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Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na vliv specifických poruch učení na sebepojetí žáka obecně
a při výuce anglického jazyka. Dále sleduje dodržování obecných zásad reedukace při
výuce anglického jazyka.
Na vybraném vzorku studentů ověřuji dopady specifických poruch učení na jejich školní
úspěšnost a vlastní uvědomění si poruch učení právě ve spojení s výukovými problémy
v anglickém jazyce.
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Anotace
The bachelor thesis is focused on the effect of the special educational needs on the
selfdetermination of the pupils during the education of English language. It follows the
keeping of the common principle of reeducation which are used in teaching English
language.
The research proves the effect of the special educational needs on the school achievement
and the student's selfdetermination of special educational needs in connection with the
learning difficulties in English language.
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Úvod
Jednou ze základních povinností rodiče ve vztahu k vlastnímu dítěti je zajištění
povinné školní docházky. V dnešní době mají rodiče možnost volby při výběru vhodné
školy pro dítě a jejich pozornost často upoutá škola, která nabízí nějaké aktivity navíc,
např. rozšířenou výuku cizího jazyka již od prvního ročníku v rámci dopoledního
vyučování.
Po vstupu dítěte do první třídy se může stát, že nejčastěji pedagog upozorní rodiče
na jisté obtíže, které vysleduje u dítěte v rámci výuky českého jazyka, psaní či matematiky.
Další specifické problémy se také mohou objevit právě při výuce cizího jazyka, a to hlavně
v oblasti sluchové analýzy a syntézy či v oblasti správné výslovnosti. Po návštěvě
odborného poradenského zařízení může být u dítěte diagnostikována některá ze
specifických poruch učení. Nejčastěji se jedná o dyslexii, dysgrafii či dysortografii.
Všechny tyto poruchy se ve svých projevech a důsledcích odrážejí ve školní úspěšnosti
dítěte. Tím dochází k negativnímu ovlivňování dětské psychiky, kdy se tyto děti velmi
často mohou uzavírat do sebe, mají snížené sebehodnocení, mohou trpět strachem ze školy,
a dokonce mohou školu zcela odmítat.
V oblasti výuky cizího jazyka se dítě se specifickou poruchou učení velmi často
bojí komunikovat, nechce nahlas číst, mluvit před tabulí, raději na otázky neodpoví, než
aby odpovědělo špatně. S nárůstem školních povinností a větším objemem studijní látky
často tito žáci rezignují, nevěří si a mohou se také objevit přidružené poruchy, jako jsou
poruchy chování.
Proto je velmi důležité diagnostikovat poruchu učení včas, zvolit takové reedukační
postupy, které žákům umožní zažít pocit úspěchu a ukážou jim, že je možné naučit se
cizímu jazyku. Nedílnou součástí takto úspěšné reedukace je také kvalitní a efektivní
domácí příprava, spolupráce s rodinou dítěte a v neposlední řadě vlastní snaha a vůle dítěte
samotného. Pro správnou volbu vhodné reedukační metody je pro pedagoga důležité znát
znaky jednotlivých specifických poruch, ale také přesnou diagnózu dítěte, doporučená
opatření poradenského pracoviště a dále pak způsob, jakým se dítě se specifickou
poruchou učí, tedy jeho styl učení. Na základě těchto poznatků může pedagog ve
spolupráci s dítětem a rodiči nastavit plán postupu ve vzdělávání takovým způsobem, že
respektuje individualitu jedince, jeho poruchu a zároveň je přiměřeně náročný, aby žáka
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nezačal nudit nebo naopak nepřetěžoval zbytečnými aktivitami. Cílem tohoto snažení by
měl být spokojený žák, který zažívá navzdory svému znevýhodnění pocit úspěchu a ve
škole se cítí přijímaný a respektovaný.
Vzhledem ke své profesi učitele anglického jazyka na základní škole je pro mě
naprosto nezbytné problematiku specifických poruch učení znát a dobře se v ní orientovat.
Proto jsem se rozhodla ve své bakalářské práci zaměřit svou pozornost právě na výuku
anglického jazyka ve vztahu ke specifickým poruchám učení. V teoretické části zpracuji
problematiku specifických poruch učení, jejich rozdělení, dále se budu zabývat styly učení
a reedukací jak v rámci obecných zásad, tak dále pak v rámci anglického jazyka.
V praktické části v úvodu popíši druh výzkumu a metody, které byly při
výzkumném šetření použity, a dále se pak zaměřím na vlastní sebepojetí žáků se
specifickými poruchami učení ve vztahu k anglickému jazyku. Součástí výzkumného
šetření bude i pohled respondentů na výuku anglického jazyka a možnosti zohlednění
jejich specifických vzdělávacích potřeb.
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Teoretická část
1. CHARAKTERISTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ
Podle Jucovičové a Žáčkové (2014, s. 9) se specifické vývojové poruchy učení
často definují jako určitá neschopnost naučit se číst, psát nebo počítat, a to cestou
a způsobem běžným, tedy za použití standardních metod. V současné době se můžeme také
setkat s označením žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Chápání poruch učení se
měnilo v souvislosti se získáváním nových poznatků o poruchách učení.
Podle Pokorné (2010, s. 59) se používá výrazů vývojové poruchy učení, specifické
poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny termínům pro
specializovanější pojmy, jako je dyslexie či vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie a
dyskalkulie (někdy užívané termíny dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie se běžně v zahraniční
literatuře neobjevují).
Pipeková (2010, s. 157) dále uvádí, že specifické poruchy učení (SPU) jsou stále
jedním z aktuálních problémů současného školství. Týkají se totiž vysokého procenta
dětské populace. Výskyt jedinců trpících specifickou poruchou učení je totiž obtížné
vyčíslit, přibližně se uvádí 2 až 4 % jedinců, přičemž u chlapců je výskyt asi tak třikrát
častější.
Podle Slowíka (2007, s. 123) se téma specifických poruch učení drží v popředí
zájmu jak pedagogů, tak rodičů právě proto, že se jejich dopad velmi silně odráží
v psychice dítěte a jeho školní, respektive posléze i pracovní úspěšnosti. Protože samotné
poruchy učení nejsou charakteristicky spojeny s viditelným stigmatizujícím projevem ve
vzhledu nebo v chování a v minulosti byly rozpoznávány relativně zřídka, leckdo dodnes
pochybuje o jejich existenci, a dokonce i někteří učitelé považují diagnózu poruch učení
stále jenom za jakýsi fenomén, který dříve či později zase vymizí.
Ve skutečnosti se symptomy, které zařazujeme do kategorií poruch učení,
objevovaly u lidí i v historii. Můžeme říci, že se jedná o skupinu velmi specifických obtíží,
které daného žáka odlišují od žáků ostatních a zasahují ve svém důsledku celkový školní
výkon. Proto se na poli vzdělávání těchto jedinců řeší i výuka cizích jazyků, její metody
a formy, dále pak využití dostupných moderních informačních technologií, které by dětem
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se specifickou poruchou přinesly úlevu od psaní. V neposlední řadě se také zkoumají styly
učení těchto jedinců. Výzkumy se nezabývají pouze obdobím základního školství, ale také
střední školou a celkovou podporou osob se specifickou poruchou učení v dospívání
a dospělosti.
Podle Pipekové (2010, s. 158) pojem specifické poruchy učení označuje
různorodou skupinu poruch projevujících se obtížemi při nabývání základních
vzdělávacích dovedností, jako je mluvení, čtení, psaní a počítání. Poruchy mají
individuální charakter, mohou vznikat na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.
Často jsou provázeny dalšími příznaky – poruchy řeči, obtíže v soustředění, impulzivní
jednání, poruchy v oblasti percepce, poruchy motoriky (syndrom ADD, ADHD). Všechny
příznaky poruch učení způsobují selhávání žáka ve školních výkonech a prolínají se do
celého edukačního procesu.
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2. ROZDĚLENÍ SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ
V současnosti jsou jednotlivé poruchy učení definovány podle příznaků
jednotlivých poruch, tedy podle jejich projevů v jednotlivých oblastech školních
dovedností. Objevují se také tendence, které se snaží nahlížet na problém na základě potřeb
dítěte, proto pak tito žáci bývají nazýváni žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Klasifikace pro rozlišování jednotlivých skupin je tedy různá a můžeme využít např.
Mezinárodní klasifikaci.

2. 1. Mezinárodní klasifikace
Na základě Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 1992 jsou užívány následující
pojmy a číselná klasifikace:
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F81.0 Specifická porucha čtení
F81.1 Specifická poruch psaní
F81.2 Specifická porucha počítání
F81.3 Smíšená porucha školních dovedností
F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností
F81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
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2. 2 Klasifikace specifických poruch dle projevů
Specifická porucha učení se projevuje při osvojování základních vzdělávacích
postupů. Proto lze jednotlivé poruchy rozlišit podle specifik, které se právě při tomto
osvojování projevují, na dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii
a dyspraxii.

