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Anotace:

Bakalářská  práce  pojednává  o  problematice  reedukace  specifických  poruch  učení.

Mapuje znalosti o reedukaci učitelů 1. stupně základních škol v Liberci a zaměřuje se na

podmínky, které školy poskytují učitelům pro využití reedukačních metod, pomůcek při

práci se žáky se specifickými poruchami učení. Zároveň práce slouží jako příručka pro

učitele, i když učitelé nemohou vést reedukaci žáků s SPU, mohou využívat některé

metody, pomůcky. Bakalářská práce nabízí možnosti a reedukační metody, které mohou

využít učitelé 1. stupně základních škol v práci se žáky s SPU.
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Annotation:

The  bachelor  thesis  deals  with  the  problem  of  reeducation  of  specific  learning

difficulties. It maps out the knowledge about the reeducation of teachers of the 1st grade

at primary schools in Liberec and focuses on the conditions that schools provide to

teachers for the use of reeducation methods, aids in working with pupils with specific

learning difficulties. The work serves as a guide for teachers, although teachers can not

lead  reeducation  of  pupils  with  specific  learning  difficulties,  they  can  use  some

methods, aids. The bachelor thesis offers possibilities and reeducation methods, which

can be used by primary school teachers in working with pupils with specific learning

difficulties.

Key  words: specific  learning  difficulties,  reeducation,  dyslexia,  dysgraphia,

dyscalculia, dysorthographia, dyspinxia, dyspraxia



Obsah
ÚVOD.........................................................................................................................11
TEORETICKÁ ČÁST................................................................................................12

1. Specifické poruchy učení...................................................................................12
1.1 Vymezení pojmu specifických poruch učení a jeho zařazení......................12
1.2 Etiologie vzniku SPU..................................................................................16
1.3 Definice a projevy jednotlivých SPU..........................................................20

2. Diagnostika SPU................................................................................................25
2.1 Diagnostika SPU učitelem základní školy..................................................25
2.2 Diagnostika dyslexie...................................................................................27
2.3 Diagnostika dysgrafie..................................................................................27
2.4 Diagnostika dysortografie...........................................................................28
2.5 Diagnostika dyskalkulie..............................................................................29
2.6 Diagnostika dyspinxie.................................................................................29
2.7 Diagnostika dysmúzie.................................................................................29
2.8 Diagnostika dyspraxie.................................................................................30

3. Hodnocení žáků se specifickou poruchou učení................................................31
4. Vzdělávání žáků s SPU......................................................................................33

4.1 Legislativní rámec vzdělávání žáků s SPU.................................................33
4.2 Možnosti práce s dětmi s SPU.....................................................................34

5. Možnosti reedukace při poruchách učení na prvním stupni základní školy......37
5.1 Zásady reedukace........................................................................................37
5.2 Možnosti reedukačních cvičení při dyslexii................................................39
5.3 Možnosti reedukačních cvičení při dysgrafii..............................................43
5.4 Možnosti reedukačních cvičení při dysortografii........................................46
5.5 Možnosti reedukačních cvičení při dyskalkulii...........................................47
5.6 Možnosti reedukačních cvičení při dyspraxii..............................................48

EMPIRICKÁ ČÁST...................................................................................................50
6. Základní charakteristiky šetření.........................................................................50

6.1 Cíl a obsah empirické části..........................................................................50
6.2 Výzkumné otázky a hypotézy......................................................................50
6.3 Použité metody............................................................................................51
6.4 Charakteristika zkoumaného vzorku...........................................................52
6.5 Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace.................................52
6.6 Shrnutí výsledků praktické části..................................................................71

Závěr...........................................................................................................................74
Navrhovaná opatření...................................................................................................76
Seznam použité literatury...........................................................................................78
Seznam příloh.............................................................................................................79

8



Seznam ilustrací
obr. 1: Schéma ontogenetického kauzálního řetězu

Seznam grafů
Graf č. 1: Procentuální rozložení učitelů dle jejich vzdělání
Graf č. 2: Procentuální rozložení učitelů dle jejich délky pedagogické praxe
Graf č. 3: Procentuální rozložení učitelů dle jejich působení ve třídě
Graf č. 4: Diagnostika SPU učiteli ve třídách
Graf č. 5: Procentuální zjištění kolik učitelů se setkalo ve své praxi se žákem s SPU
Graf č. 6: Jaké formy učitelé využívají v práci se žáky s SPU
Graf č. 7: Jakou formu reedukace využívají učitelé se žáky s SPU
Graf č. 8: Procentuální zjištění velikosti skupin žáků s SPU při reedukaci
Graf č. 9: Jakým způsobem jsou zadávány úkoly žákům s SPU při reedukaci
Graf č. 10: Procentuální zjištění počtu učitelů, kteří vytváří portfolio žáka
Graf č. 11: Procentuální vymezení časové délky, která je věnovaná reedukaci žáků 
s SPU
Graf č. 12: Zjištění, které reedukační pomůcky učitelé využívají v praxi se žáky s SPU
Graf č. 13: Zkoumání podmínek poskytnuté základní školou pro učitele a jejich práci 
se žáky s SPU
Graf č. 14: Zkoumání poskytnutí podmínek základní školou učitelům pro práci se žáky 
s SPU
Graf č. 15: Zkoumání poskytování vhodných pomůcek školou pro práci se žáky s SPU
Graf č. 16: Zjištění, kteří odborníci poskytují pomoc učitelům se žáky s SPU
Graf č. 17: Využití disponibilních hodin

9



Seznam použitých zkratek

IVP – Individuální vzdělávací plán

PLPP – Plán pedagogické podpory

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna

SPC – Speciální pedagogické centrum

SPU – Specifické poruchy učení

SVP – Speciální vzdělávací potřeby

ŠPZ – Školní poradenské zařízení

ŠVP – Školní vzdělávací program

10



ÚVOD

Specifické poruchy učení jsou již několik let častým diskutovaným tématem ve školství

a možná to již vypadá, že i často zvládnutou problematikou. V současné době dochází

k automatickému zařazování  dětí  se specifickou poruchou učení do běžné třídy,  kdy

učitel má individuálně k žákovi s touto poruchou přistupovat. Má hledat nové metody,

pomůcky, které žákovi mají vzdělávání zjednodušit. Právě aktuálnost tématu nás vybízí

k tomu položit si otázky, zda tomu doopravdy tak je. Skutečně každý učitel hledá nový

přístup, novou metodu, pomůcku, která žákovi má s učební látkou pomoci? Jaké mají

učitelé znalosti  o reedukačních metodách? Otázku, kterou si můžeme položit  je, zda

školy učitelům poskytují prostředí, materiály, přístup ke vzdělávání, jak vést výuku žáků

se specifickou poruchu učení, a také jak žáky hodnotit.

Právě zmíněná častá diskuze o možnostech a podmínkách práce se žáky se specifickými

poruchami učení nás vedla ke stanovení hlavního cíle bakalářské práce, kterým je za

úkol  zjistit,  jaké  znalosti  o  reedukačních  metodách  specifických  poruch  učení  mají

v současné  době  učitelé  na prvním  stupni  základních  škol  v  Liberci  a  jaké  mají

podmínky pro jejich využití v práci se žáky se specifickými poruchami učení. 

Práce je rozdělena na část teoretickou, kde se zabýváme vymezením pojmu, etiologií

a charakteristikou  jednotlivých  specifických  poruch  učení.  Teoretická  část  práce

poskytuje základní informace o specifických poruchách učení učitelům prvního stupně.

Další část věnovaná reedukaci jednotlivých specifických poruch učení přináší náměty

pro práci se žáky se specifickými poruchami učení. V teoretické části bakalářské práce

najdeme i  kapitoly o legislativě,  podle které se v současné době mají  řídit  základní

školy,  pokud  vzdělávají  dítě  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  A nechybí  ani

kapitoly  o  hodnocení  žáků  se  specifickými  poruchami  učení  a  výčet  možností,  jak

s těmito  žáky  pracovat.  Empirickou  částí  bude  samotné  šetření,  které  nahlédne

na problematiku  práce  se  žáky  se  specifickými  poruchami  učení  na  prvním  stupni

základní školy z pohledu učitelů prvních stupňů základních škol v Liberci.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Specifické poruchy učení

1.1 Vymezení  pojmu  specifických  poruch  učení  a  jeho

zařazení

Pokud chceme hovořit o problematice specifických poruch učení, musíme je  správně

definovat.  Vymezení  pojmu  specifické  poruchy  učení  není  jednoduchým  úkolem.

V odborné  literatuře  se  setkáváme  s  různými  definicemi  a  terminologií.  V  české

odborné literatuře ani v zahraniční není pojem formulován jasným jediným termínem.

Můžeme se setkat s výrazy jako vývojové poruchy učení či specifické poruchy učení

nebo specifické vývojové poruchy. Přídavným jménem specifické se sleduje odlišení od

poruch nespecifických (nepravých poruch učení). Specifické je tedy odlišení od poruch

způsobených mentální retardací, smyslovými vadami, sociálním, domácím či školním

prostředím.  Přídavné  jméno  vývojové  označuje  jako  vývojově  podmíněný  projev,

provázející  člověka  po celý  život.  Avšak  všechny  tyto  termíny  specifické  vývojové

poruchy,  vývojové  poruchy  učení  a  specifické  poruchy  učení  (dále  SPU),  jsou

používány  jako  nadřazený  pojem  termínům  dyslexie  –  porucha  osvojování  čtení,

dysgrafie – porucha osvojování psaní, dyskalkulie – porucha osvojování matematiky,

dysortografie – porucha osvojování gramatiky, dyspinxie – porucha osvojování kreslení,

dysmúzie  –  porucha  osvojování  hudebních  dovedností  a  dyspraxie  –  porucha

osvojování pohybů a koordinace (Pokorná 2010).

Můžeme se domnívat, že výrazný rozdíl v terminologii mohl být způsoben změnami

vývoje  vědních  oborů  a  přístupů  jednotlivých  autorů  k  této  problematice

(Zelinková 2015).

Ani v zahraniční odborné literatuře nedošlo ke sjednocení termínu. V americké odborné

literatuře  se  setkáváme  s  termíny  jako  Learnig  disability.  V  anglické  literatuře
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se setkáváme  s  názvem  Specific  learnig  difficulties.  V  německé  odborné  literatuře

se objevují termíny Legasthenie, Kalkilasthenie (Zelinková 2015).

Jak  je  zmíněno,  při  vymezení  pojmu  specifické  poruchy  učení,  nedochází  pouze

k nesjednocení  v termínech,  terminologii,  pojmech,  ale  také  v  definicích  SPU.

Pro ucelenost uvedeme několik významných a vystihujících definic SPU v historii.

První osobností v historii byl profesor Antonín Heveroch, který již v roce 1904, nejspíše

jako  první  na  evropském kontinentě  uveřejnil  článek  „O jednostranné  neschopnosti

naučiti číst při znamenité paměti“. Dále profesor Antonín Heveroch (in Matějček 1995)

definuje  SPU  jako:  „…  neschopnost  naučiti  se  čísti  a  psáti  při  vývoji  duševním

dostatečném  aspoň  do  toho  stupně,  že  neschopnost  tu  bychom  nečekali,  kde  tudíž

překvapuje. Co u jedněch nešťastných lidí vyvolá choroba to u jiných ukáže následkem

nedostatečného, a to jednostranně nedostatečného vývoje.

Schopnost  čísti  a  psáti  nápadně zakrněla u takových lidí  proti  ostatním jich

schopnostem.

...Pro tu hledati musíme změny v samotném mozku, snad v samé kůře mozkové.

Jedná  se  pravděpodobně...o  roztroušené  změny  v  centrálním  ústrojí  nervovém.

...Přiřaditi bychom tedy k alexiím.“

Profesor  Heveroch  definuje  dyslexii  jako  jednostrannou  poruchu,  která  nápadně

a překvapivě se odráží na pozadí přiměřené inteligence. Příčiny hledá v rozptýlených

anomáliích řečové oblasti a levé poloviny kůry mozkové (Matějček 1995).

Další  významnou definici  vyslovili  autoři  Jiří  Langmeier a  Zdeněk Matějček v roce

1960.“Vývojová  dyslexie  je  specifickým  defektem  čtení,  podmíněný  nedostatkem

některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení za dané

výukové metody.  Objevuje se  u dětí  obvykle  od samých počátků  výuky  a působí,  že

úroveň čtení je trvale v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností

dítěte“ (Matějček 1995, s. 19).
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Později 1968 vydala definici i Světová federace neurologická v Dallasu.  „Specifická

vývojová  dyslexie  je  porucha  projevující  se  neschopností  naučit  se  číst,  přestože

se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní

příležitost. Je podmíněna poruchami v základních poznávacích schopnostech, přičemž

tyto poruchy jsou často konstitučního původu“ (Matějček 1995, s. 19).

Obě tyto definice pojednávají o tom, že dyslexie nesouvisí s intelektovou schopností

jedince.  Avšak  i  definice  Světové  neurologické  federace  obdržela  kritiku  za  to,

že nepojednává  a  nebere  v  úvahu,  že  by  se  dyslexie  mohla  vyskytovat  u  mentálně

retardovaných, sociálně znevýhodněných či jedincům vystaveným jiným nepříznivým

životním podmínkám (Matějček 1995).

První definice SPU, kterou vydal Úřad pro výchovu v USA, zněla takto:  „Specifické

poruchy  učení  jsou  poruchami  v  jednom  nebo  více  psychických  procesech,  které

se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy

se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, mluvit, číst, psát nebo

počítat.  Zahrnují  stavy,  jako je  např.  narušené  vnímání,  mozkové poškozením lehká

mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd.“ (Matějček 1995, s. 24).

V současné době jsou SPU definovány jako:„Neschopnost naučit se číst, psát a počítat

pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní

příležitosti“ (Jucovičová, aj. 2014, s. 9).

Specifické  poruchy  učení  také  definovala  autorka  Věra  Pokorná  v  knize  Teorie

a náprava vývojových poruch učení a chování: „Je zcela nezvratné, že existuje fenomén

specifických  poruch  učení,  který  někdy  výrazně  nepříznivě  ovlivňuje  vzdělávací

i osobnostní  rozvoj  dětí,  takže  má  vliv  i na  jejich  celoživotní  orientaci  a  adaptaci

ve společnosti.  Má  rozličnou  etiologii  mimointelektového  charakteru,  která  však

negativně  ovlivňuje  i  rozvoj  kognitivních  a  intelektových  funkcí  jedince“

(Pokorná 2010, s. 73).
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SPU se zabývá i Mezinárodní klasifikace nemocí v oddíle Poruchy duševní a poruchy

chování. SPU nalezneme v kategoriích Poruchy psychického vývoje (F80-F89).

