Příloha č. 1: Dotazník – Můj vztah ke čtení

Můj vztah ke čtení - dotazník pro žáky
Ahoj, ráda bych Tě poprosila o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a údaje, které mi poskytneš,
poslouží jako podklad pro diplomovou práci. Děkuji a těším se na Tvé odpovědi.

Třída:
Jsem:

6.
7.
8.
holka / kluk
ano / ne

9.

Je mi ______ let
Mám obtíže ve čtení – DYSLEXII

_____________________________________________________________________________

1. Ve volném čase rád/ráda čtu knížky.
určitě ano

ano

spíše ano

spíše nene

určitě ne

jak často:

_________________________________________________________

proč rád/a čtu:

________________________________________________________

proč nerad/a čtu: ________________________________________________________

ke čtení mě přivedl/a/o hlavně _______________________

2. V současné době mám rozečtenou knížku.

ano

/

ne

Pozn. Pokud odpovíš ,,ano“, napiš, kterou knihu právě čteš.
__________________________________________________________

3. Při čtení často prožívám tyto pocity:
____________________________________________________________
4. Chodím do knihovny… (Vyznač to, co platí.)
každý týden

/

1-2 krát za měsíc

/

nepravidelně (několikrát za půl roku)

nepravidelně (několikrát za rok) / Byl/a jsem tam jednou.

/

/

Nikdy jsem tam nebyl/a.

Jiné: _____________________________________________________________________

5. Baví mě knihy o:
______________________________________________________________

6. Když mám číst nahlas před ostatními, tak
__________________________________________________________,
protože ______________________________________________________________.
7. Myslím si, že jsem dobrý čtenář
určitě ano

ano

spíše ano

spíše nene

určitě ne

Pozn. Pokud odpovíš ,,spíše ne, ne, určitě ne“, napiš, proč si to myslíš:

_________________________________________________

8. Doma si většina členů naší rodiny někdy čte knížky.
určitě ano

ano

spíše ano

spíše nene

určitě ne

9. Ve čtení mě nejvíce omezuje/ Při čtení mám největší problémy s:
_______________________________________________________________
10. Ve škole máme možnost si pravidelně číst.

ano

/

Díky moc za ochotu a za Tvůj čas!

ne

Příloha č. 2: Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
Téma diplomové práce: Podpora čtenářství žáků s dyslexií
Autor práce: Mgr. Denisa Benešová
Já

..............................................................................................................

souhlasím s účastí na výzkumu v rámci diplomové práce s názvem Podpora čtenářství žáků
s dyslexií
Udělením svého souhlasu beru na vědomí, že:
1. jsem byla dostatečně informována o účelu výzkumu v rámci diplomové práce, vím,
kolik času zabere účast na daném rozhovoru, který je součástí výzkumu zkoumané
problematiky. Bylo mi umožněno pokládat otázky související s výzkumem, které byly
zodpovězeny k mé spokojenosti,
2. vím, že mohu kdykoliv odstoupit z účasti na výzkumu, aniž bych tak ohrozil/a vztah
mezi mnou a osobou zodpovědnou za vykonání rozhovoru,
3. souhlasím s tím, že údaje získané při výzkumu mohou být publikovány, aniž by mě
bylo možné identifikovat,
4. jsem si vědom/a toho, že budu-li mít jakékoli dotazy, týkající se mé účasti na
výzkumu, mohu kontaktovat Mgr. Denisu Benešovou, a ta mi mé otázky zodpoví.

Podpis ................................................
Datum podpisu .................................................

Příloha č. 3: Prohlášení o mlčenlivosti (dotazníkové šetření)
PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
Tímto prohlášením se zavazuji k zachování kompletní a bezvýhradné mlčenlivosti o všech
skutečnostech vedoucích k identifikaci respondentů, které se dozvím ze získaných informací
z dotazníkového šetření v rámci výzkumu se zaměřením na čtenářství žáků s dyslexií, který je
realizovaný pro diplomovou práci s názvem Podpora čtenářství žáků s dyslexií.
Tuto mlčenlivost se zavazuji zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení rozhovoru a studia.
Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité
skutečnosti stanoví zákon.
Student: Mgr. Denisa Benešová
Studovaný obor: Učitelství pro střední školy (N ČJ-SPG) Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy, navazující magisterské studium, druhý ročník, prezenční forma

V: …….Praze...................... dne .........................

Podpis studenta: ..........................