2. 2. 1 Dyslexie
Jedná se o poruchu čtenářských dovedností, která postihuje všechny složky
čtenářského výkonu, a to správnou rychlost, techniku, správnost čtení a porozumění
čtenému textu. Jedná se tedy o poruchu, která ve svém důsledku způsobuje určitou
neschopnost naučit se číst běžnými metodami.
Podle Jucovičové a Žáčkové (2014, s. 12) lze za jednu z hlavních příčin
v současnosti podle Mezinárodní dyslektické společnosti považovat tzv. fonologický
deficit (obtíže s dekódováním slov, diskriminací jednotlivých hlásek, narušená schopnost
syntézy, fonologické manipulace, automatizace fonetických dovedností aj.). Tato definice
příčin dyslexie vychází hlavně z anglofonního prostředí, protože právě zde je fonologická
stránka jazyka mnohem obtížnější než v českém jazyce.
Dalšími příčinami dyslexie mohou být deficity ve vizuálních zrakových funkcích
(projevují se ve vnímání obrysů, obrácených tvarů, detailů), dále pak důležitou roli hraje
schopnost zrakové analýzy a syntézy, pravolevá a prostorová orientace, zraková paměť
rovněž deficit v motorické a senzomotorické oblasti.
Ve školní práci se pak dyslexie podle Zelinkové (2003, s. 41– 42) projevuje tím, že
žák luští tvarově podobná písmenka, často je zaměňuje, hláskuje slova, neúměrně dlouho
slabikuje, nebo naopak čte zbrkle, domýšlí si slova a není schopen chápat obsah čteného
textu. Nejčastějšími chybami jsou záměny písmen tvarově podobných (b – p – d), zvukově
podobných (t - d), nebo zcela nepodobných. Výsledkem poruchy je pak nesprávné
a zkomolené čtení, problémy v reprodukci čteného textu a jeho pochopení. Na druhou
stranu výkon žáka ve čtení často neodpovídá skutečné úrovni jeho školních a osobnostních
schopností.
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2. 2. 2. Dysgrafie
Dysgrafie je specifická porucha psaného projevu, která postihuje hlavně celkovou
formu a úpravu písma. Písmo dysgrafika bývá velmi často nečitelné, a to i pro něj
samotného. Příčin této poruchy je celá řada, např. porucha motoriky, zvláště pak jemné
(vedení psacího náčiní, držení tužky), porucha senzomotorické koordinace, zvýšené
svalové napětí, nesprávné sezení. Roli mohou opět hrát deficity ve zrakovém vnímání,
prostorové orientaci, smyslu pro rytmus a mnohé další. Často můžeme u žáků s dysgrafií
pozorovat, že si velmi obtížně vybavují tvary písmen, píší částečně psacím a částečně
tiskacím písmem, jejich tempo psaní je velmi pomalé a musí na napsání jedné věty
vynaložit mnohem větší úsilí a soustředění než intaktní populace. Bohužel je tato energie
neúměrně velká vzhledem k napsanému výsledku.

2. 2. 3. Dysortografie
Dysortografie postihuje oblast gramatiky. Velmi často se vyskytuje v souvislosti
a souběžně s dyslexií. Projevuje se ale pouze v některých gramatických oblastech jazyka,
nikoliv v gramatice jako celku. Příčinami dysortografie mohou být např. nedostatečné
fonematické uvědomování, které je podstatou pro osvojování gramotnosti v alfabetických
jazycích, nesprávná výslovnost, poruchy grafomotoriky, narušená sluchová percepce,
analýza a syntéza a další.
Podle Jucovičové a Žáčkové (2014, s. 21 – 22) se dysortografické chyby projevují
vynecháváním písmen, slabik, slov i vět, přidáváním písmen (zejména vkládání
samohlásek do shluku souhlásek), slabik, slov. Dále pak vynecháváním, přidáváním nebo
nesprávným umístěním diakritických znamének, přesmykováním slabik, záměnou zvukově
podobných hlásek, slabik, nedodržováním hranic v písmu, komolením slov, gramatickými
chybami i při znalosti gramatických pravidel. Diagnostika dysortografie není zcela
jednoznačná, protože někteří žáci jsou schopni naučit se gramatická pravidla.
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2. 2. 4. Dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie
Pro účely své bakalářské práce se dyskalkulií, dyspinxií, dysmúzií a dyspraxií budu
zabývat pouze okrajově. Tedy zahrnu je do dělení specifických poruch, ale nebudou
podrobně rozebírány.
Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která se týká
základních početních operací a úkonů. Dyspinxie je specifická porucha kreslení, kdy
úroveň kresby je obvykle velmi nízká a neodpovídá osobnostním schopnostem žáka. Žák
většinou nedokáže převést své představy do výtvarné podoby. Dysmúzie je specifická
porucha, která postihuje oblast hudebního vnímání, tedy samotnou reprodukci hudby. Žáci
nejsou schopni rozlišovat jednotlivé tóny, nepamatují si melodii a ani rytmus. Dyspraxie je
specifická porucha, která se projevu značnou neobratností dítěte, kdy se často tyto děti
zdají být velmi pomalé a nešikovné.
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3. PROJEVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ V RÁMCI UČENÍ SE
CIZÍMU JAZYKU
Výše uvedené specifické poruchy učení se samozřejmě kromě osvojování
mateřského jazyka také projevují při učení se cizímu jazyku. Zasahují do všech oblastí,
tedy do oblasti čtení, psaní, oblasti produkce a porozumění mluvené řeči, do oblasti
artikulace a konverzace, ovlivňují paměť, projevují se v oblasti jazykového citu a ovládání
gramatických pravidel a v neposlední řadě mají dopad na celkovou osobnost dítěte, jeho
sebehodnocení a sebevědomí.
Proto je potřeba si klást i otázku, zda je nutné zatěžovat dítě se specifickou
poruchou učení ještě dalším jazykem. Na druhou stranu podle Úmluvy o právech dítěte
(2016, s. 5) má dítě právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně,
nebo tiskem, prostřednictvím umění, nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte.
Také vzhledem k tomu, že jsme plnohodnotnými členy Evropské unie a naše země se
nachází ve středu Evropy, považuje naše společnost za nutnost znalost alespoň jednoho
cizího jazyka, jako předpoklad úspěšného a plnohodnotného profesního a společenského
života.

3. 1. Oblast čtení
Podle Zelinkové (2003, s. 162) se specifické poruchy učení v oblasti čtení mohou
projevovat v rámci rozpoznávání tvarů písmen, a to jejich záměnou (b – d – p, m – w), dále
pak jejich přesmykováním (the – hte), nebo vynecháváním (world – word). Příčinou těchto
obtíží bývá opět nedostatečně vyvinutá zraková percepce a neupevněné spojení mezi
hláskou a písmenem.
Zelinková (2003, s. 162) dále uvádí, že záměna písmen se také velmi často objevuje
v psaném projevu. Další potíže jsou pozorovatelné v porozumění čtenému textu, kdy si žák
díky neznalosti jazyka nemůže domýšlet slova, a proto mnohem hůře rozumí čtenému
textu, může ho komolit, čte tedy velmi pomalu a s velkým úsilím. Čtenářské dovednosti
jsou postiženy tedy v celém rozsahu a všech složkách – rychlosti, správnosti, porozumění
a správné technice.
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3. 2. Oblast psaní
V psaném projevu se objevují stejné obtíže jako v mateřském jazyce, tedy nečitelné
písmo, záměny tvarů, vynechávání písmen, nestejná velikost a zkracování slov. V hojné
míře se také vyskytuje tzv. fonetické psaní, kdy často žáci píší tak, jak slovo slyší včetně
diakritiky. Vzhledem k tomu, že mají většinou nějaký deficit ve sluchovém vnímání, často
neslyší pořadí hlásek ve slově a navíc si mnohem hůře pamatují psanou podobu slova.

3. 3. Oblast řeči a porozumění mluvené řeči
Veškeré nedostatečnosti v mateřském jazyce se ještě s větší měrou projeví při
osvojování si cizího jazyka. Naučená pravidla z češtiny nesouhlasí s novými pravidly
v cizím jazyce. Melodie jazyka je jiná, stejně jako jeho rytmus a psaná podoba. Pro
správné porozumění gramatice cizího jazyka je nutné rozumět gramatice jazyka českého,
tedy orientovat se v mluvnických kategoriích, časech, slovních druzích a v neposlední řadě
mít dostatečnou slovní zásobu a jazykový cit. Porozumění mluvené řeči může mít pro žáka
dopad v orientaci v hodině, v porozumění instrukcím, což může následně vést ke
zmatenosti, nejistotě, pocitům zoufalství a vlastního selhání a v řadě případů vyústí
k rezignaci.

3. 4. Oblast artikulace a konverzace
Artikulace je ovlivněna vývojem jemné motoriky, sluchového vnímání a dalšími
faktory, proto artikulační neobratnost u složitých slov v mateřštině má dopad na správnou
artikulaci slov v cizím jazyce. Pro žáka se specifickou poruchou učení je tedy velmi často
obtížné naučit se přesné artikulaci jednotlivých slov a musí vynaložit mnohem více času
a úsilí. Při běžné konverzaci bývá potom velmi nejistý, často se stydí promluvit, aby nebyl
vystaven např. posměchu.

3. 5. Jazykový cit a gramatická pravidla
Jazykový cit je jeden z předpokladů pro úspěšné zvládnutí gramatických pravidel
a jeho deficit v mateřštině se odráží v nedostatečném pochopení gramatiky jazyka cizího.
Potíže se projevují v orientaci v časech, tedy v časování sloves, slovních druzích a také ve
stavbě vět.
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4. VLIV SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA OSOBNOST DÍTĚTE
Děti se specifickými poruchami učení jsou svou poruchou limitovány v mnoha
složkách školní práce. Aby dosáhly určitých školních výkonů, musí plnění zadaného úkolu
mnohdy věnovat mnohem více času, energie a volního úsilí. Vzhledem k této patrné
odlišnosti se často dostávají i do složitých sociálních situací se svými vrstevníky, kteří na
ně mohou pohlížet jako na nechápavé, hloupé a pomalé.
Pokud okolí, rodina či škola nevěnují dítěti se specifickou poruchou učení
dostatečnou péči a podporu, může se u něj projevit efekt zažitého školního neúspěchu
v rámci např. vedlejších neurotických poruch, tiků, či poruch chování, kterými určitým
způsobem dítě kompenzuje trvalé napětí a stres.
Podle Pipekové (2010, s. 162 – 163) specifické poruchy učení zasahují všechny
složky školní práce a zároveň celou osobnost dítěte, a to jak v emoční rovině, tak v rovině
pracovního nasazení a pracovních dovedností. Ve výsledku se u dítěte mohou projevit
různými formami od stavů úzkosti, frustrace až po totální rezignaci dítěte. V emoční rovině
se dále projevují citlivostí žáka na jakoukoli kritiku, mají problémy s organizací
pracovních činností a s organizací volného času, nejsou schopni dodržovat bez kontroly
studijní režim. Nejsou schopni samostatně zpracovat výpisky, jsou snadno unavitelné
a nesoustředí se na zadaný úkol, vykazují velké výkyvy ve školní práci a v neposlední řadě
nejsou schopni samostatné přípravy na zkoušení
.