F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností

F81.0 Specifická porucha čtení

F81.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti

F81.2 Specifická porucha počítání

F81.3 Smíšená porucha školních dovedností

F81.8 Jiná vývojová porucha školních dovedností

F81.9 Vývojová porucha školních dovedností NS

F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí

F83 Smíšené specifické vývojové poruchy

F84 Pervazivní vývojové poruchy

F88 Jiné poruchy psychického vývoje

F89 Neurčená porucha psychického vývoje (ÚZIS ČR, 2018)

Problematika specifických poruch učení je těžko definovatelná, ale v praktickém životě

zasahuje  dětem,  ale  i  dospělým  do  vzdělávacího,  pracovního,  ale  především

do duševního a sociálního života. Proto je důležité si uvědomit, že k této problematice

musíme přistupovat z různého pohledu, a to i v pedagogickém úhlu pohledu.
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1.2 Etiologie vzniku SPU

Hledání příčin SPU není do současné doby jasným faktem. Již v historii se hypotézy

a úvahy o příčinách SPU lišily. V historii se odborníci přikláněli k teorii, že příčinou

SPU je dědičnost nebo mozkové postižení (Matějček, 1995). Historická teorie se nyní

se současnou podstatněji  liší.  V současné teorii  příčiny hledáme nejen v těchto dvou

uvedených  příčinách,  ale  snažíme  se  pronikat  do  všech  třech  rovin  jako  je  rovina

biologicko-medicínská,  kognitivní  a  behaviorální  (Zelinková  2015).  Proniknutí

do těchto tří rovin nám umožňuje komplexní pohled na jedince se všemi okolnostmi,

dipozicemi, životními podmínkami. 

1 Biologicko-medicínká rovina

Genetické vlivy

V současné době je jisté, že existují genetické rizikové faktory pro vznik SPU. Není

nám doposud známo, které to jsou neboli co se geneticky předává. Není ani prokázané,

které procesy při výuce psaní, čtení a počítání toto riziko ovlivňuje (Pokorná 2010).

Dle  O.  Zelinkové  „lze  předpokládat,  že  strukturální  rozdíly  v  mozcích  dyslektiků

se začínají  utvářet  před  porodem  v  dynamické  interakci  mezi  geny  a  prostředím“

(Zelinková 2015, s. 23).

Další  možnou  příčinou  mohou  být  hormonální  změny.  Například  zvýšená  hladina

testosteronu  může  vést  ke  snížené  imunitě,  leváctví,  dyslexii,  deficitům  v  levé

hemisféře,  které  mohu  být  kompenzovány  zvýšenou  zdatností  hemisféry  pravé

(Zelinková 2015).

Také se objevila Cerebelární teorie, která je na pomezí roviny biologicko-medicínské

s kognitivní.  Teorie  odlišuje  symptomy  dyslexie  od  jejich  příčin  (Zelinková  2015).

Podstatou teorie je přítomnost deficitu v mozečku jako jedna z příčin dyslexie. Vývoj

řeči  a  motoriky  neprobíhá  v plynulých  na  sebe  navazujících  etapách,  čímž  dochází

k narušení  senzomotorické  zpětné  vazby  a k  nepřesnému  vnímání  zvuků.  Dochází
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k deficitu  v procesu automatizace,  a  také  v rychlosti  ukládání  informací.  K deficitu

dochází i v motorice jedince (Michalová 2008).

(Zelinková 2015, s. 25)

Schéma nám ukazuje spojení mozečku s dovedností čtení a psaní (Zelinková 2015).

2 Kognitivní rovina

V kognitivní rovině byly prokázány deficity v následujících oblastech:

1) Fonologický deficit

Fonologický deficit se projevuje obtížemi s dekódováním slov, vynecháváním

jednotlivých  hlásek.  Je  narušená  schopnost  hláskové  syntézy  (Jucovičová,

Žáčková 2014).
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2) Vizuální deficit

Zrakové vnímání je jedno z nejdůležitějších činitelů při nácviku psaní a čtení.

Pokud je zrakové vnímání narušeno dochází k oslabení funkce, kdy dítě obtížně

rozlišuje detaily a polohy předmětu.  Má obtíže v rozlišování figury a pozadí.

Problémy ve zrakovém vnímání způsobuje také porucha pravolevé a prostorové

orientace.  Důležitou  roli  hraje  zraková  analýza  a  syntéza.  Pokud  zde  dojde

k oslabení funkce, dítě si například pomaleji osvojuje písmena a obtížně si je

zapamatuje.  Tedy  závisí  i  na  zrakové  paměti.  Deficit  může  být  rovněž

v motorické či v senzoricko-motorické oblasti (Jucovičová, aj. 2014).

3) Deficity v oblasti řečové a jazyka

Častým  projevem  je  snížená  schopnost  rychle  jmenovat  písmena,  barvy,

předměty na obrázku nebo hledat slova, která se rýmují. Dítě může mít malou

slovní zásobu a obtíže ve vyjadřování. Má snížený jazykový cit a trpí artikulační

neobratností (Zelinková 2015).

4) Deficity v procesu automatizace

Proces  učení  probíhá  zpočátku  bez  větších  problémů,  ale  dovednosti  nejsou

automatizovány tak rychle, jako u běžné populace. Obtíže nastávají v momentě,

kdy  se  objevují  úkoly,  které  by  měly  probíhat  již  automaticky,  neboť  jsou

předpokladem pro zvládnutí těžších úkolů. Čím je úkol těžší, tím déle trvá jeho

automatizace.  Automatizace  má  velmi  důležitou  roli  ve  vývoji  čtenářských

dovedností (Zelinková 2015).

5) Deficity v oblasti paměti

Rozlišujeme paměť krátkodobou, pracovní, dlouhodobou. 

Poruchy krátkodobé paměti mohou způsobit potíže při  zapamatování pokynů,

úkolů,  slovíček,  a  to  v  případě,  že  si  má  dítě  opakovat  slyšené  slovo  před

několika vteřinami.
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Pracovní paměť je nezbytná pro řešení úkolů, které vyžadují současné vybavení

různých  poznatků.  Například  při  psaní  diktátu,  kdy  si  žák  musí  vybavit

gramatická pravidla z více oblastí.

Paměť dlouhodobá uchovává poznatky několik měsíců i roků. Přesun informací

z krátkodobé do dlouhodobé paměti je ovlivněn kvalitou uložení poznatků, a to

jejich opakováním a užíváním (Zelinková 2015).

6) Kombinace deficitů

Ve většině odborných publikacích se uvádí příčina SPU v kombinaci deficitů.

Nejčastěji  ve fonologickém  uvědomění,  řeči,  paměti  a  v  deficitu  procesu

automatizace (Zelinková 2015).

3  Behaviorální rovina

Behaviorální rovina se zabývá rozbory procesů ve čtení a psaní. Dále rozebírá chování

při čtení, psaní i při běžných každodenních činnostech (Zelinková 2015). Do této roviny

také řadíme didaktogenní poruchy, o kterých hovoříme v případech, kdy zmíněné obtíže

ve  čtení,  psaní  a počítání  vznikají  jako  doprovodný  efekt  zapříčiněný  špatným

přístupem pedagoga k dítěti  nebo nevhodným výběrem metod ve výuce počátečního

čtení, psaní a počítání. Navenek projevy didaktogenních poruch mohou být identické

s projevy SPU (Michalová 2008).
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1.3 Definice a projevy jednotlivých SPU

Nikdy neexistují dvě osobnosti se stejnými, shodnými obtížemi a projevy. Vždy závisí

na podmínkách jedince, a to v rodině nebo ve školním prostředí, ale i na jeho osobnosti.

Ve  školním  prostředí  závisí  na vhodném  a  odborném  vedení  pedagoga,  zda  je

k problémům  jedince  tolerantní  a  umí  volit  vhodné  učební  metody  dané  poruchy.

Projevy  jsou  tímto  ovlivněny  a  liší  se  podle  narušených  schopností  (Zelinková,

aj. 2013).

V některých případech dochází k neuvědomění si  projevů SPU. Poté ve škole nebo

v rodině považují dítě za hloupé či líné (Zelinková 2015).

1 Dyslexie

Dyslexie postihuje základní znaky čtenářského výkonu. Znaky čtenářského výkonu jsou

rychlost,  správnost,  technika  čtení  a  porozumění  čtenému  textu  (Zelinková  2015).

Základním znakem dyslexie jsou potíže při dekódování tištěného textu, které se právě

projevuje chybami, velmi výraznou pomalostí při čtení textu a špatným porozuměním

textu.  Dyslexii  lze  nejjednodušeji  charakterizovat  jako  neschopnost  naučit  se  číst

na požadované úrovni (Matějček, aj. 2006).

U  dyslexie  charakteristickým  projevem  je  oslabené  vnímání,  oslabená  řeč,  paměť,

motorika,  kontrola  pozornosti  (Vašutová  2008).  V  rychlosti  čtení  můžeme  u  dítěte

sledovat projevy, kdy dítě písmena luští a poté hláskuje. Dítě neúměrnou dobu slabikuje

nebo  je  naopak  zbrklým čtenářem  a  slova  domýšlí  nebo  zcela  vymýšlí  (Zelinková

2015).

Nejčastějšími chybami jsou záměny písmen tvarově podobných (m-n, c-o, k-h) nebo

dítě  zaměňuje  písmena  zrcadlově  obrácená  (b-d-p,  a-e).  Dále  zaměňuje  písmena

zvukově podobná (t-d, z-s, p-b). Mezi nejčastější chyby mohou patřit i záměny písmen,

která jsou zcela nepodobná (Zelinková 2015).

20



Při  správné  technice  čtení  u  dětí,  které  se  učí  analyticko-syntetickou  metodou  je

prohřeškem dvojité čtení. To znamená, že děti si slovo přečtou nejdříve potichu a až

poté  ho  reprodukují  nahlas.  Pokud se  učí  číst  metodou  genetickou,  dvojité  čtení  je

považováno za běžný metodický postup (Zelinková 2015).

Porozumění  textu  vyplývá  z  úrovně  předchozích  základních  čtenářských  znaků.

Dyslexie čtenáři způsobuje horší orientaci v textu. Pro zapamatování údajů z textu si

čtenář  musí  obsah  přečíst  vícekrát  a  i  přesto  je  jeho  reprodukce  textu  nepřesná

(Zelinková, aj. 2013).

Dyslexie zasahuje do všech výukových oblastí. Kromě všech těchto projevů dyslexie

zasahuje  i celkové  chování  a  prožívání  dítěte.  Dítě  má  problém  se  soustředit.

Je nepozorné, roztěkané, snadno unavitelné a lehce zapomíná probranou učební látku

oproti  ostatním spolužákům. Nebývá výjimkou,  že žák hodinu narušuje.  Žáci  bývají

ve třídě například v roli „třídního šaška“. Tím se snaží získat pozornost. Nebo naopak

pozornost získávají lítostivostí a pláčem. U žáků trpících dyslexií jsou kolísavé výkony

a chyby mají nestálý charakter (Vašutová 2008).

Dyslektičtí  žáci mívají  zpravidla horší  známky z hodin českého jazyka oproti  jiným

předmětům (Matějček, aj. 2006).

2 Dysgrafie

Dysgrafie je specifická porucha učení, kdy dítě se učí špatně psát, ačkoliv netrpí žádnou

smyslovou vadou ani vadou pohybového aparátu (Vašutová 2008). Nemá žádné závažné

nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových vztahů (Matějček 1995).

Dysgrafik  si  obtížně  pamatuje  tvary  písmen  a  obtížně  je  napodobuje.  Písmena

zaměňuje,  zrcadlově  obrací  a  píše  toporně  až  křečovitě  (Matějček  1995).  Dítě

nedodržuje  směr,  ani  sklon  písma.  V písmu  je  nejistota  tahu,  tlak  na  podložku,

přetahování a nedotahování linek (Vašutová 2008). Písmo je příliš velké nebo naopak

příliš malé a často obtížně čitelné až nečitelné. Dítě často škrtá a přepisuje písmena.
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Písemný  projev  bývá  neupravený.  Tempo  písma  je  neúměrně  pomalé  nebo  naopak

velmi rychlé až zbrklé. Psaní je pro žáka náročné, a to z důvodu, že vyžaduje mnoho

energie a vytrvalosti (Zelinková 2015).

3 Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha učení, která postihuje pravopis ve dvou oblastech.

Převážně v oblasti se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb. V druhé

oblasti  na  osvojování  gramatického  učiva  a  aplikaci  naučených  gramatických  jevů

(Zelinková 2015).

Mezi  specifické  dysortografické  chyby  patří  rozlišování  dlouhých  a  krátkých

samohlásek,  rozlišování  slabik  (dy-di,  ty-ti,  ny-ni).  Žák  písmena  nebo  slabiky

vynechává  nebo  přidává.  V jeho  písemném projevu  se  mohou  objevit  přesmyknutá

písmena.  Také  do  specifických  dysortografických  chyb  patří  rozlišování  sykavek

a hranice slov v písmu (Zelinková 2015).

U hyperaktivních dětí je psaní rychlé a probíhá bez následné kontroly a zpětné vazby.

Žák  komolí  slova,  vynechává  písmena  a  diakritická  znaménka.  U  dětí,  které  jsou

hypoaktivní je psaní nápadně pomalé (Vašutová 2008).

4 Dyskalkulie

Dyskalkulie  je  specifická  porucha  osvojování  matematických  schopností  a  částečně

poruchou  školních  dovedností.  Dítě  v  předmětu  matematika  podává  výrazně  horší

výsledky oproti jiným vyučovaným předmětům ve škole vzhledem k jeho inteligenci

(Simon 2006).

U  dětí  se  objevuje  široká  škála  symptomů.  Dítě  s  dyskalkulií  nemůže  pochopit

symbolickou  povahu  čísla  a  ulpívá  na  konkrétních  názorných  příkladech  (Matějček

1995).  Neumí  si  osvojit  matematické  pojmy.  Má  obtíže  s  chápáním  a  prováděním

matematických operací. Dopouští se nesmyslných chyb, a to z důvodu, že početní spoje

si osvojuje pomocí paměti. Neúměrně dlouho počítá pomocí prstů na ruce. Může být
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porušena  matematická  logika  a  dítě  nechápe  základní  postupy.  Pokud  dítě  má

grafomotorickou poruchu nezvládá rýsování v geometrii (Zelinková 2015).

Dyskalkulii můžeme rozlišit do následujících typů: 

Praktognostická  dysklakulie.  Porucha  zasahuje  rozvoj  předčíselných  představ

ve věkovém období 5–7 let. Projevuje se narušenou manipulací s předměty, například

nepozná tvary, neurčí konkrétní počet předmětů. Nechápe členění předmětu do skupin

dle  barvy  nebo  tvaru  a  nerozumí  tvoření  skupin  přiřazováním,  párováním  či

porovnáváním dle počtu (Zelinková 2015).