Příloha č. 4: Prohlášení o mlčenlivosti (interview)
PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
Tímto prohlášením se zavazuji k zachování kompletní a bezvýhradné mlčenlivosti o všech
skutečnostech, které se dozvím z odpovědí respondenta v rámci interview, které poslouží pro
ilustraci sledovaného tématu pro účely realizace diplomové práce v rámci studia na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Tuto mlčenlivost se zavazuji zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení rozhovoru a studia.
Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité
skutečnosti stanoví zákon.
Student: Mgr. Denisa Benešová
Studovaný obor: Učitelství pro střední školy (N ČJ-SPG) Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy, navazující magisterské studium, druhý ročník, prezenční forma

V: …….Praze...................... dne .........................

Podpis studenta: ..........................

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s respondentkou se specifickou poruchou čtení
Za nás dyslexie byla ještě tak trochu tabu. Nebo aspoň v naší třídě, zpětně jsem si uvědomila,
že jsem byla asi jediná, kdo ji tam měl. I když třeba moje sestra navštěvovala stejnou základní
školu a v její třídě v hodinách českého jazyka a literatury měli různé úlohy pro děti
s poruchami učení a pro děti bez těchto problémů. Vím, že tam těch dětí bylo víc, měli také
jinou vyučující, a ta to prý hodně zohledňovala. Moje úprava taky nebyla a není úplně pěkná.
Jednou mi moje učitelka češtiny dala za prasátko, tedy když jsem něco špatně napsala
a potom to přeškrtala, pohlavek. Naše učitelka na základní škole vlastně vůbec na nějaké
specifické poruchy učení nebrala zřetel.
My jsme například hodně dělali takové doplňovačky na gramatická pravidla. To jsme také
museli číst nahlas. To si pamatuji, jak všichni věděli, co tam patří, a všichni věděli, že já to
nevím. Já jsem se třeba vyjmenovaná slova naučila nazpaměť, ale poté jsem neodhadla, jaké
je to slovo příbuzné. Když jsme v hodinách českého jazyka psali diktáty, tak to bylo docela
dobré, vyučující nám někdy četla věty a dohromady jsme to rozebírali a teprve potom jsme
psali diktát. Ale třeba jsme dělali pořád rozbory a grafy, neustále jsme určovali rody a osoby.
Třeba literaturu jsme měli velmi formální, vyučující nám diktovala životopisy některých
spisovatelů a my si to slovo od slova museli psát. Ke čtení jsme se moc nedostali, občas jsme
přečetli něco z čítanky, ale to mě většinou moc nebavilo. Byl to takový stres – zase jsme četli
nahlas a já samozřejmě četla hrozně. Vymýšlela jsem si konce slov, zasekávala jsem se.
Vnímala jsem úsměvy ostatních, někdy se spolužáci opravdu smáli od ucha k uchu, když jsem
například slovo hejno přečetla jako lejno. Nedivím se, bylo to k smíchu, ale v tu chvíli mi
nebylo příjemně. A obdobné situace jsem zažívala často. Když jsem četla nahlas, musela jsem
mít podložku, to mi docela pomáhalo. Čtenářské deníky jsme v hodinách literatury psát
nemuseli. Ale i tak jsem i na základní škole četla. Svým způsobem mě čtení bavilo, ale doma
v soukromí, když mě nikdo nekontroloval a mohla jsem si číst vlastním tempem. Četla jsem
takové ty tajuplné příběhy z minulosti, vzpomínám si, že jsem v osmé třídě nebo v deváté četla
Kladivo na čarodějnice a ještě takové příběhy vrahů. Vždy se mi líbilo, když kniha měla
obrázky, bylo to totiž víc uvěřitelné a zkrátka mě to zaujalo.
Musela jsem se vlastně pořád strašně moc učit. Třeba na přijímací zkoušky na gymnázium
jsem se opravdu pořád učila. Chodila jsem i na doučování k učiteli z gymnázia. Měla jsem
pocit, že patřím k těm nejslabším žákům ze třídy. Zároveň si doteď pamatuji výsledky nějakých
srovnávacích testů před přijímacími zkouškami, tam mi vyšlo, že bych měla jít studovat učební