4. 1. Vliv školního neúspěchu dítěte na situaci v rodině
Specifické poruchy učení se nikterak výrazně u dětí předškolního věku neobjevují.
Nejsou na první pohled viditelné a slyšitelné, proto všichni rodiče považují školní úspěch
svého dítěte za samozřejmý. Dítě v předškolním věku je ve svých názorech a hodnoceních
závislé na reakcích a hodnotících postojích svého okolí, přebírá to, co jeho nejbližší
řeknou. Pokud rodič důvěřuje schopnostem svého dítěte, přenáší tuto důvěru na dítě
samotné a buduje u něj vlastní sebedůvěru. Po nástupu do školy se však situace může
změnit, protože specifické poruchy bývají odhalitelné již v prvním pololetí školního roku.
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Podle Pokorné (2010, s. 23) s tím rodiče obvykle nepočítají a cítí se zaskočeni.
Výkony dítěte příliš brzy neodpovídají jejich očekávání. Další zklamání přichází, když se
s dítětem učí, opakují s ním někdy i více než hodinu denně, ale výsledky se nedostavují.
Jejich práce není oceněna ani lepším výkonem dítěte, ani učitelem, který se domnívá, že
domácí příprava není dostatečná.
Toto zklamání, které se objeví, naplňuje rodiče napětím, stresem a často v nich
vzbuzuje pocity viny a bezmoci. Proto by role pedagoga v této chvíli měla být velmi
citlivá, aby byl schopen s rodiči nastavit takový vztah, který do budoucna pro dítě bude
přinášet pozitivní a efektivní pomoc. Je tedy nutné nové skutečnosti sdělovat rodičům
s maximální měrou porozumění a nabídkou spolupráce a pomoci.

4. 2. Vliv školního neúspěchu na osobnost dítěte
Děti na počátku školní docházky jsou stále v období, kdy jsou zcela závislé na
hodnocení svého okolí a samozřejmě nesilněji na hodnocení svých rodičů. Pokud se tedy
u dítěte projeví specifická porucha učení, často dochází k tomu, že zklamání, které
prožívají rodiče, se odrazí v jejich přijetí dítěte samotného.
Pokorná (2010, s. 24) uvádí, že dítě si uvědomuje změnu postojů rodičů vůči sobě,
ale nerozumí jí. Výrazně ubývá příležitostí, kdy společně se svými rodiči prožívá spontánní
radost, a přibývají chvíle napětí, nespokojenosti a výčitek, které pramení z bezmoci
a bezradnosti rodičů. Pokud rodiče novou situaci nezvládají a i nadále dítě nepřijímají
takové, jaké je, dítě se musí s novou situací nějak vyrovnat. Velmi často přijme hodnocení
rodičů a s tím se dostává do situace, která v pozdějším věku může být pojmenována jako
pocity méněcennosti, nebo se snaží danou nepříjemnou situaci vyřešit a brání se jiným
chováním, které je reakcí na negativní hodnocení ze strany rodičů. Pokud je tento tlak
dlouhodobý, a to nejen doma, ale i ve škole, vyvolá ve svých důsledcích nějaké neurotické
obtíže, jako jsou poruchy spánku, bolesti hlavy, žaludku, tiky apod.
Aby dítě dosáhlo vyrovnanosti, musí podle Pokorné (2010, s. 26 – 27) použít
některý z náhradních způsobů chování. Nejčastějšími obrannými reakcemi jsou různé
formy úniku nebo útoku. Únik se může projevovat jako rezignace, uzavírání se do
vlastního světa nebo vytváření pomyslné stěny mezi sebou samým a děním ve třídě… Útok
se nejčastěji projevuje agresivním chováním.
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Na základě odborných výzkumů (výzkum Schenkenová-Danzingerová, in Pokorná,
s. 149) bylo charakterizováno několik typů reakcí dítěte se specifickou poruchou učení,
které byly označeny učiteli a rodiči jako problémové a nápadné chování. Ve výsledku se
mezi toto nápadné či problémové chování zařazuje odmítání spolupráce se školou ze strany
dítěte, dítě tedy nenosí úkoly, zapomíná pomůcky, ztrácí je a zapírá, dále kompenzuje
svoje nedostatečné výkony, a to tím, že se ve třídě projevuje jako třídní šašek, vychloubá
se nebo zlobí. Dalším typem chování je agresivita a projevy nepřátelství vůči ostatním
dětem, kdy žák chodí často žalovat, ponižuje druhé nebo se jim vysmívá. Jako protiklad
agresivním projevům pak stojí uzavřené dítě, které se cítí méněcenné, je labilní, často pláče
a je apatické a někdy utíká do denního snění, kde se cítí bezpečně.

19

5. REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ
V případě zjištění specifické poruchy učení u žáka nastává situace, kdy je potřeba
zajistit včasnou pomoc a podporu nejen ze strany rodičů, ale hlavně ze strany školy, kde
dítě tráví poměrně významnou část svého života. Vzhledem k tomu, že se jedná
o specifické poruchy učení, je nutné zvolit specifické metody speciálně pedagogické
podpory dítěte v závislosti na druhu a stupni specifické poruchy a osobnostním ladění
dítěte. Reedukační péče se ujímá ve valné většině odborník v rámci nadpočetných hodin
náprav, vytváří vhodné podmínky pro výuku, využívá specifických metod a postupů.
Podle Pipekové (2010, s. 171) je speciálně pedagogická péče zaměřena na rozvoj
a posílení oslabených funkcí centrálního nervového systému a osvojení potřebných
dovedností. Výuku speciálních dovedností provádí speciální pedagog, školní psycholog či
učitel, který absolvoval program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Úspěšnost školních opatření je ale v těsné kooperaci s domácí péčí a spoluprácí ze
strany rodičů. Jedná se tedy vždy o týmovou práci odborníků a rodičů, která by měla
pomoci dítěti zvládnout nastalou obtížnou situaci a podpořit ho v úspěšném zdolávání jeho
školních a dalších povinností.

5. 1. Obecné zásady reedukace
V praxi se speciální pedagog může při reedukační činnosti řídit několika obecně
platnými zásadami, které určují směr jeho práce bez ohledu na druh specifické poruchy,
protože podle Zelinkové (2003, s. 72) z diagnostiky provedené na odborném pracovišti
vyplývá, že ve většině případů lze předpokládat nedostatečný vývoj psychických funkcí,
které podmiňují úspěšný nácvik čtení (psaní, počítání). Většinou je to zraková a sluchová
percepce, pravolevá a prostorová orientace a další.

5. 1. 1. Individuální přístup
Specifické poruchy se vyznačují širokým spektrem projevů, a proto je podstatné se
zaměřit na specifika a individualitu jednotlivých případů. Je nutné dobře poznat osobnost
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dítěte, tedy jeho intelekt, schopnost koncentrace, jeho motivaci k učení a školní práci.
Dalším důležitým faktorem je domácí prostředí dítěte, vztah rodičů ke vzdělání a jejich
odhodlání pomoci dítěti.
Pokorná (2010, s. 233) uvádí, že rodiče dítěte jsou pro speciálního pedagoga
důležitým spojencem, proto je nutné, aby speciální pedagog rodičům pomohl překonat
úzkost a zábrany a tak získal pro vlastní terapii nejen dítě, ale i jeho okolí. Ze systémového
hlediska to znamená, že si od počátku vytváří prostor k tomu, aby vědomě zaměřil svou
intervenci nejen na dítě samotné, ale i na celý psychosociální kontext, v němž se dítě
pohybuje.

5. 1. 2. Diagnostika
Přesná diagnostika obtíží speciálnímu pedagogovi poskytne jasně vymezený prostor
pro soustředěnou nápravu. Nápravné techniky, které speciální pedagog používá v rámci
reedukace, jsou souborem speciálně pedagogických metod, které napomáhají eliminovat
specifické obtíže dítěte. Používají se při nácviku jevů, které dítě nezvládá vůbec, nebo
velmi obtížně.
Zelinková (2005, s. 34) uvádí, že součástí diagnostiky je vyšetření rozumových
schopností, řeči, percepce zrakové i sluchové (popř. odborná vyšetření lékařská), laterality,
vyšetření čtení a psaní, popř. dalších oblastí dle potřeby, jako je vnímání a reprodukce
rytmu, pravolevá a prostorová orientace nebo motorika.
Podle Pokorné (2010, s. 196) je dobré při diagnostice vycházet také z nepřímých
zdrojů diagnostických informací, které mohou vést k diagnóze specifických poruch učení,
nejsou svým významem druhotné ve srovnání s informacemi získanými pomocí
diagnostických technik. Jako příklad přímých zdrojů uvádí Pokorná (2010, s. 196)
rozhovory s rodiči, popřípadě s učitelem, a v neposlední řadě s dítětem samotným.
Pipeková (2010, s. 173) dále uvádí, že v rámci běžných reedukačních metod
realizovaných ve speciálně pedagogické péči o jedince s SPU v současné době využívá
širší pedagogická veřejnost a odborníci ve své praxi i alternativní metody a postupy. Jsou
to však podpůrné programy, které doplňují speciálně pedagogickou péči.
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5. 1. 3. Obtížnost úkolů
Po detailní diagnostice obtíží si speciální pedagog může stanovit metodiku
nápravných úkolů a také přiměřenou obtížnost. Příliš lehký úkol dítě nemotivuje a nudí,
úkoly naopak obtížné přináší opětovný pocit neúspěchu. Přiměřená obtížnost úkolů tedy
poskytuje speciálnímu pedagogovi vhodnou motivaci pro dítě a jeho další posuny ve školní
práci.