Verbální dyskalkulie. V této konkrétní poruše má dítě obtíže s označováním množství

a  počtu  předmětů,  operačních  znaků  a  matematických  úkonů.  Dítě  není  schopno

vyjmenovat  řady  číslovek  od  nejvyšších  k  nejnižší  a  naopak.  Také  není  schopno

jmenovat  řady  sudých  či  lichých  čísel.  Nedokáže  správně  chápat  a  představovat  si

vyslovené číslo nebo označit počet ukazovaných předmětů (Zelinková 2015).

Lexická dyskalkulie (Numerická dyslexie). V této poruše dyskalkulik není schopný

číst  matematické  symboly.  Objevují  se  záměny  číslic  tvarově  podobných,  římských

číslic, záměny čísel, čtení pouze číslic 4, 9, 8 místo čísla 498 (Zelinková 2015).

Grafická dyskalkulie je neschopnost psát matematickými znaky. Dítě není schopno

psát  číslice  formou  přepisu  nebo  diktování.  Písemný  projev  dítěte  je  neúhledný,

například  při  psaní  číslic  pod  sebe  není  schopno  psát  jednotky  pod  jednotky.

V geometrii má problém s rýsováním jednoduchých obrazců. Bývá porušena pravolevá

a prostorová orientace (Zelinková 2015).

Operační  dyskalkulie  se  projevuje  narušenou  schopností  provádět  matematické

operace.  A  to  sčítání,  odčítání,  násobení,  dělení.  Matematické  operace  bývají

zaměňovány,  například  sčítání  s odčítáním  a  násobení  s  dělením.  Děti  mohou

zaměňovat  čitatele  a  jmenovatele  nebo  desítky  a jednotky.  V  operační  dyskalkulii

se objevují potíže s osvojením násobilky. Přetrvává mnemotechnická pomůcka počítání

pomocí prstů či písemné počítání i tam kde lze počítat zpaměti (Zelinková 2015).
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Ideognostická dyskalkulie je porucha v oblasti pojmové činnosti. Pro dítě je obtížné

chápat matematické pojmy a vztahy mezi nimi. Dítě s touto poruchou nechápe číslo

jako pojem (Zelinková 2015).

5 Dyspinxie

Dyspinxie je  specifická porucha kreslení,  která se vyznačuje nápadně nízkou úrovní

kreseb.  Typickým projevem je  primitivní,  neobsažná kresba  a  neschopnost  výtvarně

organizovat plochu. Dítě je neobratné i při zacházení kreslířské potřeby, podobně jako

u dysgrafie s psací potřebou. Tahy jsou jako u dysgrafie křečovité, tvrdé, nejisté. Dítě

nezachytí trojrozměrnou představu na papír (Vašutová 2008).

Dyspinxii můžeme rozdělit na motorickou, vizuální, integrační. Při motorické dyspinxii

jsou  tahy  přerušované,  roztřesené  a  dochází  k  motorickému  zjednodušení  tvarů.

Na kresebný prostředek je přílišný nebo naopak slabý tlak. Při vizuální dyspinxii dítěti

chybí  schopnost  vytvořit  vlastní  představu,  nedokáže  napodobit  seskupení  čar

a obrazců. V kresebném projevu chybí detail. Integrační dyspinxie je kombinace dvou

předešlých (Michalová 2008).

6 Dysmúzie

Dysmúzie  je  specifická  porucha  učení,  která  postihuje  osvojování  hudebních

dovedností, a to vnímání a reprodukování hudby. Projevuje se tím, že dítě má obtíže

s rozlišováním  jednotlivých  tónů.  Dítě  si  nepamatuje  melodii  a  není  schopno

reprodukovat  známý  hudební  motiv.  Pokud  vnímáme  tyto  projevy,  mluvíme

o expresivní dysmúzii. Pokud se objevují projevy jako nedostatek hudebnosti, kdy dítě

hudbu  nechápe,  neidentifikuje  ji  a  nepamatuje  si  ji,  mluvíme  o  dysmúzii  totální

(Vašutová 2008).

Dítě může mít problém se zaznamenáváním not a s jejich čtením. Tyto problémy spíše

souvisí s dyslektickými, dysgrafickými problémy (Vašutová 2008).
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7 Dyspraxie

Dyspraxie  je  specifická  porucha  učení  označující  poruchu  pohybové  koordinace.

Můžeme se  setkat  u  dětí  s  označením  „syndrom nešikovného  dítěte“.  Tato  porucha

postihuje osvojování, plánování, provádění volných pohybů (Michalová 2008).

U dítěte můžeme sledovat projevy jako nešikovnost (dítě si neumí zavázat tkaničky,

nezapne si knoflíky), neobratnost (dítě má obtíže při jízdě na kole, bruslích). Dítě má

obtíže se svou sebeobsluhou. Má problémy s osvojováním pohybových dovedností, a to

jak v oblasti hrubé motoriky, tak jemné motoriky. Zde se to projevuje i neobratností při

psaní, kreslení, rýsování. Objevuje se porucha koordinace pohybů, a to i očních pohybů,

což se může projevit i při čtení, kdy se žák ztrácí v textu, přeskakuje řádky. Dítě může

mít  percepční  obtíže,  například  ve  zrakové  či  sluchové  percepci.  Dítě  má  problém

s vnímáním a organizováním času a má potíže s přijímáním informací a plánováním

činností.  Pokud  dochází  k  poruše  motoriky  mluvidel,  můžeme  hovořit  o verbální

dyspraxii. Ta představuje obtíže při provádění sérii pohybů nutných k vyjádření zřetelné

řeči. Jde o poruchu řeči, která bývá spojena s celkovou nemotorností dítěte. U dítěte

jsou  jazykové  schopnosti  v pořádku,  ale  řeč  je  nesrozumitelná  (Vašutová  2008).

Všechny tyto obtíže mohou být problémem do budoucnosti dítěte. Například dítě může

mít  problém  s  budoucí  volbou  profese,  protože  obtíže  mohou  přetrvávat  až  do

dospělosti.

2. Diagnostika SPU

2.1 Diagnostika SPU učitelem základní školy

Předešlé kapitoly ukázaly, že SPU nemají jednotné příčiny, ale jejich závažnost je dána

souhrnem  příčin,  kdy  projevy  jsou  různorodé.  Abychom  však  problematiku  SPU

u každého  žáka  správně  pochopili  a  mohli  tak  nastavit  vhodná  nápravná  opatření,

je třeba provést důkladnou a odbornou diagnostiku, která je v kompetenci PPP a SPC.

Ale  pro  správnost  a  přesnost  je  nejdůležitější  spolupráce  více  odborníků,  například
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psychologa,  speciálního  pedagoga,  učitele,  ale  i  rodiče  dítěte.  Každý ze  zmíněných

přispívá svými znalostmi o dítěti. Všechny informace jsou cenné. Nezastupitelnou úlohu

zde hraje diagnostika učitele, proto se v této kapitole budeme zabývat pedagogickou

diagnostikou (Matějček 1995).

„Pedagogická  diagnostika  patří  mezi  jednu  z  klíčových  dovedností  učitele.  Zároveň

diagnostické  postupy  představují  základní  předpoklad  účinné  intervence  –  musíme

vědět,  co  se  děje,  abychom  dokázali  zvolit  postup,  který  žákovi  a/nebo  třídě  může

pomoci“  (Kadlecová,  aj.  2010, s.  86).  Jedním z prvních bodů je právě pedagogická

diagnostika prováděná učitelem ve třídě (Zelinková 2011).

Pedagogická  diagnostika  je  dlouhodobý  proces,  který  musí  brát  v  úvahu  všechny

systémy, které ovlivňují vývoj dítěte. Proto je nutné si uvědomit,  které systémy dítě

ovlivňují. Dítě neovlivňuje pouze rodina a škola, ale také společnost. To vše může mít

pozitivní  i  negativní  dopad  na  dítě.  Samotné  dítě  je  ovlivňováno  také  svými

schopnostmi, dovednostmi, a zkušenostmi.

Metody,  které  můžeme  využívat  ve  školní  diagnostice  je  pozorování,  rozhovor,

dotazníky,  testy,  projektivní  metody,  analýza  výsledku  činnosti,  rodinná  či  osobní

anamnéza, pedagogická dokumentace, klasifikace neboli hodnocení.

Mezi  typy  pedagogické  diagnostiky  patří  diagnostika  normativní,  kriteriální,

individualizovaná, diferenciální. V normativní diagnostice je výsledek jedince v určité

zkoušce srovnáván s  výsledky reprezentativního vzorku populace ve stejné zkoušce.

V kriteriální diagnostice se zaměřujeme na srovnávání s vnějšími měřítky s objektivně

vymezitelnými úkoly. Diagnostika individualizovaná porovnává výkon individuálního

jedince ve vztahu k sobě samému bez porovnávání s vrstevníky, spolužáky ve třídě.

V této diagnostice sledujeme postup a porovnáváme dosaženou úroveň ve vymezeném

časovém úseku.  Diagnostika diferenciální  slouží  k  rozlišení  obtíží,  které  mohou mít

stejné projevy, ale různé příčiny (Zelinková 2011).
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Pokud volíme diagnostické metody je důležité si uvědomit, zda jsme doopravdy zvolili

metodu,  která  vede  ke  zjištění  toho,  co  chceme.  Také  se  musíme  snažit  vyvarovat

diagnostickým chybám, ať se jedná o vnější špatné podmínky jako prostředí, osvětlení

a další. Tak i chybám ze strany pedagoga, kde může dojít ke zkreslení výsledku vlivem

Golemova efektu, kdy učitel již negativní výsledek očekává nebo Pygmalionova efektu,

kdy učitel naopak očekává pozitivní výsledek (Zelinková 2011).

2.2 Diagnostika dyslexie

Pokud učitel  má podezření  na dyslexii,  sleduje  u žáka  způsob čtení,  rychlost  čtení,

specifické chyby při čtení. Sleduje jak žák rozumí čtenému textu, jak se chová při čtení

nebo zda je snadno unavitelný. Dále učitel sleduje kvalitu očních pohybů, to znamená

plynulost pohybu očí po řádku zleva doprava (Zelinková 2015).

Učitel sleduje všechny zmíněné projevy dyslexie uvedené v předchozích kapitolách. Pro

učitele je důležité si všechny tyto zvláštnosti zaznamenávat. 

Při diagnostice  dyslexie v PPP žák čte text jednu až tři minuty,  kde pracovníci PPP

sledují rychlost a chybovost při čtení a pochopení textu u žáka s podezřením na dyslexii.

Z uvedeného pak v PPP stanoví čtenářský koeficient, což je číslo, které určuje počet

přečtených slov za minutu. V případě, že se jedná o dyslexii, je rozdíl mezi čtenářským

koeficientem a inteligenčním koeficientem dvacet bodů (Zelinková 2015).

2.3 Diagnostika dysgrafie

Pro diagnostiku písemného projevu používáme všechny formy, a to opis, přepis, diktát,

volný projev, protože každá z těchto forem nám ukáže možné příčiny obtíží.

V opisu a přepisu se zaměřujeme na tvar a velikost písmen, na jejich umístění na řádku

a  na  vynechávání  písmen  a  diakritických  znamének,  ale  také  si  můžeme  všímat

unavitelnosti dítěte a změny kvality písma v průběhu času. V opisu se nám může ukázat

i to, zda žák rozumí textu, který přepisuje. 
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Diktát umožňuje v krátkém časovém úseku zjistit, jak celá třída zvládá učivo. Diktát je

v českém školství používán k ověřování úrovně vědomostí. V diktátu se, ale můžeme

dozvědět  jaký fonematický sluch dítě  má  nebo jak  provádí  zpětnou kontrolu  svého

diktátu. Také se nám může ukázat jaký je rozdíl, když dítě text přepisuje nebo píše podle

diktování. 

Ve volném projevu dítěte v písemné podobě si lze všimnou, jak dítě sumarizuje své

myšlenky do písemného projevu. Zda text má smysl a je napsán gramaticky správně,

nebo naopak zda text zcela smysl postrádá (Zelinková 2011).

Dále bychom si měli při psaní všímat, jak žák drží psací náčiní, jak se chová při psaní,

jak  sedí  při  psaní  a  jaké  má  tempo  psaní.  Všechny  tyto  projevy  bychom  neměli

opomíjet. 

Při  diagnostice  dysgrafie  se  zaměřujeme  na  anamnézu.  V  anamnéze  se  zajímáme

o lateralitu a motorický vývoj dítěte (Zelinková 2011).

2.4 Diagnostika dysortografie

V dysortografii je opět důležité zaměřit se na projevy zmíněné v předešlých kapitolách.

Pro připomenutí se jedná o projevy, kdy dítě nerozliší psaní I/Y po měkkých a tvrdých

souhláskách a neumí písemně aplikovat, již osvojená gramatická pravidla.

Zde  se  zaměříme  na  diagnostiku  percepčních  funkcí,  a  to  především  na  sluchové

vnímání. Zkoušíme, zda dítě zvukově rozliší hlásky, rozliší sluchově podobná slova bez

smyslu. Také se zaměříme na sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť, rozlišení

délky samohlásek a reprodukci rytmu.

S dítětem lze  udělat  zkoušky výslovnosti  na měkké a  tvrdé  slabiky izolovaně nebo

ve slovech. Vyzkoušet dítě z artikulační obratnosti, zda dokáže rozložit slova na slabiky

a následně je vytleskat. Zjišťujeme, jestli je žák schopný ohýbat slova, pak mluvíme

o jazykovém citu. Zda umí ve slovech střídat ostré a tupé hlásky Š-S, Č-C, žák dokáže
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srozumitelně a správně vyslovit „sušené švestky“ nebo vyslovuje „šušené šveštky“ nebo

„susené svestky“. Tento jev označujeme jako specifická asimilace (Zelinková 2015).

2.5 Diagnostika dyskalkulie

Při diagnostikování dyskalkulie sledujeme projevy, kdy dítěte má obtíže v matematické

manipulaci s předměty a objevují se potíže při orientaci v prostoru. Také zjišťujeme, zda

se žák orientuje na číselné ose, chápe pojem číslo, a jestli nezaměňuje početní operace.

V diagnostice dyskalkulie se zaměřujeme na zrakové a sluchové vnímání. Na úroveň

jemné  a  hrubé  motoriky.  Dále  na  schopnost  řazení  v  určitém  pořadí  (serialitu),

soustředění a pracovní zralost (Novák 2004).

2.6 Diagnostika dyspinxie

Pokud  máme  podezření  na  specifickou  poruchu  učení  dyspinxii,  zaměřujeme se  na

projevy jako je neschopnost výtvarně pokrýt plochu a soustředíme se na tahy kresebnou

potřebou, které jsou křečovité, tvrdé, nejisté. Sledujeme vyzrálost kresby, která bývá

primitivní  a  má  bezobsažný  kresebný projev.  A také  pozorujeme,  jestli  dítě  zachytí

trojrozměrnou představu (Michalová 2008).