obor, tedy s výučním listem. A teď jsem inženýrka a normálně pracuji.
Kdybych věděla od základní školy, že mám dyslexii, tak to tak beru, ale když to zjistili v době
mé dospělosti, tak jsem z toho byla docela vykolejená. Na střední škole jsme samozřejmě číst
museli, už kvůli maturitě. V hodinách literatury jsme od prváku dělali čtenářský deník na
námi přečtené knihy, měli jsme na to přesně danou strukturu, vyučující nám to vždy
zkontrolovala. Mělo to řád a to mi pomáhalo. Čtenářský deník mě moc bavil, chtěla jsem ho
vždycky mít pěkný, s pěknou grafickou úpravou. S tím jsem si vždycky vyhrála. A ty knížky,
které jsem do něj zapisovala, jsem opravdu četla a doteď si je pamatuji. Číst mě vlastně
bavilo, četla jsem hodně Shakespeara, to bylo fajn. Z knih jsem si vybírala často ty, které měly
málo stran a rychle se četly. Nějakou rozsáhlou knížku jsem na střední škole nikdy nepřečetla.
Do čtvrtého ročníku jsem ani tady nedostávala žádnou podporu ze strany školy. Do poradny
mě poslala moje češtinářka v prvním pololetí ve čtvrťáku. To bylo divné, jednou po skončení
hodiny řekla, ať tam zůstanu já a ještě jeden spolužák. Bez okolků pak řekla, ještě když
odcházeli ostatní, kteří to podle mě museli slyšet, že si myslí, že možná máme dyslexii, ať si
dojdeme do poradny. Papír nám prý pomůže u maturity. Tak jsem tam potom šla, ale cítila
jsem se hloupě. Potom, co mi diagnostikovali dyslexii, tedy ve čtvrťáku, jsem měla úlevu
u maturity, ale kdybych mohla vrátit čas, nechtěla bych to. Na písemné části u maturity jsem
měla učebnu sama pro sebe. Na rozpisu k maturitám jsem byla sama na jednom archu
a všichni se mě ptali, jestli jsem se nevešla do učebny. Také jsem měla o hodinu navíc než
ostatní, v té učebně jsem seděla s mým vyučujícím úplně sama a tu hodinu navíc jsem už
neměla co dělat, takže jsme tam po sobě jen tak podivně pokukovali. Byla jsem jako ta divná.
Dneska je to normální, ale předtím…
I v chemii jsem měla velké problémy. Teď jak nad tím přemýšlím, tak to mohlo být taky
způsobené poruchou čtení, protože se mi tam ta písmenka taky točila. Jednou mi jedna
vyučující matematiky řekla, že ví, že když se na test opravdu hodně učím, tak mám dobrou
známku, ale pokud matematiku k životu nepotřebuji a chci se věnovat uměleckému oboru, tak
ať mám klidně 4 na vysvědčení, že to není tak důležité. To mi dalo docela velkou motivaci.
Moje sestra chodila do pedagogicko-psychologické poradny, kde jí, když byla ve třetí třídě,
zjistili dyslexii. Já jsem tam jednou byla s ní, byla jsem asi ještě v první třídě, ale tam mi ani
mým rodičům nikdo neřekl, že bych mohla mít takdy dyslexii. Vlastně po dobu celé docházky
do základní školy a i na střední škole nikdo netušil, že by za příčinami mých obtíží mohla být
právě porucha čtení. Nebo to možná nikoho nezajímalo. Možná jsem na nějakou diagnostiku
byla ještě moc malá, nevím, ale od poradny jsem nedostala žádnou podporu.