5. 1. 4. Pocit úspěchu
Velmi výrazným prvkem při správné reedukaci je pocit úspěchu hned při prvních
cvičeních, který dítě motivuje k další aktivitě.
Pokorná (2010, s. 235) uvádí, že zážitek úspěchu dítě prožívá jako svou vnitřní
zkušenost, s níž se identifikuje. Je účelné, aby tomuto prvnímu úspěchu dítěte byl přítomen
jeden z jeho rodičů. Ti pak prožívají úspěch spolu se svým dítětem. Není pak nutné rodiče
k pomoci při nápravě přesvědčovat. Jsou do celého dění společným zážitkem úspěchu
vtažení.

5. 1. 5. Malé kroky a pravidelnost
Pro další pokrok v nápravách je důležité postupovat po malých krocích, tedy
posouvat se k dalšímu jevu až po dokonalém zvládnutí jevu předcházejícího. Nicméně je
nutné připravit vždy takové úkoly, které jsou i obtížnější, ale svou náročností odpovídají
možnostem a schopnostem dítěte. Důležitou složkou úspěšné reedukace je systematičnost
a pravidelná práce, což klade důraz právě na pomoc rodičů při domácí přípravě.
Dalšími zásadami správné reedukace jsou používání nejpřirozenějších metod, které
respektují situaci, v níž dítě pracuje, dále pak dlouhodobost reedukace, kdy je nutné na tuto
skutečnost rodiče a dítě připravit, aby speciální pedagog předešel možnému zklamání
z pomalého pokroku dítěte. Správně prováděná náprava vyžaduje také notnou dávku
trpělivosti, neboť některé aktivity je nutno procvičovat tak dlouho, dokud nejsou plně
zautomatizované. V neposlední řadě je velmi důležité, aby reedukační úsilí vycházelo
z jasně stanoveného konceptu a veškeré předkládané jevy by měly být pro dítě
strukturované a v souvislosti s již dříve osvojenými jevy.
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Podle Pokorné (2010, s. 238) se u dětí se specifickými poruchami učení setkáváme
téměř pravidelně s tím, že nechápou souvislosti mezi jednotlivými gramatickými jevy,
matematickými postupy či informacemi v ostatních předmětech. Úkolem nápravy je proto
vnést řád do vědomostí dítěte tím, že mu informace strukturujeme a předkládáme je
systematicky i po obsahové stránce.
V případě úspěšné reedukace a výuky jako takové je také velmi důležité, aby
pedagog dobře rozpoznal, jaký styl učení jeho žákům či studentům nejlépe vyhovuje, tedy
způsob, jakým se daný jedinec učí nejefektivněji.
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6. STYLY UČENÍ
Styl učení a jeho dobré rozpoznání je pro pedagoga a rodiče žáka se specifickou
poruchou učení jedním z nejdůležitějších pomocníků při hledání správné cesty edukace
a reedukace.
Podle Slowíka (2007, s. 72) je výhodou, pokud rodiče a učitelé tento způsob
poznají, protože pak mohou vytvářet širokou nabídku přístupů a pomůcek, které odpovídají
psychickým potřebám dítěte i skupiny. Pokud žák neuspěje, znamená to, že by měl být styl
učení modifikován. Výchozí filosofie je následující: Každé dítě je schopno se učit. Úspěch
závisí na výběru nejvhodnějšího způsobu učení a učení se.

6. 1. Emocionální učení
Tento styl učení vychází z vlastní individuality člověka a jeho snahy vnímat sebe
sama a být sám sebou. Pokud u žáka převládá tento styl učení, projevuje se velmi silnou
vůlí a pro pedagoga není jednoduché najít vhodnou formu motivace, pokud ovšem úkol
není zaměřen pouze na žáka samotného a jeho zájmy. Pokud takovému žákovi
předkládáme úkol, který znemožňuje možnost vlastního výběru a jeho vlastní rozhodování
nechce ho plnit a mohou se projevit nevhodné projevy chování.
Zelinková (2005, s. 73) uvádí, že zvýšení tlaku a zesílení kontroly ve škole i doma,
nikam nevede. U těchto dětí je třeba připravovat situace, kde mohou rozhodovat a přebírat
zodpovědnost; musíme hledat zájmy, které lze sladit s úkoly ve škole – je třeba umožnit
dítěti být své. Na druhou stranu některé děti naopak potřebují trvalejší vedení ze strany
pedagoga. Pokud toto vedení nemají, jsou často nejistí. V okamžiku, kdy úloha vyžaduje
více řešení, se žáci cítí zmatení a pomůže jim jasná instrukce od pedagoga a poté jsou
schopni pokračovat v dalším plnění úkolu.

6. 2. Sociální učení
Tento styl učení ukazuje na preferenci práce v širší skupině než individuální
aktivitu. Žák raději pracuje ve dvojici nebo ve větší skupině. Cítí se tak jistější. Naopak
individuální práci mají v oblibě žáci, kteří jsou zaměřeni na výkon a domnívají se, že
přítomnost druhého žáka či skupiny je brzdí, nebo jim práci dokonce kazí. Jejich
upřednostnění ale také může vycházet ze špatných zkušeností z práce ve skupinách.
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6. 3. Kognitivní styl učení
Tento styl učení vychází z potřeby poznávat. Podle Zelinkové (2005, s. 73) lze
rozlišit typ globální (preference pravé hemisféry) nebo analytický (preference levé
hemisféry) a styly preferující různé modality: vizuální, auditivní, taktilní, kinestetický.
V rámci kognitivního stylu učení sledujeme, jak mozek zpracovává smyslové podněty,
myšlenky a citové vjemy zvenčí i pocity přicházející z vnitřních orgánů. Informací
z vnějšího prostředí je tolik, že je člověk nemůže vnímat všechny. Pozornost je zaměřena
na preferovanou modalitu (způsob vnímání). Z uvedeného vyplývá, že lze na základě
vnímání rozlišit typ vizuální, který si dobře zapamatuje informace, které vidí, tedy ví, kde
se na stránce nachází určitý text.
Dalším typem je typ auditivní, u kterého se nejlépe udrží vědomosti, které slyší,
proto upřednostňuje učení se např. ze zvukového záznamu. Dalším typem vnímání je
vnímání taktilní, kdy se v paměti zakódují lépe informace, kterých se žák může dotýkat,
pohybovat s nimi, je tedy užitečné volit skládání vět či spojování s obrázky atd. Jako
poslední typ je rozlišen typ kinestetický, tedy takový, který si nejlépe pamatuje informace
spojené s pohybem, proto se při učení hojně uplatňuje dramatizace a předvádění.

6. 4. Globální a analytický styl
Při tomto stylu učení žák postupuje buď postupně, po jednotlivých krocích od
jednoduššího ke složitějšímu a postupně k celku (analytický styl), nebo nahodile (globální
styl).
Podle Zelinkové (2005, s. 74) pravohemisférový typ (globální) chce vědět, jak bude
vypadat konečný produkt dříve, než začne pracovat. Může v různém pořadí provádět dílčí
kroky až k úplnému vyřešení úkol. Levohemisférový typ (analytický) provádí nejdříve
sekvenční analýzu informací, sleduje detaily a postupuje krok za krokem.
Žádný z těchto výše uvedených stylů nelze posoudit jako nejlepší či nejhorší, každý
je pro svého nositele výhodný i nevýhodný zároveň vzhledem k různorodosti úkolů, se
kterými se žáci v průběhu vzdělávání musí vypořádat. Proto je nutné již od počátku najít
u všech žáků styl učení, který jim nejlépe vyhovuje a pomocí něhož jsou schopni
dosahovat dobrých výsledků a být ve vzdělávacím a později profesním životě úspěšní.
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7. VÝUKA CIZÍHO JAZYKA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI
PORUCHAMI UČENÍ
Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení je poměrně složitý
proces, který musí zohledňovat řadu důležitých faktorů, mezi které patří: konkrétní
diagnóza žáka, jeho styl učení, osobnostní ladění a v neposlední řadě domácí práce
a příprava. Jak už bylo výše řečeno, čím více potíží má žák s osvojováním mateřského
jazyka, tím více obtíží se může objevit při výuce jazyka cizího.
Zelinková (2003, s. 161) však potvrzuje, že zkušenosti ukazují, že to nemusí být
pravidlem. Opak je pravdou u dětí, kde se porucha učení utvářela převážně na podkladě
percepční nezralosti, popř. opoždění ve vývoji řeči. Prováděná reedukace vedla k vývoji
postižených funkcí a osvojování cizího jazyka probíhalo dále na dostatečně připraveném
základě.
Nicméně pokud specifická porucha trvá i nadále, je nutné v rámci cizího jazyka
přistoupit k několika opatřením. Změny, které pedagog musí vykonat, se týkají hlavně
oblasti učiva, kdy může dojít k jeho úpravě či zkrácení, dále je pak nutné upravit metody,
které k předávání učiva bude využívat. Při vyučování musí dodržovat zásady, které
vyplývají z obecných zásad úspěšné reedukace, a zároveň je nutné je přizpůsobit
požadavkům cizího jazyka. V neposlední řadě je nutné dodržovat pozitivní přístup
k žákovi a navázat dobrou spolupráci s rodiči žáka vzhledem k domácí přípravě, kde jistě
bude žák potřebovat pomocnou ruku.

7. 1. Obsah učiva
Hlavním cílem výuky cizího jazyka, který je uveden i v rámci každého školního
vzdělávacího programu, je komunikativní kompetence. To ve výsledku pro žáka běžné
základní školy znamená, že by měl dosáhnout takové úrovně cizího jazyka, ve které bude
schopen adekvátně situaci komunikovat a srozumitelně využívat cizí jazyk. Na základě
individuálního vzdělávacího plánu je tedy možné upravit výstupy dosažitelné v rámci
ročníku a předmětu právě vzhledem k dané kompetenci.
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Podle Zelinkové (2005, s. 77) cílem nemohou být bezchybně prováděná písemná
cvičení zaměřená na různé gramatické jevy, či dokonce překlady z češtiny do cizího
jazyka, bezchybné písemné zvládnutí slovíček apod.