Zaměřujeme se na motoriku jemnou i hrubou, dále na správné sezení, správné držení

kresebné  potřeby.  Také  se  soustředíme  na  uvolnění  ruky  a  plynulost  při  kreslení

(Zelinková  2011).  Můžeme  říci,  že  sledujeme  stejné  nebo  podobné  jevy  jako

u dysgrafie.

2.7 Diagnostika dysmúzie

Při podezření na dysmúzii sledujeme projevy jako nedostatek hudebnosti. Dítě nechápe,

nepamatuje si a neidentifikuje hudbu nebo melodii. Dítě není schopno vnímat hudbu

a rytmus. Všechny tyto vyjmenované projevy mohou značit dysmúzii (Vašutová 2008).
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2.8 Diagnostika dyspraxie

V diagnostice dyspraxie se zaměřujeme na obtíže v hrubé motorice, které se projevují,

například  v chůzi  do  schodů  střídnonož,  v  obtížích  při  udržení  rovnováhy  nebo  při

chytání  míče  a  celkové  neobratnosti,  nekoordinovanosti  pohybu  dítěte.  Dítě  se  učí

obtížně  novým  pohybovým  dovednostem.  Pokud  se  tedy  zaměřujeme  na  hrubou

motoriku, všímáme si provedení skoků, chůze, míčových her.

Další příznaky se objevují v jemné motorice dítěte. A to v motorice ruky i v motorice

mluvidel.  Proto bychom se měli  soustředit  i  na grafomotoriku  dítěte  a  na motoriku

artikulačních  orgánů.  Dítě  lze  v  jemné  motorice  vyzkoušet  z  navlékání  korálků

a zavazování tkaniček.

V diagnostice motoriky artikulačních orgánů využíváme cviky jako vyplazování jazyka,

pohyby  jazyka,  olizování  rtů,  špulení  rtů,  nafukování  tváří  současně  nebo  střídavě,

nafukování míčů a mnoho dalšího (Michalová 2008).
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3. Hodnocení žáků se specifickou poruchou učení 

Hodnocení a klasifikace patří mezi metody pedagogické diagnostiky. Pojem hodnocení

lze chápat jako pojem nadřazený. Úkolem hodnocení má být zjišťování úrovně dítěte

v daném období. Mělo by postihovat celou osobnost dítěte a být převážně zaměřeno na

jeho  kladné  rysy.  Hodnocení  bývá  dlouhodobého  charakteru.  Formy  hodnocení

se mohou  různit.  Nejčastější  bývá  forma  klasifikace,  která  je  zároveň  výsledkem

hodnocení.  Dalšími  formami  hodnocení  může  být  pochvala,  odměna,  souhlas,  ale

i vytyčení chyby a trest. Hodnocení a klasifikace má plnit funkci pro žáky motivační,

regulační, výchovnou a kontrolní. Hodnocení plní funkci diagnostickou, lze využívat

tuto metodu v pedagogické diagnostice dítěte. Hodnocení a klasifikaci nelze oddělit od

žádného  výchovně-vzdělávacího  procesu.  Pokud,  ale  dochází  k  přeceňování  jedné

z funkcí,  může to  vést  k  negativnímu dopadu na žáka.  Pak hodnocení  a  klasifikace

neplní  funkci  motivační,  ale  spíše  se  stává  pro  žáka  demotivační  a  negativně  to

ovlivňuje jeho další práci (Zelinková 2015).

Při hodnocení žáka s SPU je důležité si uvědomit, že ke každému žákovi přistupujeme

individuálně,  a  tudíž  shrnout,  jak  bychom  správně  měli  hodnotit  tyto  žáky,  nelze.

V současné době se nabízí pro tyto žáky slovní hodnocení. O slovní hodnocení mohou

požádat  rodiče  žáka,  učitel  žáka  nebo pracovník  PPP.  Zákonní  zástupci  dítěte  musí

s formou tohoto hodnocení souhlasit. U slovního hodnocení nenalezneme přesné znění

jednotlivých  stupňů  hodnocení.  Slovní  hodnocení  zachycuje  úroveň  vědomostí

a dovedností žáka, proto se tedy může velmi lišit od hodnocení ostatních žáků ve třídě.

Slovní  hodnocení  není  vhodné  převádět  do  běžných  klasifikačních  stupňů,  a  to

z důvodu, že jim formulace slovního hodnocení neodpovídají (Zelinková 2015).

Individuální přístup při  hodnocení žáků s SPU může spočívat v zohlednění poruchy

v podobě  respektování  pomalého  tempa  žáka,  zkrácení  cvičení.  Ve  využívání

kompenzačních  pomůcek,  například  při  těžké  dyskalkulii  žák  může  používat

k výpočtům  kalkulačku.  A  především  hodnotíme  to,  co  dítě  ve  cvičení  stihlo.
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Při ověřování  vědomostí  místo  písemného  testu  zvolíme  ústní  zkoušení  žáka  nebo

naopak. Lze také zkoušet žáky v menších skupinkách. Ve všech předmětech bychom se

měli zaměřovat především na to, co žák zvládá, než upozorňovat na to, co nezvládá

a počítat mu jen chyby (Zelinková 2015).

Za poruchu dítě nemůžeme trestat. Ale v praxi jsou známé případy, kdy některé děti

i jejich rodiče berou SPU jako nicnedělání. V takovém to případě nezbývá učiteli než

hodnotit  žáka za jeho práci  nedostatečnou.  Pokud se učitel  rozhodne nebo je  nucen

hodnotit  žáka  nedostatečnou,  musí  k  tomu mít  jasné  podklady,  že  vyčerpal  veškeré

možnosti  jak  dítěti  pomoci.  Tím  je  myšleno,  například  individuální  plán,  úkoly,

individuální přístup i psychická podpora ze strany učitele. Přes toto všechno žák reaguje

nicneděláním a tím zneužívá svou diagnózu (Zelinková 2015).

Jak již  bylo zmíněno v této kapitole,  hodnocení je  velmi náročná disciplína a  nelze

shrnout, jak bychom měli všechny žáky správně hodnotit. Ani neexistuje vymezení jak

žáky správně hodnotit. Každý žák je individualita a my k němu musíme v hodnocení

takto přistupovat.
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4. Vzdělávání žáků s SPU

4.1 Legislativní rámec vzdělávání žáků s SPU 

Na výkon práce pedagogů, kteří vzdělávají žáky s SPU je daná přímo či nepřímo řada

právních norem různé právní síly (Kadlecová, aj. 2010).

Vzdělávání žáků s SPU by mělo probíhat dle odpovídající legislativy v České republice.

A  to  podle  zákona  č.  82/2015  Sb.  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §16 Podpora vzdělávání žáků a studentů

se speciálními vzdělávacími potřebami, který hovoří o přístupu k žákovi se speciálními

vzdělávacími  potřebami,  které  mají  právo  na  bezplatné  poskytování  podpůrných

opatření školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření spočívají, například v poradenské činnosti ŠPZ, v úpravě organizace

výuky,  v  použití  vhodných  metod  a  forem  práce  ve  výuce  žáka  s  SVP.  Spočívají

v úpravě  hodnocení  žáka  a  v  možnosti  použití  kompenzačních  pomůcek  žákem  ve

výuce.  Dále  lze  upravovat  očekávané  výstupy  v  ŠVP a  od  3.  stupně  podpůrného

opatření lze vzdělávat žáka dle IVP. Do podpůrného opatření patří i asistent pedagoga.

Podpůrná opatření podrobněji zpracovává vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Poradenská  pomoc  školského  poradenského  zařízení  „Školské  poradenské  zařízení

poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte

nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci

podle  jiného  právního  předpisu“  (Zákon  561/2004  Sb.,  §  16,  písm.  a).  Školskými

poradenskými zařízeními jsou PPP a SPC.

Podrobněji  se  poskytováním poradenských  služeb  zabývá  vyhláška  č.  72/2005  Sb.,

ve znění  novely  č.  197/2016  O  poskytování  poradenských  služeb  ve  školách

a školských poradenských zařízeních.
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4.2 Možnosti práce s dětmi s SPU

Děti s  SPU jsou v současné době zařazovány do běžné třídy.  Lze zřizovat speciální

třídy, skupiny v běžných školách. Mezi možnosti,  jak pracovat s  žákem s SPU, patří

podpůrná opatření, jak již zmiňujeme v předchozí kapitole. Podpůrná opatření mohou

být  1–5.  stupně,  dle  potřeb  dítěte.  Při  podpůrném opatření  1.  stupně by mělo  dojít

k vypracování  plánu  pedagogické  podpory  dále  (PLPP).  PLPP  není  individuální

vzdělávací  plán.  PLPP  je  praktická  pomůcka  pro  učitele.  Uvádí  jakými  formami

postupovat a  jakými pomůckami vybavit žáka při vzdělávání. Jsou to konkrétní návrhy

na  práci  (Vyhláška  č. 27/2016.,  §10,  odst.  1–6).  Učitel  dle  PLPP pracuje  alespoň

3 měsíce, jestliže nedojde k nápravě, je potřeba doporučit žáka k vyšetření do PPP, která

na základě diagnostiky doporučí, zda žák potřebuje PO vyššího stupně.

Další  možností  práce s dětmi s SPU je vytvoření individuálního vzdělávacího plánu

(dále IVP), který je závazný pro všechny, kteří se podílejí na vzdělávání dítěte. IVP

vzniká na doporučení PPP a nebo SPC. IVP je podle legislativy přiznáno od 3. stupně

podpůrného opatření.  Při  IVP je důležitá spolupráce mezi učiteli,  pracovníkem nebo

učitelem,  který  provádí  reedukaci.  Dále  ve  spolupráci  na  IVP je  důležitým členem

vedení školy a především spolupráce žáka a jeho zákonných zástupců.

Na základě doporučení PPP nebo SPC se souhlasem zákonného zástupce, může ředitel

povolit vzdělávání žáka dle IVP.

Význam  IVP spočívá  v  tom,  že  žákovi  umožňuje  pracovat  podle  jeho  schopností

individuálním tempem.  Hledá  optimální  úroveň,  na  které  daný  žák  může  pracovat.

Funkce IVP může být i motivační, protože žáka nesrovnává s ostatními spolužáky. Dává

mu pocit  podpory a  možnosti  zlepšení.  Výhodou je  zapojení  rodičů  do přípravy na

vyučování. Rodiče se stávají spoluzodpovědnými za výsledky svého dítěte. I žák přebírá

zodpovědnost  za  své  výsledky  v reedukaci.  IVP  umožňuje  nejen  individuální

vyučování,  ale  i  hodnocení.  Údaje,  které  se  získávají  v  průběhu  IVP jsou  zpětnou

vazbou a vedou nadále k úpravě plánu dle dosažených výsledků (Zelinková 2011).
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Strategie tvorby IVP v České republice by měla být na dvou základních rovinách. První

rovina by se měla týkat obsahu vzdělávání, určení vhodných metod a postupů. Druhá

rovina by měla sledovat specifické obtíže žáka, vyloučit problémy a vyzdvihovat kladné

oblasti vývoje dítěte (Zelinková 2011).

IVP se tvoří podle následujících bodů:

• vychází z diagnostiky odborného pracoviště (PPP nebo SPC)

• vychází z pedagogické diagnostiky učitele

• respektuje závěry z diskuze se žákem a rodiči

• je vypracován pro ty předměty, kde se handicap výrazně projevuje

• vypracovává ho vyučující daného projektu

• respektuje individuální potřeby dítěte (Zelinková 2011, s. 174-176)

Zde představíme možné schéma IVP, dle autorky Olgy Zelinkové:

• IVP musí obsahovat jméno žáka a datum narození

• třída

• vyšetření PPP nebo SPC (doporučení je přílohou IVP)

• základní údaje o žákovi, podstatné informace pro průběh pedagogické terapie

• pedagogická diagnóza

• konkrétní úkoly v následujících oblastech

• pedagogická hlediska a postupy

• pomůcky

• způsob hodnocení a klasifikace

• způsob ověřování vědomostí

• organizace péče
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• dohoda o spolupráci s rodiči

• podíl žáka na terapii

• informace dalším učitelům (Zelinková 2011, s. 177-180)
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5. Možnosti  reedukace  při  poruchách  učení  na

prvním stupni základní školy

5.1 Zásady reedukace

Rádi  bychom  v  úvodu  definovali  pojem  reedukace.  „Reedukace  ve  své  podstatě

znamená převýchovu, znovu obnovenou výchovu. Tímto pojmem označujeme soubory

speciálněpedagogických postupů- metod práce zaměřených na rozvoj porušených nebo

nevyvinutých funkcí“ (Jucovičová, aj. 2014, s. 27). V literatuře se setkáváme s pojmy

reedukace  porušených  funkcí  potřebných  ke  čtení,  psaní,  počítání  nebo  reedukace

percepčně-motorických  funkcí.  V  současné  době  se  používají  výrazy  reedukace

dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie.

Reedukační proces by měl znamenat podle této definice postupné zlepšování úrovně

porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných ke čtení, psaní, počítání. Výsledkem

reedukačního procesu není pouze rozvoj těchto funkcí, ale je také zaměřen na plnou

nebo částečnou kompenzaci potíží, které plynou ze SPU (Jucovičová, aj. 2014).

Důležité je zmínit, že učitelé na prvním stupni základní školy nemohou přímo provádět

reedukaci,  ale  mohou do určité  míry  využívat  prvky reedukace  SPU.  Mohou místo

doučování využívat konkrétní reedukační cvičení. Možnostmi konkrétních reedukačních

cvičeních při SPU se podrobněji zabýváme v dalších podkapitolách.

Reedukace  musí  vždy  vycházet  z  diagnostiky  PPP  a  SPC.  Ve  školním  prostředí

především  z pedagogické  diagnostiky  učitelem.  Diagnostika  vychází  z  individuality

dítěte,  z  aktuálního  stavu  a konkrétních  projevů  dané  poruchy.  Reedukace  je  tedy

individuální záležitostí. Neexistuje jednotný postup reedukace, který by byl stejný pro

všechny žáky (Jucovičová, aj. 2014).

Reedukace  neznamená  doučování.  Reedukace  je  soubor  metod,  které  se  zaměřují

k odstranění specifických obtíží, a to při čtení, psaní, počítání. Jsou zaměřeny na rozvoj

percepčně-motorických  funkcí.  Reedukace  podporuje  výuku,  ale  nenahrazuje  ji.
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Doučování  lze  použít  jako  doplňující  metodu,  pokud  se  zjistí,  že  má  dítě  výukové

nedostatky.  Při  reedukaci  budujeme  a  podporujeme  schopnost  učit  se.  Toto  lze  už

považovat jako celkovou kompenzaci potíží (Jucovičová, aj. 2014).

