v běžné škole, 
p o k u d to odpovídá jeho potřebám a m o ž n o s t e m a p o d -
mínkám a m o ž n o s t e m školy. 

§4 
Školy při zdravotnických zařízeních 

(1) V mateřské a základní škole při zdravotnic-
kém zařízení se m o h o u vzdělávat žáci se zdravotním 
oslabením nebo žáci d louhodobě nemocní umístění 
v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdra-
votn í stav umožňuje. Základní školy m o h o u poskyto -
vat podle svých možnos t í i nd iv iduá ln í konzu l t ace ve 
všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních 
škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení, 

(2) К zařazení do školy při zdravotnickém zaří-
zení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a sou-
hlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci v ý -
uky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím 
lékařem. 

§5 ^ 
Typy speciálních škol 

Typy speciálních škol pro účely jejich označo-
vání6) jsou: 

a) mateřská škola pro zrakově postižené, základní 
škola pro zrakově postižené, střední škola pro zra-
kově postižené (střední odborné učiliště pro zra-
kově postižené, odborné učiliště pro zrakově po-
stižené, praktická škola pro zraliově postižené, 
gymnázium pro zrakově postižené, střední od-
borná škola pro zrakově postižené), konzervatoř 
pro zrakově postižené, 

b) mateřská škola pro sluchově postižené, základní 

škola pro s luchově postižené, střední škola pro 
sluchově post ižené (střední odborné učiliště pro 
sluchově postižené, odborné učiliště pro sluchově 
postižené, praktická škola pro s luchově postižené, 
gymnáz ium pro sluchově postižené, střední o d -
borná škola pro sluchově postižené), 

c) mateřská škola pro hluchoslepé, základní škola 
pro hluchoslepé, 

d) mateřská škola pro tělesně postižené, základní 
škola pro tělesně postižené, střední škola pro tě-
lesně post ižené (střední odborné učiliště pro tě-
lesně postižené, odborné učiliště pro tělesně post i -
žené, praktická škola pro tělesne postižené, g y m -
názium pro tělesně postižené, střední odborná 
škola pro tělesně postižené), 

e)- mateřská škola logopedická, základní škola logo-
pedická, 

f ) mateřská škola speciální, základní škola praktická, 
základní škola speciální, odborné učiliště, prak-
tická škola, 

g) základní škola pro žáky se specif ickými poru-
chami učení, základní škola pro žáky se specific-
kými poruchami chování, 

h) mateřská škola při zdravotnickém zařízení, zá-
kladní škola při zdravotnickém zařízení, základní 
škola speciální při zdravotnickém zařízení, 

§6 
Individuální vzdělávací plán 

(1) Individuální vzdělávací plán7) se stanoví v pří-
padě potřeby především pro individuálně integrova-
ného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, 
případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo 
pro žáka speciální školy. 

(2) Ind iv iduá ln í vzdě lávac í ja lán vycház í ze škol-
ního vzdělávacího programu príslušné školy, závěrů 
speciálně pedagogického vyšetrení, popřípadě psycho-
logického vyšetření školským poradenským zařízením, 
popřípadě doporučení registrujícího praktického lé-
kaře pro děti a dorost nebo odbornéno lékaře nebo 
dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce 
žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem 
pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

(3) Individuální vzdělávací plán je součástí doku-
mentace žáka. 

(4) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 
a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu p o -

skytování individuální speciálně pedagogické 
nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvod-
nění, 

6) § 7 odst. 3 školského zákona. 
7) § 18 školského zákona. 
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b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové 
rozvržení učiva, včetně případného prodloužení 
délky středního nebo vyšš ího odborného vzdělá-
vání, volbu pedagogických postupů, způsob zadá-
vání a plnění úkolů, způsob hodnocení , úpravu 
konání závěrečných zkoušek, maturitních 
zkoušek nebo absolutoria, 

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracov-
níka nebo další o s o b y podílející se na práci se žá-
kem a její rozsah; u žáka střední školy se s lucho-
v ý m post ižením a studenta vyšší odborné školy se 
s luchovým post ižen ím se uvede potřebnost ne-
zbytných t lumočnických služeb a jejich rozsah8), 
případně další úprava organizace vzdělávání, 

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních aučebních 
pomůcek, speciálních učebnic a didaktických ma-
teriálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro ko-
nání příslušných zkoušek, 

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka škol-
ského poradenského zařízení, se kterým bude 
škola spolupracovat při zajišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka, 

f ) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě 
běžné školy, kde se žák vzdělává, 

g) předpokládanou potřebu navýšení finančních pro-
středků nad rámec prostředků státního rozpočtu 
poskytovaných podle zvláštního právního před-
pisu ), 

h) závěry speciálně pedagog ických , popřípadě psy-
chologických vyšetření. 

(5) Individuální vzdělávací plán je vypracován 
zpravid la p ř e d nástupem žáka clo školy, nejpozději 
však 1 měsíc po nástupu žáka d o školy nebo p o zjištění 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální 
vzdělávací plán může být doplňován a upravován 
v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

(6) Za zpracování individuálního vzdělávacího 
plánu odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací 
plán se vypracovává ve spolupráci se školským pora-
denským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo 
z le t i lým ž á k e m . 

(7) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělá-
vacím plánem zákonného zástupce žáka nebo zletilého 
žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 

(8) Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát 
ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření sta-
novených v individuálním vzdělávacím plánu a posky-
tuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poraden-

skou podporu. V případě nedodržování stanovených 
opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy. 

(9) Ustanovení odstavců 6 a 7 se vztahují na 
z m ě n y v individuálním vzdělávacím plánu obdobně. 

§7 
Asis tent pedagoga 

(1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga 2 ) jsou 
p o m o c žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, 
p o m o c pedagogickým pracovníkům školy při vý -
chovné a vzdělávací činnosti, p o m o c při komunikaci 
se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků 
a komunitou, ze které žák pochází . 

(2) Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta 
pedagoga obsahuje název a sídlo právnické osoby, 
která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, 
počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do-
sažené vzdělání asistenta pedagoga, předpokládanou 
výši platu nebo mzdy, zdůvodnění potřeby zřízení 
funkce asistenta pedagoga, cíle, kterých chce ředitel 
školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout, a náplň 
práce asistenta pedagoga. 

§8 
O r g a n i z a c e speciálního vzdě láván í 

(1) Forma a obsah speciálního vzdělávání žáka 
a míra podpůrných opatření se stanoví podle r ozsahu 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

(2) Speciální vzdělávání a podpůrná opatření do-
poručená školským poradenským zařízením zabezpe-
čuje škola ve spolupráci se školským poradenským za-
řízením. 

(3) Ve t ř ídě ma te ř ské školy samos ta tně z ř ízené 
pro děti se zdravotním post ižením je rozsah výuky 
předmětů speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny 
denně. 

(4) Žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdě -
lávají v základní škole nebo třídě základní školy samo-
statně určeně pro tyto žáky, m o h o u mít na prvním 
stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vy-
učování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučo-
vání; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin 
v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v od-
poledním vyučování. 

(5) Ve třídách; odděleních a studijních skupinách 
zřízených pro žáky se zdravotním post ižením m o h o u 
být zařazeni žáci 2 i více ročníků. 

s) § 8 odst. 3 zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o zrněné dalších zákonů. 
9) Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky 

výkonu pro jednodivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální 
úrovně krajských normativů a zásady pro zvýšení krajských normativů (vyhláška o krajských normativech). 
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