Vlastně do pedagogicko-psychologické poradny jsem se dostala až na podzim ve čtvrtém
ročníku na střední škole, tedy krátce před maturitou. Tam mě poslala moje vyučující češtiny.
To mě docela ranilo. V poradně nás posadili ke kulatému stolu, bylo nás tam asi 12, seděla
jsem tam s takovými zvláštními dětmi. Psali jsme diktát. V průběhu psaní se vždy ta paní
zadávající u někoho zastavila a udělala mu v textu nějakou čáru. Nikdo nevěděl, co to
znamená. A já celou dobu přemýšlela, co ta čára znamená. A tolik jsem se potom
nesoustředila na správnost psaní, spíš jsem pořád sledovala, jestli mi ta paní jde taky napsat
čárku. Diktát nám potom přečetla jen jednou a řekla, že vícekrát to už nezopakuje. Poté tam
byl nějaký prostorový test, měla jsem kreslit obrazce do sebe. Tam mi řekli, že mi to dopadlo
velmi špatně. Já přitom chtěla jít na grafickou školu, takže to mě docela vyvedlo z míry.
Zároveň jsem pak měla číst takový nesmyslný příběh a já jsem to potom měla shrnout. Tak já
jsem se soustředila na to, jak to čtu a ne úplně na ten význam. Když čtu rychle, tak nestíhám
zpracovat obsah textu. A to zkoušení bylo takové dost stresující. A tak mi byla
diagnostikovaná dyslexie.
Na vysoké jsem četla hlavně životopisné knihy, většinu knih jsem dostala třeba k Vánocům,
takže jsem je poté četla. Často to byly knihy o návrhářích, vyprávění z jejich života. Na vysoké
jsem četla taky takové ty motivační knížky od Louise L. Hay, ty mě velmi bavily. Muselo to mít
spoustu obrázků. Vstřebávám asi spíše vizuální prvky té knížky. Na dějiny umění jsme měli
třeba učitele, který tvrdil, že nesnáší gramatické chyby, tak jsem mu řekla, že mám dyslexii.
Ale jinou podporu jsem nehledala, nikomu jinému jsem to neřekla a žádnou podporu
studentům jsem nevyužívala. Na vysoké mi dělalo spíše problém zapamatovat si všechny
odborné termíny, takže mi zapamatovávání slov trvalo déle než ostatním. Tam jsem cítila mou
velkou slabinu. Ani ne tak ve čtení, jako v odborných předmětech. Zase to znamenalo, že jsem
se musela velmi učit. Vynakládala jsem na to spoustu energie, protože jsem zkrátka musela.
Tam se mi třeba i ta čísla promíchávala, u různých výpočtů jsem musela vždy jít číslo od čísla,
abych je nezaměnila.
Co se týče čtení, tak se mi vlastně v dospělosti dost ulevilo, teď se cítím bezpečněji, víc si to
prostě užívám, když mě nikdo nekontroluje, nehodnotí. Třeba teď využívám podložku jen
u čtení německých textů nebo u nich musím jít prstem slovo od slova. Nebo si rozdělím slovo
čárkami na jednotlivé části, to mi pomáhá to správně vyslovit. U českých textů to nedělám, to
už nepotřebuji. Ale ta německá slova jsou náročná, i když se německy učím od třetí třídy. Asi
stále mám nějaké problémy se čtením. Když úplně nemyslím na to čtení, tak si třeba
uvědomím, že najednou myslím na něco jiného. Teď už vůbec nečtu nahlas, tak to je lepší.

Když čtu potichu, tak je to plynulejší, ale mám problém s těžkými slovy, ty někdy takhle
v duchu vynechávám. Dělám to hlavně u složitých jmen. Záleží na tom, co čtu. Třeba jsem
zjistila, že když nemůžu něco přečíst, nějaké těžké slovo, tak si to musím přečíst nahlas. Slovo
od slova. V současnosti nahlas nečtu, naštěstí. Už to nepotřebuji. Když jsme museli číst nahlas
ve škole, tak mi to hodně vadilo, to jsem neměla ráda. Teď čtu nahlas jenom v angličtině nebo
němčině. Často stále přehazuji písmenka ,,a“ za ,,e“, ,,e“ za ,,h“, někdy přehodím i vysoké
písmenko, jako třeba ,,h“ a malé písmenko jako třeba ,,e“, nekoukám na to a zkrátka je
chybně přehodím. A to hlavně při psaní na počítači. Problém je, že když si to přečtu, tak
nevidím, že jsem ta písmenka přehodila. Mám takovou strategii, že ta slova, která si
nepamatuji, si píšu na kartičku a potom se k nim vracím. Jednou mi někdo poradil, že bych
v počítači mohla změnit barvu pozadí nebo naopak textu, to ale třeba v současnosti v práci
není možné. Hodně mi pomáhají kartičky, když si něco nemůžu zapamatovat, taky si k tomu
maluji obrázky. Velmi mi pomáhalo, když jsem měla pravidelnou strukturu zápisků. Pomáhalo
mi, když učitelé psali na tabuli vždy v podobném duchu, dodržovali nějaká pravidla
(podtrhávání atd. )
V současnosti většinou trávím čas s knihou v dopravních prostředcích, když cestuji. Teď čtu
Miláčka od Maupassanta. Já vždycky přečtu pár stránek za tu cestu, takže jednu knihu mám
na docela dlouho. Předtím jsem četla Ptáci v trní a to mě moc bavilo. Čtu to, co jsem kdysi za
studií nestihla. Většinou mi knihu někdo doporučí a já si ji potom podle toho, když mě to
osloví, také přečtu. Vždy jsem preferovala užší knížky, to bylo také kritérium pro výběr knížky.
Až nedávno jsem se dostala k tlustší knížce, dokonce i k té, která měla 400 stránek. Můžu říct,
že mě čtení vážně baví, jen mi je líto, že na něj nenacházím víc času a nemám pocit, že kvůli
mé dyslexii bych čtení zavrhovala nebo mi bylo nepříjemné. To vůbec ne. Knihy mám ráda
a už mám zase v zásobě další, které bych si ráda přečetla. A kdo mi nejvíc v životě se
čtenářstvím pomohl? No, to jsem asi musela být já sama.