Reedukaci vždy začínáme od nejjednoduššího po nejtěžší cvičení. Začínáme na úrovni,

kterou dítě ještě zvládá a postupně úroveň dítěte zvyšujeme. Na dítě toto působí jako

pozitivní motivace a není od další práce odrazováno. Respektujeme dosaženou aktuální

úroveň při reedukaci, reedukačních cvičení, ale i při výuce a hodnocení (Jucovičová,

aj. 2014).

Reedukace se vždy začíná nácvikem percepčně-motorických funkcí. Z důvodu, že tvoří

podklad poruchy a je důležité je rozvíjet cvičeními, která jsou pro děti hravá, přitažlivá

a  motivující.  Zařazují  se  vždy  na  začátek  reedukačního  cvičení.  Při  reedukaci

percepčních funkcí postupujeme od manipulace s konkrétními předměty po manipulaci

s jejich zobrazením až k abstraktním obrazcům (Jucovičová, aj. 2014).

Při  reedukaci  bychom  měli  používat  co  nejvíce  multisenzoriální  přístup.

Při multisenzoriálním přístupu je zapojeno co nejvíce smyslů, zrak, hmat, sluch nejlépe

v doprovodu pohybu či  rytmizace.  Podněty nejsou jednostranné.  Dítěti  to  umožňuje

snadnější  vštípení  do paměti,  důkladnější  uchování a snazší  a pohotovější  vybavení.

Dítěti  to  také  umožní  uplatnit  svůj  osobní  styl  učení,  a  to  auditivní,  vizuální  nebo

haptický,  kinestetický  a  abstraktní.  Což  vede  ke  zvýšení  efektivity  reedukace

(Jucovičová, aj. 2014).

Na  každou  reedukaci  dítěte  je  vhodné  připravit  si  individuální  program  postupu

reedukačního cvičení. Nejprve si stanovíme cíle reedukace a popíšeme obtíže, na které

se máme zaměřit. Navrhneme jaké metody, postupy, pomůcky budeme využívat. Měli

bychom si připravit  i  přibližný časový harmonogram. Na reedukační cvičení si  tedy

vytváříme přípravy jako na vyučovací hodinu (Jucovičová, aj. 2014). Nejefektivnější je

cílená,  individuální  reedukační  činnost.  Můžeme  se  zaměřit  na  obtíže  konkrétního
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jednoho žáka. Pokud se jedná o skupinovou reedukaci, mělo by být ve skupině tři až pět

dětí (Jucovičová, aj. 2014).

Reedukační  činnost  je  dlouhodobou  záležitostí.  Proto  je  důležité  vysvětlit  rodičům

dítěte,  jak významná je jejich spolupráce na reedukaci.  Také je  nutná týmová práce

s řadou odborníků a spolupráce mezi všemi pedagogy, kteří pracují s daným dítětem.

Po určité době bychom měli zhodnotit efekt reedukace. Pokud dochází k tomu, že není

efektní, je našim úkolem hledat další, nové postupy a metody, které budou účinnější.

Měli bychom si po celou dobu reedukace vytvářet portfolio dítěte a tím zachycovat jeho

pokroky. I po ukončení reedukačních cvičení bychom měli dítě sledovat a kontrolovat.

Děti potřebují i nadále další péči a zohlednění ve škole (Jucovičová, aj. 2014).

5.2 Možnosti reedukačních cvičení při dyslexii

„Podle  zjištění  závažnosti  dyslexie  se  postupně  zaměřujeme  na  osvojování  písmen,

rozlišování a fixaci tvarově podobných písmen, spojování hlásek a písmen do slabik,

spojování slabik do slov a nakonec čtení textu“ (Jucovičová, aj. 2014, s. 82).

Už při osvojování písmen potřebují dyslektické děti více času na jejich zapamatování.

Těmto dětem nestačí běžné výukové metody, postupy, a proto se v reedukaci dyslexie

snažíme o multisenzorický přístup.

Je  mnoho  konkrétních  cvičení  pro  osvojení  písmene,  které  lze  v  reedukaci

v pedagogické praxi využívat. 

• Obrázková abeceda – abeceda, která je doplněná obrázky. Například k hlásce J

přiřadíme obrázek jablka

• Písmenková pexesa

• Kostky s vyznačenými písmeny

• Kreslení  tvarů  písmen  a  jejich  obtahování  –  dítě  kreslí  písmeno  do  písku,

krupičky nebo na smirkovém papíře
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• Modelování  písem  –  dítě  může  modelovat  písmeno  z  drátků  či  plastelíny

(příloha č. 4, 5, 6)

• Dokreslování neúplných, nedokončených tvarů

• Ukrytá písmena

• Skládání písmen

• Míče s písmenky

• Říkanky  a  básničky  vztahující  se  ke  konkrétnímu  písmenu  (Jucovičová,

aj. 2014)

Nyní  se  zaměříme  na  rozlišování  a  fixaci  tvarově  podobných  písmen.  Zde  také

nabídneme konkrétní  cvičení,  které  se  dá využívat  v  pedagogické praxi  na základní

škole prvního stupně. 

• Při  rozlišování  b-d  můžeme  využívat  b  ve  spojení  s  obrázkem babičky  a  d

ve spojení s obrázkem dědečka. Nebo můžeme využít vlastního těla, kdy b je

bříško a d je zadeček nebo záda 

• Při rozlišování p-b-d lze využít obracení a převracení písmena p. Lze si vyrobit

s dětmi písmeno p na barevné fólii a přikládat ho k různým předmětům a podle

toho ho obracet. Dalšími cvičení mohou být různá skládání nebo dokreslování

písmen, barevné kroužkování písmen v textu

• Pokud  rozlišujeme  m-n,  cvičení  jsou  podobná  jako  předcházející.  Dobré  je

spojování tvarů písmen s názornými obrázky. Například k písmenu m přiřadím

obrázek mísy a k písmenu n přiřadím obrázek nosu (Jucovičová aj. 2004)

Všechny tyto cvičení jsou využitelné u dalších písmen, které děti mohou zaměňovat. 

Další uvedená cvičení se týkají spojování hlásek a písmen do slabik. Tvoření slabik je

důležitou  jednotkou  při  čtení,  které  probíhá  analyticko-syntetickou  metodou.  Zde

se snažíme především předejít nesprávné technice čtení, a to dvojího čtení.
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• Zvolíme  nejpoužívanější  samohlásku  a.  Dítě  se  snaží  ji  spojovat  s  různými

souhláskami

• Opakovaně vyslovujeme jednotlivé hlásky dané slabiky

• Manipulace s kostkami s písmeny

• Spojení slabiky s předmětem nebo obrázkem

• Propojení  s  pohybem.  Zde  jako  cvičení  využijeme  vlastního  těla.  Na  první

hlásku  ve  slabice  předpažíme  jednou  rukou,  dále  pak  na  druhou  hlásku

ve slabice předpažíme druhou rukou a nakonec obě ruce spojíme s vyslovením

celé slabiky

• Dyslektické okénko (příloha č. 11) (Jucovičová aj. 2004)

Při spojování slabik do slov je vhodné využívat názorné pomůcky. 

• Domina, karty, kostky se slabikami

• Lincovy tabulky

• Speciální záložky. Principem záložek s výřezem je zobrazení právě čtené slabiky

• Dyslektické okénko (příloha č. 11) (Jucovičová aj. 2004)

Při čtení celých slov postupujeme od nejjednodušších po náročnější slova. Měli bychom

vždy začínat na úrovni, kterou žák zcela zvládá. Lze využít i při čtení slov konkrétní

pomůcky. 

• Čtecí kytička nebo cokoliv jiného tvaru (příloha č. 8) (Jucovičová aj. 2004)

Při  čtení  textu  volíme  kratší  úseky  textu  s  jednoduchými  větami  a  obtížnější  slova

procvičujeme před čtením daného textu. Text se dá usnadnit tím, že používáme stejná

slova  několikrát  v  čteném textu.  Lepší  jsou  větší  písmena  a  výraznější  typ  písma.

Ilustrace  mají  být  jednoduché,  konkrétní.  Umístěné  tak,  aby  dítěti  nezhoršovaly

orientaci  v  čteném textu  a  aby neodpoutávaly  pozornost.  Proto  by  jich  nemělo  být
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mnoho.  Pro  děti  s  dyslexií  existují  přímo i  dyslektické  čítanky,  které  všechny  tyto

normy dodržují.

Dobrým postupem bývá i to, že dítě si vybere text z několika možností samo. Obsah pro

něj musí být přiměřený, ale zároveň text přitažlivý. Čtení textu by mělo probíhat po

krátkých chvilkách, ale několikrát denně. 

Orientace v textu se dá procvičit tím, že dítě hledá konkrétní slova, která jsou v textu

uvedená. Může je barevně zvýrazňovat, podtrhávat.

Typy čtení:

• Čtení v duetu. S dítěte čteme tichým a klidným hlasem v přiměřeném tempu.

Dítě naše čtení vede. Velmi důležité je, aby člověk, který vede toto cvičení byl

sám výborným čtenářem

• Střídavé čtení. S dítětem se střídáme ve čtení, a to po slově nebo větě, nebo

dokonce po odstavcích

• Čtení s předčítáním. Dospělý předčítá dítěti  větu.  Dítě čte větu až po něm.

Snaží se udržet větnou melodii a hospodařit s dechem

• Vyhledávání obtížných slov. Dítě si přečte krátký text samo pro sebe a označí

slova, u kterých má pocit, že by mu mohla činit problémy. Tyto vybraná slova

dospělý dítěti  přečte a nacvičí s ním výslovnost slov. Nakonec dítě čte slova

samo. Pak již nahlas čte samo celý text (Jucovičová aj. 2004)

Při čtení textu je důležité vnímání rytmu. Proto je dobré zařadit i taková to reedukační

cvičení.

• Nácvik říkanek a jejich rytmizování

• Vyjádření melodie grafomotoricky, a to do vzduchu nebo na papír

• Vyjádření hudby pohybem na jednodušší melodie až po složitější

Tyto reedukační cvičení lze využít i při reedukaci dysmúzie.
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Při pomoci, aby dítě porozumělo čtenému textu, lze také využívat určitá cvičení nebo

pomůcky.

• Vždy vedeme dítě k ústnímu vyjádření o čteném textu

• Porozumění obsahu izolovaných slov. Například dítě na kartičce přečte slovo

nebo  větu  a hledá  k  němu  vhodný  obrázek.  Další  variantou  může  být,  že

obrázek dítě samo nakreslí

• Překryjeme slovo ve větě  a  dítě  podle  obsahu věty má doplnit  odpovídající

slovo do věty

• Žákovi  rozstříháme krátký text  na proužky do jednotlivých vět.  Má za úkol

jednotlivé věty na proužcích dát do správného pořadí

• Dokončení započatých příběhů nebo domýšlení vhodných nadpisů k příběhům

(Jucovičová aj. 2004)

5.3 Možnosti reedukačních cvičení při dysgrafii

Při  reedukaci  dysgrafie  rozvíjíme  především  funkce  potřebné  pro  psaní,  kam  patří

uvolňovací cviky, správné sezení, správný sklon sešitu. Procvičujeme s dětmi správný

úchop  psacího  náčiní  a výběr  vhodného  psacího  náčiní.  Provádíme  grafomotorická

cvičení.  A podobně jako při  reedukaci  dyslexie  postupujeme od toho,  co dítě  velmi

dobře  zvládá  po  náročnější  úrovně.  Dítě  bychom  neměli  rozhodně  přetěžovat,  ale

naopak píšeme po kratších úsecích, kratší dobu, ale častěji (Jucovičová, aj. 2014).

Protože  se  můžeme  setkávat,  že  dysgrafické  obtíže  dopadají  na  dětskou  psychiku,

musíme vést děti k tomu, že kvalita písma není v budoucím životě rozhodující. Kvalita

písma nerozhoduje o kvalitě člověka (Jucovičová, aj. 2014).

Součástí reedukace jsou cvičení na rozvíjení jemné a hrubé motoriky, a také senzoricko-

motorickou koordinaci.  Podle  Jucovičové je  jejich  cílem  „zpevnit  potřebné svalstvo

ruky,  uvolnit  nežádoucí  svalové  napětí,  zdokonalit  pohybové  dovednosti  a  souhru
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jednotlivých  pohybů,  případně  jejich  propojení  s  ostatními  smysly“  (Jucovičová,

aj. 2014, s. 102).

Vhodnými cvičeními mohou být:

• Drobné ruční práce

• Malba na kameny nebo fólie

• Malba pomocí prstových barev

• Skládání origami

• Stavebnice a různé skládanky

• Stříhání (Jucovičová aj. 2004)

Dítě, aby zvládlo psaní, by mělo mít dobře rozvinuté grafomotorické dovednosti. Ty již

rozvíjíme v předškolním věku různým obtahováním, cvičením na orientaci v ploše nebo

kreslením podle předlohy. U školních dětí grafomotorický nácvik lze rozvíjet dalšími

cvičeními.

• Kreslením do vzduchu

• Kreslení, malba nebo psaní ve stoje na svislou plochu

• Volné čmárání po ploše

• Namotávání klubíček

• Grafomotorické listy (Jucovičová aj. 2004)

Cviky na uvolnění zápěstí mohou být:

• Krouživé pohyby zápěstí

• Mačkaní gumových míčků v dlaních (Jucovičová aj. 2004)

Vhodnými cviky, které lze využít pro uvolňování prstů:

• Kmitání prstů, například kapání deště, silný déšť

44



• Stříhání prsty

• Nápodoba cukrování, solení prsty (Jucovičová aj. 2004)

Děti s dysgrafickými obtížemi mohou mít problém se zapamatováním a osvojováním

písmen. A také často dochází ke zaměňování tvarově podobných písmen. Využíváme

cvičení jako u dyslektických obtíží (Jucovičová, aj. 2014).

Reedukace  dysgrafie  je  pro  dítě  velmi  důležitým  krokem,  aby  se  jeho  písmeno

nezhoršovalo a obtíže měli menší dopad na školní práci dítěte (Jucovičová, aj. 2014). 

Všechna zmíněná konkrétní reedukační cvičení při dysgrafii lze využít i jako možnosti

reedukačních  cvičení  při  dyspinxii.  Při  dyspinxii  je  také  důležitý  úchop  kreslícího

nástroje.  Dále  cvičíme  správné  sezení  a  zaměřujeme  se  na  grafomotorická  cvičení.

Využíváme  vhodná  cvičení  na  jemnou  a  hrubou  motoriku.  Zařazujeme  uvolňovací

cvičení (Matějček 1995).
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5.4 Možnosti reedukačních cvičení při dysortografii

Při této reedukaci vycházíme z konkrétních obtíží dítěte. 