7. 2. Metody při vyučování
Při samotném vyučování musí pedagog zohlednit specifické poruchy konkrétního
žáka a zároveň je nutné, aby se žák na procesu získávání nových vědomostí a dovedností
významně podílel. Jedná se tedy o vzájemnou spolupráci všech zúčastěných. V odborné
literatuře se uvádí řada zásad, které neplatí pouze pro výuku cizího jazyka, ale jsou obecně
platné také pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení vůbec.

7. 2. 1. Multisenzoriální přístup
Tento druh přístupu umožňuje žákovi využít právě ten typ informačního procesu,
který je u něj nejlépe vyvinut. Podle Zelinkové (2005, s. 78) spojuje zrak, sluch, hmat
a kinestetické vnímání. V aktivitách se soustavně spojuje řeč, vnímání obrázků, předmětů,
prožívání konkrétních situací a připojují se pohybové reakce. Motto multisenzoriálního
přístupu je: „Poslouchej, dívej se, říkej, napiš a ukaž.“ Učení tedy musí být ze strany žáka
co nejvíce aktivní.
Ve výsledku to tedy znamená, že by pedagog měl nastavit takové situace a metody,
které umožňují žákovi, aby co nejvíce mluvil, opakoval slova či slovní spojení, a to vše by
se mělo odehrávat v konkrétních situacích, které jsou spojeny s reálnými situacemi
v životě. Dalším aspektem, který je nutné sledovat, je správná artikulace při výslovnosti.
V průběhu vyučovací jednotky by se měla prolínat slova napsaná, tištěná, barevně
zvýrazněná a dále by pak měly být všechny jevy spojené s pohybem.
Zelinková (2003, s. 167) uvádí, že čím více smyslů je zapojeno, tím více cest
přináší signál do mozku a tím intenzivnější je aktivizace odpovídajících oblastí mozku
a jejich vzájemné ovlivňování. Roste tak šance na zapamatování nového poznatku.

7. 2. 2. Sluchové rozpoznání řeči
U nácviku správné výslovnosti je velmi důležité, aby žák nejen dobře poslouchal
výslovnost učitele, ale aby se naučil také správně vyslovovat na základě častého opakování
daných slov, poslechu rodilých mluvčích v rámci nahrávek či filmů a v neposlední řadě
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i poslechem spolužáků, kteří v dané oblasti problémy nemají. Při tréninku výslovnosti je
nutné mít trpělivost a neustále důsledně napravovat chyby, aby pedagog docílil správného
výsledku.

7. 2. 3. Komunikativní přístup
Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, je komunikativní kompetence
nejdůležitějším výstupem pro žáka v oblasti cizího jazyka na konci školní docházky.
Proto je podle Zelinkové (2005, s. 79) nutné, aby žák měl co nejvíce příležitostí
mluvit, opakovat slova a slovní spojení, a to v souvislosti s předměty, obrázky či
s konkrétní situací. V běžné třídě nelze vyvolávat v dostatečné frekvenci každého žáka
individuálně: z důvodu motivace, odstranění obav z chyby je však vhodné mluvit co
nejvíce, ať už opakovat ve skupinách, popř. s celou třídou.
Komunikativní přístup není pouze časté mluvení, ale hlavně schopnost rozumět
sdělení mluvčího v cizím jazyce a zároveň dovednost komunikovat adekvátním způsobem
v dané situaci. Nejedná se zároveň o pouhé komunikování na bázi základních situací
a orientací v denním životě, ale zároveň o dovednost sdělovat své vlastní myšlenky, pocity
a názory.
Podle Zelinkové (2005, s. 81) cílem výuky dyslektiků nemůže být perfektní
porozumění a bezchybné vyjadřování. Chyby jsou přirozeným produktem, který doprovází
osvojování vědomostí. Analýza chyb přispěje k pochopení mechanismů, jakými si žák
osvojuje nové učivo. Na jejím základě se připravují plány dalšího působení na dítě.
Důležité tedy je, aby se žák se specifickou poruchou učení naučil vyjádřit
jednoduchou formou podstatu svého zamýšleného sdělení a dokázal zároveň z kontextu
rozhovoru i předjímat, co se zřejmě mluvčí chystá o sobě sdělit. Proto je nutné učivo
uzpůsobit tomuto cíli a zaměřit se na automatizaci dílčích základních gramatických jevů
a slovní zásoby, aby se poté dovednost skládat věty stala jednodušší.

7. 2. 4. Postup po malých krocích
Postup po malých krocích, tedy sekvenční přístup dle odborné literatury, je
základem úspěchu pro dítě se specifickými poruchami učení v každém oboru výuky.
Pokud nemá automatizováno a zvládnuto učivo jednoduché, nelze ho naučit gramatice
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složitější, nebo se naučí nový jev izolovaně bez jakýchkoliv souvislostí s ostatním učivem.
Z toho plyne i neschopnost si nové poznatky dobře zapamatovat, protože jsou pro dítě jaksi
nesmyslné a neukotvené.
Zelinková (2003, s. 167) říká, že dodržování sekvenčního principu znamená postup
po malých krocích učiva, které žák zvládá, k náročnějšímu. Takový postup podporuje
sebedůvěru žáka, umožňuje mu zažít úspěch.

7. 2. 5. Strukturovaný postup
Tento postup je založen na principu osvojování si celků, které mají podobnou
grafickou strukturu, a je hojně využíván pro lepší osvojení si nových slov. Na druhou
stranu každý žák je individualita a vyhovuje mu např. způsob učení se nových slov po
tematických okruzích, proto je tedy dobré, aby si spolu s pedagogem stanovil efektivnější
postup pro svou práci.

7. 2. 6. Respekt k individualitě žáka
Jak už bylo uvedeno výše, každý žák je neopakovatelnou individualitou. Pokud je
u něj diagnostikována specifická porucha učení, jeho osobnost se rozroste o řadu dalších
specifických potřeb. Takováto osobnost je pak souborem různých oslabení a silných
stránek vzhledem

k osobnostnímu

ladění dítěte,

jeho intelektovým možnostem

a v neposlední řadě také sociálnímu a rodinnému prostředí, ve kterém vyrůstá.
Proto podle Zelinkové (2005, s. 83) nelze utvořit univerzální metodu výuky ani pro
všechny děti stejný přístup a způsob hodnocení. Postupy, které jsou úspěšné u jednoho
dítěte, mohou být u jiného dítěte se stejnou diagnózou dokonce nevhodné. Proto je nutné
respektovat a využívat závěry odborného pracoviště.

7. 2. 7. Respektování stylu učení
Ve své podstatě není možné zvolit jeden model vyučování cizímu jazyku.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem o individualitě dítě a specifikům dané poruchy
je zřejmé, že pro pedagoga celý proces edukace a případně reedukace přináší velkou výzvu
na poli jeho vlastní kreativity.
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V aplikaci na cizí jazyk lze podle Zelinkové (2003, s. 168) připomenout, že některý
jedinec se dobře učí slovíčka, která si čte, jiný ta, která si píše, vyslovuje nahlas, barevně
obtahuje apod. Často nejlépe vyhovuje spojení všech postupů. Z toho vyplývá, že výuka
musí vycházet z pochopení individuality dítěte a jeho speciálních potřeb.

7. 2. 8. Metakognitivní strategie
Tyto strategie zahrnují hledání příčin úspěchu a neúspěchu a jejich vybudování
pomáhá každému žákovi při jeho celoživotním vzdělávání. Podle Zelinkové (2005, s. 83)
takový přístup odbourává napětí, aktivizuje žáka, odstraňuje nadřazenost učitele, přispívá
k utváření partnerských vztahů mezi učitelem a žákem. Důležité pro žáka je tedy dobře
poznat vlastní strategii učení.
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Praktická část
8. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
8.1. Cíle výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda diagnostikovaná porucha učení ve
skutečnosti opravdu ovlivňuje celkové sebepojetí žáka a jeho vlastní způsob učení se
anglickému jazyku. Na základě připraveného rozhovoru jsem se snažila odhalit, zda vůbec
žáci vnímají svou poruchu jako příčinu, která má za následek jejich selhávání v rámci
učení se anglickému jazyku.
Dále jsem se zajímala o to, zda si žáci vůbec uvědomují, že jsou ve výuce
anglického jazyka používány základní reedukační zásady, které popisuji v teoretické části,
a zda jsou žáci dostatečně motivovaní pro učení se anglickému jazyku.

8. 2. Metody výzkumného šetření
Praktická část bakalářské práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření
a analýze dostupných materiálů. Jako metodu jsem použila strukturovaný rozhovor
s otevřenými i uzavřenými otázkami, na které jednotliví respondenti odpovídali. V případě
nutnosti jsem jednotlivé otázky doplnila o předem připravenou další otázku, kterou jsem
zjišťovala podrobnější informace užitečné pro vlastní výzkumné šetření. Dále jsem využila
informací, které jsem čerpala z výsledků odborných vyšetření ze školského poradenského
zařízení a z individuálních vzdělávacích plánů, které mají jednotliví respondenti
vypracované školou právě na základě odborného vyšetření. Všechny tyto materiály jsem
měla možnost prostudovat na základě informovaného souhlasu rodičů, a také proto, že
skupina respondentů byla sestavena z žáků základní školy, na které působím jako jeden
z učitelů anglického jazyka a mám tedy možnost nahlédnout do veškeré dokumentace
žáků.