U dítěte podporujeme schopnost analyzování a syntetizování slov. Zde se zaměřujeme

na zrakové vnímání. 

• Písmenková domina

• Křížovky, osmisměrky, pracovní listy, hra s písmeny

• Píší slova pozpátku

• Hra s písmenkovými kostky. Dítě hodí kostkou a má za úkol vymyslet slovo

na začínající písmeno podle zadání

• Učitel  píše  slovo  ve  vzduchu  a  úkol  dítěte  je  slovo  uhádnout  (Jucovičová

aj. 2004)

Dítě s dysortografickými obtížemi vynechává, přidává nebo špatně umisťuje diakritická

znaménka. Vhodnými cvičení potom mohou být:

• Využití bzučáku nebo vytleskávání, vyťukávání slabik

•  Využití kartiček s diakritickými znaménky tečkou nebo čárkou

• Cvičení,kdy dítě na dlouhou slabiku stojí na špičkách a na krátkou slabiku je

ve dřepu (Jucovičová aj. 2004)

Pro rozlišování znělých a neznělých hlásek využíváme cvičení:

• Využívání hmatu či barevného rozlišení (příloha č. 3)

Na rozlišování měkkých a tvrdých slabik di-ti-ni/dy-ty-ny jsou vhodná cvičení do praxe:

• Dyslektické čtenářské tabulky
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• Zaměřujeme se na výslovnost, kdy se tyto slabiky objevují nejprve na začátku

slova,  pak  na konci  slova  a  nakonec  uprostřed  slova.  Na  úplný  konec  jsou

vybrána slova , kde se tyto slabiky objevují dvakrát v jednom slově

• Karty s barevný rozlišením y/i (Jucovičová aj. 2004)

Pokud rozlišuje slabiky bě, pě, vě, mě je vhodnou pomůckou karty s těmito slabiky,

které spojujeme s obrázky a uvádíme konkrétní příklady. 

Při  rozlišování  hranic  slov  v  písmu,  s  čím  mají  dysortografické  děti  problémy,

využíváme:

• Popletené věty, například věty vcelku a dítě tužkou rozděluje větu na jednotlivá

slova (příloha č. 9)

• Papírově proužky, kdy dítě proužky rozstříhá podle jednotlivých slov

• Využití předmětu, obrázků pro procvičení předložek (příloha č. 10)

• Vkládání pomocných slov (Jucovičová aj. 2004)

Pro rozvoj  slovní  zásoby slouží  různé varianty  her.  Děti  si  mohou hrát  na básníky,

dokončovat příběhy jako spisovatelé. Zde to závisí pouze na fantazii učitele. 

Pro osvojení a zafixování gramatických pravidel by mělo dítě mít možnost využívat

gramatické  přehledy,  tabulky,  kufřík  první  pomoci  v  hodinách  českého  jazyka.

Gramatické přehledy a tabulky si dítě může vytvořit samo. Učitel by měl pak nadále

průběžně procvičovat a opakovat gramatická pravidla (Jucovičová, aj. 2014).

5.5 Možnosti reedukačních cvičení při dyskalkulii

S matematikou se setkáváme v každodenním životě.  Proto již reedukace dyskalkulie

může probíhat v každodenních činnostech (Simon 2006).

Reedukaci matematiky lze pojmout hrou, například lze i  ve výuce používat stavební

kostky a s nimi hrát hry. Dítě staví podle popisu nebo navádí druhého ke stavbě kostek

podle svého popisu. Nebo zapojit celou třídu do matematického výletu (Simon 2006).
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Žák s dyskalkulií může využívat technické pomůcky, ale je nutné zdůraznit, že se jedná

o kompenzační  pomůcku  a  dyskalkulie  tímto  nebude  v  žádném případě  odstraněna.

Názory na používání kalkulačky se ve veřejném i odborném prostředí liší. Kdy tedy je

vhodné kalkulačku žákovi  s  dyskalkulií  povolit?  Pokud žák má potíže  v numerické

oblasti  a  v  případech,  že  žák  rozumí  matematickým operacím a  symbolům,  zde  je

užívání kalkulačky efektivní pro žáka s dyskalkulií (Novák 2004).

Cvičení, která jsou vhodná pro reedukaci dyskalkulie:

• Vyhledávání určitého tvaru mezi mnoha dalšími tvary

• Spojování stejných tvarů, číslic k sobě

• Dokreslování číslic

• Sestavování podle předlohy nebo rozstříhaných číslic, tvarů (Novák 2004)

• Přiřazování čísla ke správnému množství (příloha č. 7)

• Znázornění čísla do mřížky

• Využití kolíčkové metody (příloha č. 2)

• Skládání dějových obrázků podle časové posloupnosti (Zelinková 2015)

5.6 Možnosti reedukačních cvičení při dyspraxii

Při  reedukaci  dyspraxie  se  zaměřujeme  na  cviky,  které  rozvíjejí  hrubou  a  jemnou

motoriku, grafomotoriku, ale i motoriku mluvidel. 

• Navlékání korálků, stříhání papíru, zavazování tkaniček, vázání různých druhů

uzlů

• Běh, skoky, poskoky v tělesné výchově

• Hry, které vedou ke zlepšení jemné a hrubé motoriky
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Dítě vedeme k nacvičování organizace jeho činností. Činnosti rozfázujeme na jednotlivé

kroky. Pro orientaci ve školní práci dítěti jako pomoc slouží návody umístěné na školní

lavici (Kirby 2000).
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6. Základní charakteristiky šetření

6.1 Cíl a obsah empirické části

Cílem výzkumné části  je zjistit,  jaké znalosti  o reedukačních metodách specifických

poruch učení mají v současné době učitelé na prvním stupni základních škol v Liberci.

Dále  zmapovat,  jaké  mají  učitelé  podmínky  pro  jejich  využití  v  práci  se  žáky

se specifickými poruchami učení.

6.2 Výzkumné otázky a hypotézy

Pro  vytyčení  cílů  bakalářské  práce  byly  nejdříve  stanoveny  výzkumné  otázky

a hypotézy.

Výzkumné otázky:

1. Mají učitelé na prvním stupni základních škol znalosti o reedukačních metodách

SPU?

2. Mají  učitelé  na  prvním  stupni  základních  škol  podmínky  pro  využití

reedukačních metod v práci se žáky s SPU?

Stanovení výzkumných otázek nám pomohlo stanovit hypotézy bakalářské práce.

Hypotézy:

Vycházíme-li ze znalosti profesní přípravy, vzdělávání a práce učitelů na prvním stupni

základní školy, tak lze předpokládat, že: 

1. Učitelé na prvním stupni základních škol mají odborné znalosti o reedukaci.
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2. Učitelé na prvním stupni základních škol využívají reedukační metody při práci

s žákem se specifickými poruchami učení.

3. Učitelé na první stupni základní škol mají dobré podmínky pro práci se žáky

s SPU.

6.3 Použité metody

K  potvrzení  či  vyvrácení  stanovených  hypotéz  byl  zvolen  jako  nejvhodnější

kvantitativní výzkum, který byl prováděn metodou dotazníkového šetření.

Chráska  (2016)  definuje  dotazník  jako  soustavu  předem  připravených  a  pečlivě

formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny, a na které dotazovaná osoba či

respondent písemně odpovídá.

Dotazníkové šetření umožňuje získat za krátký časový úsek velké množství informací

od většího počtu respondentů.

K šetření byl použit dotazník vlastní konstrukce. Dotazník obsahoval sedmnáct otázek.

Patnáct  otázek  formulovaných  jako  uzavřených  a  dvě  otázky  formulované  jako

polootevřené.  Metoda  byla  volena  s  ohledem  na  stanovené  cíle  šetření  a  zvolenou

cílovou skupinu. Splňovala podmínky výše uvedené definice.

První část  otázek mapuje demografické údaje.  Druhá část  otázek se zabývá znalostí

učitelů  prvního  stupně  základních  škol  o  reedukačních  metodách,  a  to  zejména

o povědomí rozdílu mezi doučováním a reedukací, a jestli k reedukaci na základních

školách prvního stupně dochází. Cílem třetí části dotazníku je zjistit, zda mají podmínky

pro využití reedukačních metody v práci se žáky s SPU, jestli se učitelé školí v dané

problematice, zda jim základní školy poskytují dostatečné množství pomůcek pro práci

se žáky s SPU a zda mají na škole odborné pracovníky, na které se mohou obrátit.
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6.4 Charakteristika zkoumaného vzorku

Dotazník byl elektronickou poštou zaslán do deseti základních škol v Liberci. Osloveno

bylo 102 učitelů  prvního stupně základních škol běžného typu. Návratnost dotazníku

byla nízká, odpovědělo 35 pedagogů prvního stupně základních škol.

6.5 Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace

V úvodní části dotazníku jsou především zjišťovány demografické údaje, a to nejvyšší

dosažené vzdělání a délka pedagogické praxe respondentů.

Výše uvedený graf první dotazníkové položky ukazuje procentuální rozložení učitelů

dle jejich vzdělání. Zjištění vzdělání respondentů bylo pro výzkumné šetření důležité,

jelikož  nám  ukazuje,  zda  učitelé  mohou  nebo  nemohou  vést  odbornou  reedukaci.

Učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním mohou vést odborně vedenou reedukaci.

Jejich  procentuální  zastoupení  v  grafu  je  17,1  %.  Procentuální  zastoupení

vysokoškolsky  vzdělaných  učitelů  je  80  %.  Tito  učitelé  mohou  vést  doučování
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Graf č. 1: Procentuální rozložení učitelů dle jejich vzdělání
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s využitím reedukačních pomůcek, ale nikoliv přímo reedukaci dítěte. 2,9 % učitelů má

střední odborné pedagogické vzdělání.

Druhá  dotazníková  položka  byla  věnována  délce  pedagogické  praxe  respondentů.

Zjištění délky pedagogické praxe respondentů nám ukazuje, že délka pedagogické praxe

je  rovnoměrně  rozložena  mezi  7–24  lety  tj.  celkem  60  %  z  celkového  počtu

respondentů.  Cílem  zjistit  délku  pedagogické  praxe  učitelů  bylo  důležité  vzhledem

k tomu, jak přistupují k žákům s SPU. Zda učitelé s poměrně dlouhou pedagogickou

praxí využívají  reedukační cvičení při práci se žáky s SPU nebo zda naopak učitelé

s kratší pedagogickou praxí k těmto žákům přistupují s použitím reedukačních metod.

Graf č. 2 nám ukázal, že v současné době jsou učitelské sbory v délce pedagogické

praxe  heterogenní,  tedy  nemůžeme  přímo  říci,  kteří  učitelé  pracují  se  žáky  s  SPU

s využitím reedukačních pomůcek a zda z toho vyplývá, že délka pedagogické praxe

ovlivňuje učitele v práci se žáky s SPU.
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Graf č. 2: Procentuální rozložení učitelů dle jejich délky pedagogické praxe
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Třetí  položka mapovala v jakých třídách učitelé  působí,  zda učitel  vyučuje ve třídě

běžného typu nebo ve speciální třídě. Z grafu č. 3, který se nachází níže, vyplývá, že

88, 2 % učitelů působí v běžné třídě základních škol a 11,8 % učitelů pracuje s dětmi

ve specializované třídě. Tedy většina učitelů se setkává se žáky s SPU v běžné třídě.
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Graf č. 3: Procentuální rozložení učitelů dle jejich působení ve třídě
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V  dalších  pěti  položkách  zjišťujeme,  jaké  znalosti  učitelé  mají  o  reedukačních

metodách. Přímo jsme se zaměřili na to, zda učitelé dokážou sami diagnostikovat žáka

s SPU ve třídě. Graf. č. 4 nám ukazuje, že 91,4 % procent učitelů je přesvědčených, že

sami rozeznají specifickou poruchu učení u žáka a 8,6 % procent učitelů se domnívá, že

sami specifickou poruchu učení nerozeznají.

55

Graf č. 4: Diagnostika SPU učiteli ve třídách
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Dále nás zajímalo, zda se učitelé na prvním stupni základní školy setkali se žáky s SPU.

Na grafu níže je viditelné, že 97 % dotazovaných učitelů se setkali se žákem s SPU.

3 % učitelů tvrdí, že se se žákem s SPU nesetkali.
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Graf č. 5: Procentuální zjištění kolik učitelů se setkalo ve své praxi se žákem s SPU
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Výše uvedený graf šesté položky v dotazníkovém šetření ukazuje, zda učitelé poskytují

některou z forem pomoci žákům s SPU. 34,3 % dotazovaných učitelů odpovědělo, že

k žákům s SPU přistupují  individuálně a  jejich potíže zohledňují  při  výuce.  11,4 %

učitelů poskytuje  svým žákům s SPU doučovaní  a  54,3 % učitelů poskytuje  žákům

reedukaci. Tedy většina pedagogů si uvědomuje, že k žákům s SPU se musí přistupovat

individuálně a volit jiné metody a formy práce. Tato položka také ukazuje na to, že

někteří  učitelé  prvního  stupně  základní  školy  si  neuvědomují,  že  nemohou  vést

reedukaci. V první dotazníkové položce 80 % učitelů odpovědělo, že má vysokoškolské

pedagogické  vzdělání  a  17,1  %  učitelů  má  speciálně-pedagogické  vzdělání,  což

znamená, že 54,3 % učitelů nemůže vést reedukaci  a je  možné usuzovat,  že učitelé

nerozlišují doučování od reedukace žáků s SPU.
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Graf č. 6: Jaké formy učitelé využívají v práci se žáky s SPU
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Graf  sedmé  položky  v  dotazníkovém  šetření  mapoval,  jakým  způsobem  probíhá

reedukace  na  školách,  zda  reedukace  probíhá  skupinově  nebo  individuálně.  68,5  %

pedagogů odpovědělo, že reedukace probíhá skupinově a 31,5 % učitelů odpovědělo, že

individuálně.  Z  grafu  č.  7  vyplývá,  že  reedukace  neprobíhá  dle  jejích  zásad,  které

zmiňujeme v teoretické části. 

Reedukace je individuální záležitostí, protože vychází z individuality žáka, a to z jeho

aktuální stavu a konkrétních projevů poruchy. Neexistuje jednotný postup v reedukaci,

který by mohl být stejný pro všechny (Jucovičová, aj 2014).
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Graf č. 7: Jakou formu reedukace využívají učitelé se žáky s SPU
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Jak vyplynulo z grafu č. 7 reedukace na školách probíhá ve skupině. Osmá dotazníková

položka mapovala o jak početnou skupinu se při reedukaci jedná. 16,6 % dotazovaných

učitelů  odpovědělo,  že  ve  skupině  jsou  2–3  žáci.  12,5  %  učitelů  odpovědělo,  že

ve skupině mají 8 a více žáků. 29,2 % učitelů odpovědělo, že jejich skupina se skládá

z 4–5 žáků a 41,7 % učitelů odpovědělo, že ve skupině je 6–7 žáků.