8. 3. Metody práce a hodnocení vybraných žáků
Dalším zdrojem informací byly konzultace s kolegyněmi, které učí skupinu
respondentů. Odpovídaly na dva dotazy. První dotaz se týkal hodnocení žáků se
specifickými poruchami učení. Všechny odpověděly, že se snaží vždy přihlédnout
k diagnostikované poruše učení, zohledňují individualitu žáka, jeho styl učení, vlastní
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aktivitu a dále pak jeho připravenost na vyučování. Všechny jsou seznámeny s výsledky
vyšetření žáků a doporučeními ze školského poradenského zařízení a v neposlední řadě se
podílely na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu. Všechny se shodly na tom, že
specifická porucha učení sama o sobě nutně nemusí znamenat, že žák bude neúspěšný ve
studiu cizího jazyka, ale významnou měrou ovlivňuje motivaci k učení se daného jazyka.
Samotná známka je pak vyjádřením všech těchto zohlednění a zároveň vychází
z Klasifikačního řádu školy, který obsahuje úpravu pro žáky se specifickými poruchami
učení.
Druhá otázka se zabývala samotnou organizací výuky, používaných metod
a strategií práce se žáky se specifickými poruchami učení. V rámci běžných hodin
anglického jazyka kolegyně využívají různé metody práce jako je kooperativní, projektové
vyučování, práce s chybou, různé techniky čtení a mnohé další. Při běžné hodině pracují
všichni žáci stejně, některým je věnováno více času a individuální přístup. Součástí péče
o žáky se specifickými poruchami učení jsou pravidelné konzultace se speciální
pedagožkou a rodiči žáka se specifickými poruchami učení. Učitelky pracují s dostupnými
učebnicemi a pracovními sešity, které jsou k dispozici v interaktivní podobě. Jedná se
o ucelenou navazující řadu - pro 1. a 2. ročník jsou to učebnice Happy House, pro 3. a 4.
ročník učebnice Happy Street a pro 5. – 9. ročník se jedná o učebnice Project I – IV. Dále
pak využívají různé karty na skládání vět, konverzační cvičení a další pomůcky, které si
sami pro danou skupinu vyhledají nebo vytvoří. V rámci předmětu Cvičení z anglického
jazyka je pak práce se žáky založena právě na doplňujících materiálech, které jsou určeny
pro žáky se specifickou poruchou učení. Jednotlivé gramatické jevy jsou procvičovány
delší dobu, nicméně tematické okruhy korespondují s tématy běžných hodin jazyka. Do
hodiny se více zařazuje střídání aktivit, časté opakování již probraného učiva a další
aktivity, které podporují zrakové a sluchové vnímání žáků. Celá koncepce výuky jazyků je
zakotvena ve Školním vzdělávacím programu, který nese název „Úspěch pro každého“,
a to včetně práce s žáky se specifickými poruchami učení.