Tedy se  nám potvrdilo,  že  není  dodržena  základní  zásada  reedukace  v  tom,  že  má

cvičení  probíhat  individuálně.  Pokud  jsou  základní  školy  z  ekonomických  důvodů

nuceny  ke  skupinové  reedukaci,  tak  by  ve  skupině  nemělo  být  více  než  3–5  žáků

(Jucovičová, aj. 2014). Z grafu č. 8 je zřejmé, že ve skupinách je více žáků a důsledkem

toho je, že se vytrácí reedukační efekt, protože žáci nemají možnost se ve velké skupině

uplatnit.
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Graf č. 8: Procentuální zjištění velikosti skupin žáků s SPU při reedukaci
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Výše  uvedený  graf  mapoval,  zda  učitelé  zadávají  úkoly  ve  skupinové  reedukaci

individuálně,  tedy  každý  žák  dostává  úkol  přesně  podle  jeho individuálních  potřeb.

Učitel vychází z jeho potřeb a z jeho dosažené úrovně, nebo je tomu naopak a učitelé

zadávají jednotný úkol všem žákům ve skupině.

62,8 % učitelů zadává úkol skupinově a 37,2 % učitelů zadává úkol individuálně. I tato

položka  nám  dokazuje,  že  zásada  reedukace  o  individuální  práci  se  žákem  není

dodržena. 

Nejefektivnějším  způsobem  reedukace  je  cílená  a  individuální  reedukační  činnost

(Jucovičová, aj. 2014).
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Graf č. 9: Jakým způsobem jsou zadávány úkoly žákům s SPU při reedukaci
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Graf  č.  10  ukazuje,  zda  učitelé  zakládají  portfolio  žáka,  které  mapuje  pokroky

a výsledky,  kterých  žák  během  reedukace  dosahuje.  42,9  %  učitelů  portfolio  žáka

zakládá a pracuje s ním. 57,1% učitelů portfolio pro každého žáka nezakládá. 

I  z  této  dotazníkové  položky  vyplývá,  že  je  porušena  jedna  ze  zásad  reedukace.

Portfolio žáka je podkladem k práci s ním a k vytváření příprav na reedukační cvičení.

Také slouží k průběžnému sledování žáka a ke kontrole, zda cvičení, která se volí jsou

pro žáka s SPU vhodná nebo je nutné zvolit jiný přístup, metodu, formu práce.
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Graf č. 10: Procentuální zjištění počtu učitelů, kteří vytváří portfolio žáka
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V grafu č. 11, který se nachází níže, můžeme vidět, že čas, který věnuje 45,2 % učitelů

reedukaci žáků s SPU týdně je 1–2 krát týdně 45 minut. 

Doučování probíhá 45–60 minut a často 1–2 krát týdně. Reedukace by měla probíhat

v krátkých časových intervalech, ale intenzivněji, což je jednou z jejich zásad. Vhodná

délka  reedukačního  cvičení  je  15–20 minut,  aby bylo  cvičení  efektivní.  Důležité  je

si uvědomit, že reedukace neznamená rozhodně doučování. Reedukace je soubor metod,

kterými  se  směřuje  k  odstranění  specifických  obtíží  při  čtení,  psaní  a  počítání.

Doučování má funkci doplňující k výuce (Jucovičová, aj. 2014).

Z výsledku dotazníkových položek, které ukazují grafy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 lze usuzovat,

že se nejedná o reedukaci, ale o doučování žáků s SPU.
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Graf č. 11: Procentuální vymezení časové délky, která je věnovaná reedukaci žáků s 
SPU
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Výše uvedený graf. č. 12 ukazuje, jaké reedukační pomůcky využívají učitelé v práci

se žáky s SPU nejvíce. 

Učitelé měli možnost vybrat si z možností uvedených nebo uvést jiné možnosti nebo

jiné  použití.  Jiné  pomůcky dle  výsledků využívá  25,7  % učitelů.  Učitelé  uvedli,  že

se jedná o pomůcky jako speciální učebnice, cvičení na interaktivních tabulích, stolní

hry  (Logico  picollo,  Brain  box),  materiály  určené  PPP,  práce  s  texty.  Možnost

odpovědět jinak tj.  jiným způsobem použití  pomůcek odpovědělo 2,9 % učitelů,  zde

uvedli využití speciální programů na PC.

Položka dokazuje,  že nejvíce učitelé využívají  známé pomůcky, a to grafomotorické

listy, které využívá 80 % dotazovaných, 62,9 % učitelů využívá měkké a tvrdé kostky

na rozlišení měkkých a tvrdých slabik, tedy již také velmi známou reedukační pomůcku.

48,6  %  učitelů  uvedlo,  že  s  dětmi  procvičují  jemnou  motoriku,  využívají  bzučák
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Graf č. 12: Zjištění, které reedukační pomůcky učitelé využívají v praxi se žáky s SPU
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a cvičení propojují s pohybem. 45,7 % učitelů používá karty, kde barevně rozlišují Y/I.

40 % učitelů využívá obrázkovou abecedu jako reedukační pomůcku. 22,9 % učitelů

prvního stupně základní školy pracuje s pexesem s čísly nebo písmenky a 5,7 % učitelů

využívá metodu dokreslování číslic.

Z výsledku vyplývá, že učitelé nehledají nové pomůcky, které lze využít se žáky s SPU.

Využívají  pomůcky,  které  jsou  jim  dobře  známé,  ale  nehledají  jiné  a  netradiční

reedukační pomůcky, které by mohli žákům s SPU nabídnout a motivovat je v další

výuce a především do dalšího vzdělávání.

Učitelé  s  vysokoškolským  pedagogickým  vzděláním  nemohou  vést  reedukaci,  ale

mohou využívat právě pomůcky určené k reedukačnímu cvičení. To, že učitelé pomůcky

využívají  nám ukazuje,  že mají  informace či  nějaké znalosti  o využití  reedukačních

metod se žáky s SPU.
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Protože cílem bakalářské práce je nejen zjistit jaké znalosti o reedukačních metodách

specifických poruch učení mají v současné době učitelé na prvním stupni základních

škol,  ale také zmapovat jaké podmínky pro práci se žáky s SPU učitelům poskytuje

škola.  Proto  se  posledních  pět  položek  věnuje  podmínkám,  které  poskytuje  škola

učitelům pro práci se žáky s SPU.

V třinácté položce nás zajímalo, jakým způsobem se učitelé dozvídají o problematice

SPU. Graf č. 13 ukazuje, že seminářů, kurzů poskytnuté školou má možnost se účastnit

34,3 % dotazovaných respondentů. 28,6 % učitelů má možnost se radit s odborníky,

kteří pracují na školách a 20 % dotazovaných se o problematice dozvídá tím, že sami

čerpají  informace z literatury či  internetu.  17,1 % učitelů má speciálně-pedagogické

vzdělání, tedy se předpokládá, že znají metody jak s těmito žáky pracovat. Základní

školy tedy poskytují učitelům podmínky, aby se o problematice dozvídali více a se žáky

s SPU pracovali vhodnými pedagogickými metodami a formami.
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Graf č. 13: Zkoumání podmínek poskytnuté základní školou pro učitele a jejich práci se
žáky s SPU
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Na grafu č. 14 je viditelné, že učitelé na základních školách mají dobré podmínky pro

práci se žáky s SPU. 100 % dotazovaných nám zodpovědělo, že jim škola umožňuje

se účastnit  seminářů  a  kurzů  zaměřených  na  vzdělávání  žáků  s  SPU.  Učitelé  mají

možnost se seznamovat s novými metodami práce se žáky s SPU. Základní školy jim

umožňují vzdělávat se v problematice SPU.
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Graf č. 14: Zkoumání poskytnutí podmínek základní školou učitelům pro práci se žáky s 
SPU
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Výše uvedený graf č. 15 nám ukazuje, zda základní školy poskytují dostatek vhodných

pomůcek pro práci se žáky s SPU. 57,1 % učitelů tvrdí, že základní škola jim poskytuje

dostatečné množství pomůcek pro práci se žáky s SPU. 42,9 % učitelů odpovědělo, že

jim základní škola neposkytuje dostatek vhodných pomůcek pro práci se žáky s SPU.

Výsledek této dotazníkové položky je kladný. Učitelé mají možnost využívat pomůcky

v práci  se žáky s SPU, tedy můžeme říci,  že podmínky na základních školách jsou

dobré. 
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Graf č. 15: Zkoumání poskytování vhodných pomůcek školou pro práci se žáky s SPU
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Graf. č. 16 ukazuje, kteří odborníci poskytují školám pomoc a jakým způsobem. Učitelé

v  této  položce  měli  možnost  vybrat,  kdo  jim  a  škole  poskytuje  odbornou  pomoc

a vypsat jakým konkrétním způsobem jim zvolený odborník pomáhá.

66,7 % dotazovaných učitelů spolupracuje s PPP. Uvádí, že PPP jim poskytuje materiály

pro práci se žáky s SPU. Pracovníci PPP diagnostikují žáky a na základě diagnostiky

jim poskytují  doporučení,  jak se žáky s SPU pracovat.  58,3 % učitelů uvádí,  že  se

mohou  pro  pomoc  obracet  na  výchovného  poradce.  Jako  největší  klad  vnímají,  že

výchovný poradce zajišťuje kontakt s PPP či SPC. Výchovný poradce pomáhá učitelům

s tvorbou PLPP a také,  že pomáhá s  předáváním informací  rodičům dítěte.  29,2 %

učitelů uvádí jako další odborníky, kteří jim poskytují pomoc SPC. Pomoc, kterou jim

poskytuje  SPC,  jsou  podklady  pro  vypracování  IVP,  radí  jim  doporučené  postupy

při práci  se  žáky  s  SPU a  také  diagnostikují  žáky  a  vydávají  následná  doporučení.

25 % učitelů uvádí, že jim pomoc poskytuje také logoped, který poskytuje logopedickou

intervenci, vede logopedický kroužek, dělá předběžná vyšetření a screening žáků. Menší
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Graf č. 16: Zjištění, kteří odborníci poskytují pomoc učitelům se žáky s SPU
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procento 8,3 % učitelů zvolilo možnost psychologa. Práci psychologa popsali učitelé

především v prvotní diagnostice žáka. Stejné procento 8,3 % učitelů uvedlo, že na jejich

škole  nepracuje  žádný  odborný  pracovník.  Toto  zjištění  poukazuje,  že  učitelé  mají

ve velké části podporu a dobré podmínky pro práci se žáky s SPU. Graf č. 16 ukazuje,

že učitelé mají možnost se poradit s odbornými pracovníky na jejich základních školách

či se školními poradenskými zařízeními. Ale zároveň, nám z grafu č. 16 vyplývá, že

stále na školách pracuje jeden odborník, nikoliv celý tým odborníků.
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V poslední položce nás zajímalo, jak jsou využívány disponibilní hodiny. Disponibilní

časová dotace na 1. stupni základních škol činí 14 hodin. Disponibilní časovou dotaci

na 1. stupni základní školy lze využít na:

• navýšení časové dotace z některého z povinných vyučovacích předmětů

• vytvoření nového povinného vyučovacího předmětu,  který obsahově navazuje

na povinné vyučovací předměty vymezené učebním plánem

• zařazení volitelného předmětu

• zařazení předmětu speciálně pedagogické péče (MŠMT 2018)

Disponibilní hodiny podle 45 % učitelů jsou využívány na navýšení jednooborového

předmětu. 32 % učitelů uvádí, že se disponibilní hodiny využívají na doučování žáků

a 23 % dotazovaných uvedlo, že se disponibilní hodiny používají pro odborně vedenou

reedukaci.  Základní  školy  tedy  využívají  disponibilní  hodiny  především k  navýšení

jednooborového předmětu navíc.
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Graf č. 17: Využití disponibilních hodin
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6.6 Shrnutí výsledků praktické části

V úvodu empirické části byly stanoveny výzkumné otázky, které nám pomohly sestavit 
dvě hypotézy a vyhodnocováním dotazníků bylo zjištěno:

Výzkumné otázky:

1. Mají učitelé na prvním stupni základních škol znalosti o reedukačních metodách

SPU?

2. Mají  učitelé  na  prvním  stupni  základních  škol  podmínky  pro  využití

reedukačních metod v práci se žáky s SPU?

Hypotézy:

1. Učitelé  na  prvním  stupni  základních  škol  mají  odborné  znalosti

o reedukaci.

Tento předpoklad se potvrdil. Výsledky dotazníkového šetření nám ukazují, že

učitelé mají znalosti o reedukaci, avšak učitelé neumí zásady reedukace využívat

v pedagogické praxi.

Jak se ukázalo v dotazníkovém šetření, 91,4 % učitelů je schopno diagnostikovat

nebo  rozeznat  SPU  u  žáka  ve třídě.  A i  znalost  pedagogické  diagnostiky  je

stěžejní  pro  budoucí  reedukaci  žáků  s  SPU.  Také  každý  z  učitelů,  podle

dotazníkové položky č.  6,  si  je  vědom, že  žák s  SPU potřebuje individuální

přístup  v  metodách,  formách  práce.  O  odborné  znalosti  reedukace  učitelů

vypovídá i dotazníková položka č. 12, kde je zřejmé, že učitelé umí využívat

reedukační pomůcky, které jsou známé a doporučované v nápravě jednotlivých

poruch.

Můžeme tedy říci, že učitelé mají znalosti o reedukaci, ale dle dotazníkového

šetření neumí své znalosti využívat v pedagogické praxi. A to, že učitelé neumí

své  odborné  znalosti  o  reedukaci  používat  se  potvrdilo  v odpovědích

v dotazníkové položce č. 11, dle odpovědí 45,2 % učitelů tvrdí, že reedukační
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cvičení probíhá 1–2 krát týdně po dobu 45 minut, dle tohoto tvrzení můžeme

usuzovat,  že  se nejedná o odborně vedenou reedukaci,  protože 45 minut trvá

doučování.  Podle  zásad  v  reedukaci  by  neměla  reedukace  trvat  déle  než  20

minut.

To, že učitelé nedodržují zásady reedukace, se ukázalo i v dotazníkové položce

č. 8  a  9.  Učitel  přímo nemůže  ovlivnit  fakt,  že  na  škole  probíhá  reedukace

skupinově ve vysokém počtu žáků. Učitel, ale může ovlivnit zadávání úkolů ve

skupině, a to formou individuální nebo skupinovou. I zde je zásada porušena

a celá skupina dostává jeden úkol.

I  dotazníková položka  č.  10  nám ukazuje,  že  učitelé  se  zásadami  reedukace

neumí pracovat. Nezakládají  si portfolio každého žáka s SPU, tedy nemohou

sledovat vývoj daného žáka a jeho pokroky, které jsou důležité ke správné volbě

metody či přístupu k žákovi. V doučování portfolio žáka není podmínkou. 

Tedy  lze  podle  výsledků  dotazníkového  šetření  usuzovat,  že  na  základních

školách dochází spíše k doučování než k reedukaci.

2. Učitelé na prvním stupni základních škol využívají reedukační metody při

práci s žákem se specifickými poruchami učení.

Tato hypotéza se potvrdila. Učitelé využívají reedukační metody se žáky s SPU.

Využívají  reedukační  pomůcky.  Podle  zjištění  80  %  učitelů  využívá

grafomotorické listy. Zde se ukazuje, že učitelé využívají pomůcku, která jim je

dobře známá. Velké procento učitelů také používá velmi známou pomůcku, a to

měkké/ tvrdé kostky na rozlišování y/i. Tedy nám výsledky ukazují, že učitelé

používají některé reedukační pomůcky, ale jsou to pomůcky, které jsou velmi

známé nebo jsou snadno získatelné a lze je vytvořit. Vzhledem k možnostem

využívat  velkou  řadu  pomůcek,  učitelé  používají  ve  své  praxi  stále  stejné

a dobře známé pomůcky. Učitelé měli možnost zaznamenat do dotazníků jiné
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pomůcky nebo jiné způsoby použití pomůcek, ale ve výsledcích se neobjevila

žádná netradiční nebo méně známá pomůcka.

3. Učitelé na prvním stupni základní školy mají dobré podmínky pro práci se

žáky s SPU.

Pro zjištění této hypotézy byly použity dotazníkové položky č. 13, 14, 15, 16,

17.  Bylo zjištěno, že učitelé  mají  dobré podmínky pro práci se žáky s SPU.

Základní  školy  v  Liberci  učitelům  umožňují  se  účastnit  seminářů  a  kurzů

s tématikou vzdělání žáků s SPU, takto odpovědělo 100 % dotazovaných učitelů.

33,4 % učitelů se o reedukačních formách dozvídají ve pomocí kurzů a seminářů

se zaměřením na vzdělávání  žáků s  SPU, které  jim poskytuje  škola.  28,6 %

učitelů  má  možnost  spolupracovat  se  školními  odborníky.  Nejvíce  učitelé

spolupracují s PPP nebo výchovným poradcem na škole, kde vnímají jako velký

klad to, že pracuje přímo na jejich škole. 

Z výsledků vyplynulo, že 57,1 % učitelů má dobré podmínky na základní škole,

protože  jim  škola  poskytuje  dostatečné  množství  pomůcek,  které  mohou

využívat v práci se žáky s SPU. 

Učitelé mají dobré podmínky pro práci se žáky s SPU. Mají možnost získávat

informace o problematice SPU a o reedukačních metodách práce se žáky s SPU

a mají je možnost využívat v praxi pomocí pomůcek, které jim poskytuje jejich

škola.

Jediné co není úplně dobré a mohlo by se zlepšit pro podmínky v práci se žáky

s SPU je využívání disponibilních hodin na jednooborový předmět navíc,  jak

uvedlo 45 % učitelů. Disponibilní hodiny by bylo lepší využívat pro práci se

žáky se specifickými potřebami a v našem případě pro žáky s SPU. 
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Závěr
Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké znalosti o reedukačních metodách specifických

poruch učení mají v současné době učitelé na prvním stupni základních škol v Liberci

a zmapovat  jaké  mají  učitelé  podmínky  pro  jejich  využití  v  práci  se  žáky

se specifickými poruchami učení.

Z  výsledků  je  zřejmé,  že  učitelé  mají  odborné  znalosti  o  reedukačních  metodách.

Dokážou diagnostikovat žáka s SPU, uvědomují si individuální přístup k těmto žákům

a také využívají pomůcky v práci se žáky s SPU. Jejich znalosti o reedukaci, ale neumí

používat v pedagogické praxi a nedodržují zásady reedukace, i přes to, že problematika

SPU je v současné době velmi diskutovaným tématem a jak je zřejmé i ve výsledcích

dotazníkového šetření, 97 % učitelů se setkalo se žákem s SPU ve třídě.

Učitelé s vysokoškolským pedagogickým vzděláním nemohou vést odborně vedenou

reedukaci, ale mohou využít některé reedukační metody a především pomůcky při práci

se žákem s SPU.

Výsledky nám ukazují, že dochází spíše k doučování žáků s SPU, a to v otázce č. 11,

kde 45,2 % učitelů odpovědělo, že reedukace probíhá 1–2 krát týdně po dobu 45 minut.

Dále lze takto usuzovat z výsledků dotazníkových položek č. 7, 8, 9, 10, kde ve všech

případech nedochází  k  dodržování  zásad reedukace,  a to  především v individuálním

přístupu, který je základem reedukace. Reedukace na školách probíhá skupinově, a to

v 6–7 žácích.  Učitelé  si  nevedou portfolia  žáků s SPU, tedy nezaznamenávají  jejich

pokroky.

Doučování  není  pro  žáky  s  SPU  vhodnou  metodou.  Pro  žáky  je  takový  přístup

demotivující pro další učení se a vzdělávání se. Jedná se o pouhé zopakování učiva,

za to reedukace cílí přímo na postiženou funkci u žáka.

Učitelé podle výsledků využijí známé reedukační pomůcky, které jsou dobře dostupné,

například  jako grafomotorické  listy,  které  využívají  z  80 % učitelé  v  práci  se  žáky
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s SPU, dále 62,9 % učitelů používá měkké/tvrdé kostky na rozlišování psaní i/y, 40%

používá obrázkovou abecedu, 48,6 % využívá bzučák a další pomůcky uvedeny v grafu

č.  8.  Nikdo  z  dotazovaných  učitelů,  i  když  možnost  měli,  neuvedli  v  dotazníku

netradiční nebo méně známou pomůcku.

Avšak tento výsledek je  překvapivý vzhledem k tomu,  že  učitelům na školách jsou

poskytnuty  dobré  podmínky  pro  práci  se  žáky  s  SPU,  jak  nám  ukazují  výsledky

dotazníkového  šetření.  Mají  možnost  v  problematice  se  školit,  a  tedy  pochopit,

že samotné doučování není pro žáka s SPU efektivní metodou. Podle výsledků mají

možnost  se  radit  s  dalšími  pedagogickými  odborníky  na  škole.  Také  mají  možnost

využívat pomůcky s dostatečného množství, které jim poskytuje jejich základní škola,

jak uvedlo 57 % dotazovaných učitelů.

Znalosti učitelů o reedukaci a o využívání jejích zásad v praxi mohou být ovlivněny

jejich profesní  přípravou a vzděláváním se na  pedagogických školách,  a  také jejich

samostudiem o dané problematice. Přístup k žákům s SPU může být ovlivněn počtem

žáků ve třídách, který se stále zvyšuje a pak v důsledku toho není možno se věnovat

žákovi s SPU pomocí reedukačních metod. Zvyšuje se ve třídách i počet žáků, kteří mají

problém. Rozhodně učitele ovlivňují v přístupu k žákovi s SPU i rodiče žáka, kteří mají

velkou úlohu v tom, jak s žákem učitelé mohou pracovat.

Faktem je, že mnoho reedukačních pomůcek, které se dají využít ve výuce žáka s SPU

lze vytvořit. Ale učitelé jsou v současné době zahlceni administrativní prací, proto je

možné, že jim nezbývá čas pro vyhledávání a tvoření nových pomůcek a použití jiných

metod než běžného doučování žáka s SPU.
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Navrhovaná opatření
Jak  z  výzkumu  vyplývá,  pro  efektivnější  práci  se  žáky  s  SPU,  tedy  využívání

reedukačních metod, je třeba zlepšit praktikování znalostí o reedukaci učitelů 1. stupně

základních škol v pedagogické praxi. K tomuto může sloužit i tato bakalářská práce,

která byla koncipována jako příručka pro učitele, a to především v kapitole Možnosti

práce  se  žáky  s  SPU  v  teoretické  části  bakalářské  práce,  kde  nabízíme  praktické

možnosti a reedukační metody, které mohou využít učitelé 1. stupně základních škol

v práci se žáky s SPU.

Učitelé  ve  zmíněné  kapitole  mohou  naleznout  pomůcky,  které  budou  pro  žáky

netradiční a do výuky motivující, ale přitom jim jejich výroba nezabereme velkou část

jejich času v přípravách na hodinu a v jiné pedagogické práci. 

Další  možností,  jak  zlepšit  využívání  reedukačních  metod  v  práci  se  žáky  s  SPU

na 1. stupni základní školy je využití disponibilních hodin. Jak vyplynulo ve výsledcích

dotazníkového šetření v položce č. 17, disponibilní hodiny na 1. stupni základní školy

jsou využívány k jednooborovému předmětu navíc. Ale disponibilní hodiny lze využít

jako hodiny zaměřené na speciálně pedagogickou péči. I když učitel s vysokoškolským

pedagogickým vzděláním nemůže vést odborně vedenou reedukaci, tak by mohl vést

cvičení, kde by využíval reedukační metody a pomůcky, aby to bylo pro žáky s SPU

efektivnější než doučování. Samozřejmě předpokladem je, aby učitel měl znalosti jak

pomůcky používat. 

Obor učitelství pro 1. stupeň základní školy obsahuje předměty zaměřené na SPU, kde

se  budoucí  učitelé  seznamují  s  diagnostikou  SPU,  možnostmi  práce  a  využíváním

reedukačních metod,  pomůcek ve výuce žáka s  SPU. Předmět je  nakonec zakončen

zkouškou, tedy předpoklad,  že učitelé  na prvním stupni  základní  školy by měli  mít

znalost jak s reedukační pomůckou pracovat, je. A učitelé by tyto znalosti měli využít

ve cvičení pomocí reedukačních metod. A to z důvodu, že samotné doučování v žácích
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s SPU budí  dojem negativismu,  demotivace vůči  učení.  Proto by mohli  učitelé  vést

cvičení, které je založené na hře a ne na pouhém opakování z vyučovacích hodin, které

je stejně neefektivní a demotivující pro žáky s SPU.

Také jednou z možností jak zlepšit práci se žáky s SPU na základních školách prvního

stupně je, že pokud nemůže reedukace probíhat individuálně, měl by se počet žáků ve

skupinách snížit na 3–4 žáky, což je ideální počet pro skupinovou reedukaci. Úkol by se

měl zadávat individuální formou každému žákovi ve skupině.

Základem  dobře  vedeného  reedukačního  cvičení  nejsou  jen  odborné  znalosti,  ale

i přístup učitele, který bude se žáky s SPU pracovat. Především učitel musí žáka s SPU

pochopit a zvolit citlivý přístup jak k žákovi s SPU, tak i k jeho rodičům, pak můžeme

hovořit o kvalitní a efektivní práci se žáky s SPU. 
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Přílohy

Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Valerie Fojtová a jsem studentkou kombinovaného studia 3. ročníku oboru Speciální
pedagogika pro vychovatele na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické
univerzitě v Liberci. 

V rámci ukončení studia vypracovávám bakalářskou práci na téma Práce s dětmi se specifickou
poruchou učení na prvním stupni základní školy. Součástí bakalářské práce je výzkumná část,
kde se zabývám problematikou na dané téma a týká se ji níže napsaný dotazník. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o jeho následné vyplnění k dané problematice. 

Dotazník je zcela anonymní a uvedené informace slouží pouze k vypracování výzkumné části
v mé bakalářské práci.

U každé otázky pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno v otázce jinak. 

Předem Vám velice děkuji za jeho vyplnění.

_____________________________________________________________________________

1) Jaké je Vaše vzdělání?

a) speciálně-pedagogické

b) vysokoškolské pedagogické

c) střední odborné pedagogické

d) bez pedagogického vzdělání 

e) pedagogické vzdělání si doplňuji

2) Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

a) 1-6

b) 7-12

c) 13-18

d) 19-24

e) 25-30



f) 31-36

g) 37-42

3) Jedná se o třídu?

a) specializovanou

b) běžnou

4) Dokážete sami rozeznat nebo diagnostikovat SPU?

a) ano

b) ne

5) Setkali jste se se žáky s SPU?

a) ano

b) ne

6) Poskytujete některou z forem pomoci žákům s SPU?

a) zohlednění ve výuce – individuální přístup

b) doučování

c) reedukaci

d) neposkytuji

7)  Jak probíhá reedukace na Vaší škole?

a) individuálně

b) skupinově

8) Jaký počet žáků se účastní reedukace ve skupině (odpovídejte na tuto otázku, pokud 
předchozí odpověď, byla b)

a) 2-3 žáci

b) 4-5 žáků

c) 6-7 žáků

d) 8 a více žáků

9) Jakým způsobem jsou úkoly zadávány žákům s SPU?

a) individuálně



b) skupinově

10) Máte pro každého žáka, který se účastní reedukace, založené portfolio?

a) ano

b) ne

11) Jaký čas věnujete nejčastěji reedukaci žáka s SPU týdně?

a) 1–2krát týdně

vyberte: 10 minut   20 minut    45 minut

b) 3–4krát týdně

vyberte: 10 minut   20 minut    45 minut

c) každý den

vyberte: 10 minut   20 minut    45 minut

12) Které reedukační pomůcky využíváte při práci se žáky s SPU? (výběr jedné i více 
možností)

a) obrázková abeceda

b) pexesa s čísly nebo s písmenky

c) cvičení propojujeme s pohybem

d) grafomotorické listy

e) využíváme bzučák

f) karty, kde barevně rozlišujeme Y/I

g) dokreslování číslic

h) cviky na jemnou motoriku – navlékání korálků, stříhání a skládání z papíru

ch) měkké a tvrdé kostky na rozlišení slabiky, Y/I

i) jiné: _____________________________________________

e) jinak:_____________________________________

13) Jak se o reedukačních formách SPU dozvídáte ?

a) mám vystudovanou vysokou školu v oboru speciální pedagogika

b) semináře, kurzy poskytnuté školou pro učitele



c) sám/ sama z literatury a internetu

d) radím se s odborníky, kteří pracují na naší škole

14) Umožňuje Vám škola se účastnit seminářů a kurzů zaměřené na vzdělávání žáků 
s SPU?

a) ano

b) ne

15) Poskytuje Vám škola dostatek vhodných pomůcek pro práci se žáky s SPU?

a) ano

b) ne

16) Kteří odborníci poskytují vaší škole pomoc a jakým způsobem (vypište)?

a) žádní

b) výchovný poradce - __________________________________

c) logoped -___________________________________________

d) psycholog - _________________________________________

e) PPP- _______________________________________________

f) SPC -________________________________________________

17) Jak jsou využívány disponibilní hodiny?

a) doučování

b) odborně vedená reedukace

c) jednooborový předmět navíc
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