8. 4. Skupina respondentů
Skupinu tvořilo 12 respondentů, kteří jsou žáci běžné základní školy 7. a 9. ročníku,
a u kterých je diagnostikována některá ze specifických poruch učení. Respondenti byli
vybráni mezi žáky Základní školy fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovi,
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Slovenská 27. Všichni žáci se učí anglický jazyk od 1. ročníku a v rámci výuky mají na
místo druhého jazyka hodinu anglického jazyka navíc v rámci předmětu Cvičení
z anglického jazyka. Žáci byli vybráni právě na základě diagnostikované specifické
poruchy učení, zpracovaného individuálně vzdělávacího plánu a po konzultaci se školní
speciální pedagožkou.
V rozhovoru byly použity následující základní a doplňující otázky.
1. Učíš se rád / ráda angličtinu? Proč ano – proč ne.
2. Jak často se učíš na angličtinu (pokud žák / žákyně odpoví, že vůbec, je třeba zjistit proč
ne, pokud odpoví kladně, zjišťujeme i jak dlouho, případně s kým a jakým způsobem)?
3. Máš lepší výsledky, pokud jsi připravený / připravená na hodinu? Cítíš se lépe?
4. Jaké učivo ti dělá v angličtině potíže a co ti naopak jde dobře, proč si myslíš, že to tak je
(výslovnost, porozumění, čtení, psaní, překládání, konverzace)?
5. Je pro tebe důležité být dobrý/ dobrá v angličtině (pro někoho jiného)?
6. Jsi schopen / schopna změnit své výsledky? Jakým způsobem bys to udělal / udělala?
7. Proč si myslíš, že ti angličtina nejde stejně dobře jako např. TV?
8. Pracuješ v hodinách anglického jazyka jinak než ostatní žáci (pokud ano, tak jak)?
9. Jak se cítíš při hodinách anglického jazyka?
10. Můžeš říct, co by ti při učení se angličtině nejvíce pomohlo?
11. Jak reagují rodiče, když dostaneš špatnou známku?
12. Co pro tebe znamená škola?
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8. 5. Výsledky šetření
Erik
Erik se narodil v roce 2002, je žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně mu byla diagnostikována specifická porucha učení,
a to dysgrafie a rysy dysortografie. Zároveň se u Erika projevuje pomalé pracovní tempo,
psychomotorický neklid a nepříznivá osobní anamnéza. Erik je podprůměrně intelektově
nadaný, percepčně nezralý a má sníženou koncentraci pozornosti.
Podle navržených opatření obsažených v individuálně vzdělávacím plánu je třeba se
u Erika zaměřit na zvládnutí gramatických jevů, čtení odpovídajících textů s porozuměním,
poslech s porozuměním přiměřené úrovně. V rámci psaní je doporučeno pracovat
s doplňováním chybějících slov v textu. Dále je důležité zvládnutí odpovídající slovní
zásoby. Erik by měl dostat delší čas na splnění úkolu, úkoly by měly být rozděleny do
menších částí. Dále je doporučeno střídání činností, vytvoření klidné pracovní atmosféry,
častá a pozitivní zpětná vazba, hodnocení pouze vypracované části úkolu a je třeba
tolerovat pomalejší tempo. V neposlední řadě jsou doporučeny časté konzultace se
zákonnými zástupci. Erik je hodnocen s přihlédnutím právě k jeho specifické poruše, to
znamená, že v rámci hodnocení psaného projevu je tolerována specifická chybovost,
a bývá mu poskytováno více času na dokončení úkolů, pokud je to třeba. Dle slov paní
učitelky je Erik tichý, v hodinách spíše pasivní, zadané úkoly vypracuje obvykle
samostatně a bez nutnosti delší doby na jejich zpracování. Z anglického jazyka je
hodnocen 3. stupněm a z předmětu Cvičení z anglického jazyka dokonce 2. stupněm.
Erik se podle vlastních slov angličtinu učí rád, protože se mu „hodí“ do života.
Nepřipravuje se každý den, ale jen když má čas. Lepších výsledků dosahuje, pokud je na
výuku připraven, a zároveň se při hodině cítí většinou lépe. Za největší problém považuje
skládání vět, ostatní hodnotí pozitivně (učení se slovíček, konverzaci, čtení…). Je pro něj
důležité, aby byl v angličtině dobrý. Myslí si, že je schopen se zlepšit, ale domnívá se, že je
to obtížné. Na otázku, proč si myslí, že mu angličtina nejde stejně dobře jako např. tělesná
výchova, odpověděl, že je to výkladem ve škole a jím samotným, což neuměl dále
specifikovat. Při hodinách nemá žádné úlevy, pracuje stejně jako ostatní žáci bez
specifické poruchy. Zároveň se v hodinách necítí příliš dobře. Školu obecně považuje za
prostředí, kde je přítomen stres, špatné známky a dle jeho slov „blbá nálada“, písemky
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a utrpení. Při učení se anglickému jazyku by mu pomohlo sledování filmů v originálním
znění. Jeho rodiče ho při horších výkonech netrestají, jen ho nutí více se připravovat.
František
František se narodil v roce 2004 a je žákem 7. ročníku. Podle výsledků vyšetření
pedagogicko-psychologické poradny je intelekt Františka v pásmu dobrého populačního
nadprůměru, nicméně je ovlivněn dyslektickými obtížemi, nezralou zrakovou percepcí,
dozrávající centrální nervovou soustavou a osobnostním dozráváním zejména pak v oblasti
sociálního chování a emocí.
Dle navržených postupů v individuálně vzdělávacím plánu je u Františka nutné se
zaměřit na zvládnutí gramatických jevů, které jsou klíčové pro sedmý ročník. V rámci jeho
dyslektických potíží je doporučeno věnovat se častějšímu čtení a překladům jednoduchých
textů. V rámci procvičování by měla být zařazena cvičení s doplňováním chybějících slov
v textu. Při práci s pracovním sešitem je doporučeno dbát na samostatnost žáka. Pro
zlepšení motivace k učení se anglickému jazyku je možné využít anglických výukových
materiálů na počítači. Dále je vhodné zařadit střídání činností a hodnotit pouze
vypracovanou část úkolu. Je vhodné také zařadit práci s kartičkami a obrázky. V rámci
zlepšení domácí přípravy je doporučeno pravidelně a často konzultovat školní práci se
zákonnými zástupci, kteří by měli dbát na důslednou a pravidelnou domácí přípravu.
František je žákem, který patří do mé skupiny žáků, které učím anglický jazyk. Při
hodinách anglického jazyka bývá nepozorný, často nesoustředěný a úkoly nedokončí. Je
nutné ho neustále vracet k zadané práci. Pokud se mu věnuji individuálně, snaží se
spolupracovat a je více motivovaný. Při skupinové práci se často snaží prosazovat,
neposlouchá a nerespektuje názory ostatních žáků, což vede k tomu, že s ním pak nikdo
spolupracovat nechce. V rámci anglického jazyka je hodnocen 3. stupněm s přihlédnutím
k jeho specifickým potížím, z předmětu Cvičení z anglického jazyka je hodnocen také 3.
stupněm.
František se anglický jazyk učí rád a chce se ho naučit. Má pravidelné doučování
angličtiny dvakrát až třikrát v týdnu. Pokud se připraví na další hodinu, dosahuje lepších
výsledků a zároveň se cítí lépe. Jako své silné stránky hodnotí oblast čtení a výslovnosti,
méně úspěšný je v psaní. Je pro něj důležité, aby byl v angličtině dobrý, proto pro své
zlepšení výsledků je přesvědčený, že se musí učit více a při hodinách dávat větší pozor.
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Z toho vyplynula i jeho odpověď na další otázku, kdy se domnívá, že mu angličtina nejde
tak dobře, protože učení se angličtině nevěnuje dostatek času. V hodinách anglického
jazyka pracuje stejně jako žáci bez specifické poruchy učení a cítí se stejně jako v jiných
hodinách. Nejvíce by mu pomohlo, kdyby se nová látka vysvětlovala jiným způsobem.
Rodiče ho při horších výsledcích netrestají, ale doporučují mu, aby si špatnou známku
opravil. Ke škole má obecně negativní vztah, kdy školu popsal jako místo, kde se
vyskytuje stres, špatné známky, šikana, strach a utrpení.
Vojtěch
Vojtěch se narodil v roce 2003 a je také žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny byly u Vojty diagnostikovány specifické poruchy
učení zejména pak dysgrafie, dysortografie a rysy dyslexie. Vojta má také značné výkyvy
koncentrace pozornosti a jeho osobnostní nastavení je velmi úzkostné.
V rámci vytvořeného individuálně vzdělávacího plánu je pro Vojtu doporučeno
zohlednit jeho individuální pracovní tempo, výkyvy v koncentraci pozornosti a ve
výkonech, aktuální úroveň čtenářských dovednosti, zvýšenou chybovost v jazycích a jeho
úzkostné osobnostní nastavení. V anglickém jazyce je nutné se zaměřit na zvládnutí
gramatických jevů daných pro sedmý ročník. Je doporučena četba jednoduchých textů,
které odpovídají Vojtovým čtenářským dovednostem. Pro psaní textů může Vojta využívat
počítač. Vojtovi je nutné poskytnout delší čas na splnění úkolu, dále pak tolerovat
pomalejší tempo práce, zařazovat častá poslechová cvičení. Dále je nutné často
konzultovat probrané učivo se zákonnými zástupci a důsledně dbát na pravidelnou domácí
přípravu s pomocí rodičů. Vojta patří také do mé skupiny žáků, které učím anglický jazyk.
Ve výuce se snaží být aktivní, nenechá se odradit, pokud udělá chybu. Dokáže se
krátkodobě soustředit na zadanou práci, potřebuje často individuální přístup. Z anglického
jazyka je hodnocen 2. stupněm právě s ohledem na jeho snahu a aktivitu, ze Cvičení
z anglického jazyka je také hodnocen 2. stupněm.
Vojta se angličtinu neučí rád, protože se považuje za líného. Na druhou stranu, jak
sám říká, pokud se do učení se angličtiny pustí, tak se snaží učit pořádně. Zároveň ví, že
angličtinu bude potřebovat pro své další uplatnění. Učí se pravidelně doma každý druhý
den po dobu asi tak 30 minut. Někdy se učí s matkou. Pokud je připraven, cítí se lépe
a nemá obavy ze špatné známky. Jako nejvíce problematickou oblast vidí oblast gramatiky,
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kdy si dané jevy nedokáže zapamatovat. Celkem pozitivně hodnotí oblast čtení. Zároveň
zmiňuje, že mu při výuce nejvíce pomohly počítačové hry. Je pro něj důležité, aby byl
dobrý v anglickém jazyce, a pro své zlepšení by strávil u učení mnohem delší dobu. Na
otázku proč si myslí, že mu anglický jazyk nejde stejně dobře jako např. tělesná výchova,
odpověděl, že tomu vůbec nerozumí, protože i když se učí, tak stejně nejsou výsledky
dobré. V hodinách anglického jazyka pracuje stejným způsobem jako ostatní žáci, nemá
žádné další úlevy. Při hodinách se cítí stejně, jako v jiných hodinách, nejvíce by mu
pomohlo zřejmě doučování. Jeho rodiče ho netrestají při horších výsledcích, nicméně ho
nutí více se učit, případně se učí s ním. Ke škole nemá žádný vztah, považuje školu za
běžnou povinnost, místo, kam musí jít, kde se musí učit a odkud poté odchází, nicméně
pociťuje i stres.
Adam
Adam se narodil v roce 2003 a je také žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické porady byl u Adama diagnostikován těžší stupeň dysgrafie,
lehčí stupeň dyslexie a dysortografie a rysy ADHD.
Na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu je doporučena častější
kontrola práce, střídání činností v rámci hodiny, klidná pracovní atmosféra, opakovaná
zpětná vazba a častější individuální konzultace při práci. Adama je třeba často a pozitivně
motivovat a chválit za každý úspěch. Je nutné respektovat aktuální čtenářskou úroveň
a čtení opakovaně procvičovat. Dále je třeba uplatňovat shovívavost při hodnocení
grafického projevu právě vzhledem ke specifické poruše učení. Je doporučeno
upřednostňovat ústní formu zkoušení, specifickou chybovost hodnotit mírněji, poskytnout
dostatek času na čtená zadání a kontrolovat pochopení čteného zadání. Složitější úkoly je
nutné rozdělit na dílčí body a sledovat pochopení jednotlivých kroků. Adam také patří do
mé skupiny. Při hodinách je neklidný, často potřebuje změnu aktivit. Bývá spíše pasivní,
často se ztrácí v zadání, s některými úkoly si nedokáže bez pomoci poradit. Vyhovuje mu
práce ve dvojici, ale je nutné ho neustále pobízet a motivovat. Z anglického jazyka je
hodnocen 3. stupněm, stejně tak z Cvičení z anglického jazyka.
Anglický jazyk se učí rád, protože se s ním skoro všude domluví. Adam se
připravuje pravidelně sedm hodin týdně s bratrem. Pokud se učí, má lepší výsledky a cítí se
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lépe. Za svou silnou stránku považuje oblast konverzace, naopak za slabou stránku
považuje překlady. Velmi mu záleží na tom, aby byl v angličtině dobrý, a domnívá se, že
pro dosažení lepších výsledků se musí více učit.
Na otázku, proč si myslí, že mu angličtina nejde tak dobře jako např. tělesná
výchova, odpověděl, že to nemá v hlavě. Při hodinách nemá žádné další úlevy, pracuje
stejně jako žáci bez specifických poruch učení. Cítí se dle svých slov „v pohodě“, rodiče
ho za horší výsledky netrestají. Školu obecně vidí jako místo plné učení, stresu, ale
zároveň jako instituci, která je nezbytná pro jeho budoucnost.
Dominik
Dominik se narodil v roce 2003 a navštěvuje 7. ročník. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny mu byla diagnostikována dyslexie, pomalejší
pracovní tempo a nezralost zrakové percepce.
Podle individuálního vzdělávacího plánu je pro Dominika důležité časté
procvičování čtení a překládání textů na odpovídající úrovni, vzhledem k tomu, že
Dominik má velmi široký všeobecný přehled. Dále je třeba zohledňovat jeho pomalejší
pracovní tempo, je nutné ho pozitivně a často motivovat. Při hodnocení je doporučeno
upřednostnit jeho verbální a komunikativní schopnosti. Podle slov paní učitelky je
Dominik velmi aktivní. Zadanou práci je schopen dokončovat samostatně a bez větších
problémů v rámci běžné hodiny. V rámci anglického jazyka je hodnocen 2. stupněm
a stejně tak v předmětu Cvičení z anglického jazyka.
Dominik se učí angličtinu rád, protože se domnívá, že když bude umět anglicky,
bude mít lepší život. Učí se převážně sledováním anglických filmů. Pokud je připravený,
lépe se necítí. Za nejsilnější stránku považuje svou výslovnost, nejslabší stránkou je jeho
psaní. Je pro něj rozhodně důležité, aby byl v angličtině dobrý. Své výsledky není spíše
ochoten zlepšovat, protože by se musel učit slovíčka, a to ho nebaví. Angličtina mu nejde
stejně dobře jako např. tělocvik, a to proto, že ho nebaví to, co se učí ve škole. Mnohem
více by ho bavilo povídat si anglicky.
V hodinách pracuje stejně jako ostatní žáci bez specifických poruch učení, cítí se
dobře. Na otázku, co by mu při výuce pomohlo, odpověděl zábavnější hodiny. Pokud
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dostane špatnou známku, je podle jeho slov matka naštvaná, ale otec se to většinou
nedozví, protože je většinu času v zahraničí. Školu považuje obecně za mučení, nicméně
užitečné, ale řadu věcí, které se učí, považuje do budoucna za zbytečné a k ničemu.
Václav
Vašek se narodil v roce 2003 a je žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny byly u Vaška diagnostikovány dyslektické obtíže,
jeho mentální schopnosti jsou v horní oblasti pásma populačního průměru, je percepčně
nezralý a jeho pracovní tempo je kolísavé a pomalejší.
Podle individuálního vzdělávacího plánu je důležité zdokonalovat oblast čtení
a čtenářských dovedností. Do výuky je nutné zařazovat texty, které jsou na odpovídající
čtenářské úrovni, dále pak tolerovat kolísavé a pomalejší pracovní tempo, zařazovat
a střídat různé aktivity a dle možností chvilky relaxace. V oblasti gramatiky je klíčové
zvládnutí předepsaných gramatických pravidel a jevů pro sedmý ročník. Václav je dle slov
paní učitelky průměrný žák. Bývá někdy aktivní, nepotřebuje více času na zadané úkoly
a je samostatný. Z anglického jazyka je hodnocen 2. stupněm a z předmětu Cvičení
z anglického jazyka 1. stupněm.
Učení se angličtině ho baví i doma i ve škole. Učí se pravidelně dvakrát týdně
a nejvíce se starším bratrem. Pokud je na výuku připravený, dosahuje lepších výsledků
a cítí se lépe. Za nejslabší oblast považuje konverzaci, vše ostatní mu podle jeho slov jde
dobře. Angličtina je pro něj důležitá, aby však zlepšil své výsledky, musel by se více učit.
Na otázku, proč si myslí, že mu anglický jazyk nejde stejně tak dobře jako např. tělesná
výchova, odpověděl, že je to prostě jiný jazyk. V hodinách anglického jazyka pracuje
stejně jako ostatní žáci, nemá žádné úlevy. Při hodinách se cítí dobře. Pro zlepšení
výsledků by mu nejvíce pomohlo sledování anglicky mluvených filmů. Pokud má horší
výsledky, rodiče ho nutí více se učit. Škola je pro něj znamení stresu, učení se, průšvihů
a písemek.
Richard
Richard se narodil v roce 2003 a je žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny u něj byly diagnostikovány specifické poruchy
učení, jako je dysgrafie a mírný stupeň dyslexie, dále pak oslabení v oblasti zrakové
percepce a jemné motoriky. Ríša má také velmi kvalitní intelektovou výbavu.
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Podle individuálního vzdělávacího plánu je u Ríši třeba dbát na zvládnutí
základních gramatických jevů předepsaných pro sedmý ročník, procvičovat čtení na
odpovídajících textech včetně překladů jednoduchých vět. U psaného projevu je
doporučeno tolerovat specifickou chybovost ve tvarech písmen, neposuzovat zhoršenou
kvalitu písma a ponechat Richardovi dostatek času na zpracování zadaných úkolů. Dále je
nutné opakovaně Richarda pobízet a motivovat. Podle slov paní učitelky je Richard velmi
aktivní, učí se rád a snaží se zadanou práci udělat správně. Někdy bývá více aktivní
a upovídaný, proto je nutné střídat činnosti a stále ho zaměstnávat. Z anglického jazyka je
hodnocen 2. stupněm a z předmětu Cvičení z anglického jazyka 1. stupněm.
Anglický jazyk se učí rád, protože se domnívá, že ho bude potřebovat jak
v pracovním, tak soukromém životě. Téměř se neučí, pouze před testy. Zároveň přiznává,
že se cítí mnohem lépe, když se připraví, není v časovém stresu, když se lépe orientuje
v učivu. Jako slabší stránky označuje oblast poslechu a skládání vět, na druhou stranu za
silnou stránku považuje svou slovní zásobu a výslovnost. Je pro něj velmi důležité být
dobrý v angličtině, stejně tak pro jeho rodiče. Své výsledky může ovlivnit, a to tak, že se
bude více učit. Na otázku, proč si myslí, že mu anglický jazyk nejde stejně dobře jako
tělocvik, odpověděl, že nemá moc dobré předpoklady pro učení se jazykům. V hodinách
pracuje stejným způsobem jako ostatní žáci. Pomoc pro zlepšení svých výsledků
nepotřebuje, nejlépe by si vystačil sám. Rodiče mu v případě špatné známky pomohou
s přípravou. Škola pro něj představuje někdy stres, ale také vychování a podle jeho slov
možnost „nebýt blbý“.
Dan
Dan se narodil v roce 2003 a je také žákem 7. ročníku. Na základě vyšetření
pedagogicko-psychologické poradny byla u něj diagnostikována mírnější forma dyslexie
a dysgrafie.
Podle doporučení v individuálním vzdělávacím plánu je u Dana důležité zvládnout
čtení a porozumění čtenému textu na úrovni jeho čtenářských dovedností a v kontextu
doporučeného učiva sedmého ročníku. Dále je upřednostněno procvičování skládání vět
nebo doplňování samotných slov do vět. Jeho grafický projev by měl být hodnocen
shovívavě vzhledem ke specifické poruše. Dan je také zařazen do mé skupiny žáků, které
učím anglický jazyk. Patří mezi šikovné žáky, je schopen pracovat samostatně, nepotřebuje
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více času na dokončení úkolů a obvykle je aktivní. Z anglického jazyka je hodnocen 2.
stupněm, z předmětu Cvičení z anglického jazyka je hodnocen 1. stupněm.
Angličtinu se učí rád. Nikdy se neučí na hodiny, pouze se někdy podívá na slovní
zásobu před hodinou, nicméně pokud se připraví, tak se cítí lépe. Nejslabší stránkou jeho
angličtiny je gramatika, kdy má potíže si náročné jevy pamatovat, nejlépe se cítí v oblasti
čtení, kde je to podle jeho slov snadné, protože stačí naučit se slovíčka. Být dobrý
v angličtině je pro něj důležité, a pokud by chtěl zlepšit výsledky, začal by se doma více
učit. Při hodinách pracuje stejně jako ostatní a cítí se dobře, protože ho to baví. Pokud
dosáhne v hodině horších výsledků, rodiče ho nutí více se učit. Škola pro něj znamená
stres, deprese, ale zároveň zábavu. Je důležitá pro jeho budoucnost, vzdělání, ale také
přináší problémy.
Anna
Anička se narodila v roce 2004 a je žákyní 7. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny byla u ní diagnostikována specifická porucha učení
- těžký stupeň dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Anička je percepčně zralá a její
rozumové schopnosti jsou v pásmu nadprůměru. Její pracovní tempo je však velmi pomalé.
Podle doporučení individuálního vzdělávacího plánu je u Aničky nutné respektovat
její pomalejší pracovní tempo a procvičovat čtení s porozuměním. Dále je nutné ji neustále
pozitivně motivovat a chválit za dobře odvedenou práci a dílčí úspěchy. Je nutné neustále
opakovat předchozí učivo, respektovat specifickou chybovost, vytvářet klidnou pracovní
atmosféru, hodnotit pouze práci, kterou stihne dokončit a zohledňovat sníženou úroveň
grafického projevu. Anička patří také do mé skupiny žáků. Je velmi pomalá a nevěří si. Je
nutné ji neustále povzbuzovat a motivovat, vyhovuje jí individuální přístup. Práci zadanou
v hodinách často nestihne a musí ji dokončovat doma. Z anglického jazyka je hodnocena 3.
stupněm vzhledem ke specifické poruše a z předmětu Cvičení z anglického jazyka také 3.
stupněm.
Anna se nerada učí angličtinu, protože jí dle jejích slov nejde. Doma se snaží
připravovat pravidelně, každý den v týdnu po dobu půl hodiny a někdy jí pomáhá sestra.
Nemá pocit, že by dosáhla lepších výsledků, pokud je připravená, a necítí se v hodinách
lépe. Největší potíže má se slovní zásobou a čtením, výslovnost není podle jejích slov „tak
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hrozná“ a psaní „také celkem ujde“. Chtěla by umět dobře anglicky a rodiče by rádi viděli
lepší známky, ale jí se to moc nedaří. Nepřišla na způsob, jak by změnila své výsledky,
není schopna to podle vlastních slov ovlivnit, zároveň netuší, proč jí učení se angličtině
nejde.
V rámci hodiny má více času na dokončení úkolů nebo testů. Při výuce se cítí ve
stresu, protože nechápe látku, neorientuje se v textech, nerozumí zadání a písemné úkoly
není bez dopomoci schopna zvládnout. Nejvíce by jí dle vlastního názoru pomohlo
odcestovat někam, kde se mluví pouze anglicky. Rodiče jí nutí více se učit. Škola pro ni
představuje hlavně známky a testy.
Vítek
Vítek se narodil v roce 2001 a je žákem 9. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny mu byly diagnostikovány specifické poruchy učení,
a to dysgrafie a dyslexie, a dále pak porucha pozornosti. Jeho rozumové schopnosti jsou
v pásmu průměru.
Na základě doporučení individuálního vzdělávacího plánu je třeba, aby Vítek
zvládnul klíčové gramatické učivo devátého ročníku, je nutné stálé opakování již
probraných jevů. Dále je doporučeno zohlednit jeho specifickou chybovost v psaném
projevu, často střídat činnosti, hodnotit pouze to, co stihne vypracovat a dbát na kvalitní
domácí přípravu. Vítek je podle slov paní učitelky klidný, spíše pasivní, nicméně
v poslední době udělal v rámci anglického jazyka velké pokroky. Z anglického jazyka je
hodnocen 3. stupněm, stejně tak ve cvičení z anglického jazyka.
Vítek považuje angličtinu za užitečnou pro svůj budoucí život. Učí se pouze
v případě, že ho další den čeká nějaký náročnější test nebo psaní slovíček. Pokud se
připravuje, cítí se o něco lépe a dosahuje lepších výsledků, nicméně stále říká, že má pocit,
že se nenaučil všechno, co měl. Největší potíže se podle něj objevují v oblasti porozumění,
což připisuje tomu, že nedává tolik pozor při hodinách a pozorně nečte zadání. Angličtinu
považuje za důležitou. Dokázal by zlepšit své známky, stačilo by mu, kdyby se pravidelně
učil a zopakoval si to, co se za konkrétní den nového dozvěděl.
Na otázku, proč si myslí, že mu angličtina nejde stejně dobře jako např. tělesná
výchova, odpověděl, že je to kvůli jeho poruše soustředění a že pro něj není snadné se na
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učení soustředit. V hodinách anglického jazyka nemá žádné úlevy, ale myslí si, že by je
mít měl. Na druhou stranu se cítí v hodinách dobře, protože podle vlastních slov zná
správné odpovědi. Nejvíce by mu pomohlo, kdyby se více učil a byl v hodinách více
soustředěný. Škola jako taková pro něj představuje místo, které je důležité pro jeho
budoucnost a kde se naučí se to, co bude ve svém životě potřebovat.
Jonáš
Jonáš se narodil v roce 2001 a je žákem 9. ročníku. Na základě vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny mu byla diagnostikována specifická porucha učení,
a to dyslexie a dysortografie. Jeho intelektové schopnosti jsou v pásmu populačního
nadprůměru.
Podle individuálního vzdělávacího plánu je u Jonáše nutné dbát na kvalitní čtení
s porozuměním v kontextu s jeho specifickou poruchou učení a aktuálními čtenářskými
dovednostmi. Je doporučeno mu poskytovat více času na dokončení zadané práce
a zohlednit specifickou poruchu v písemném projevu. Je třeba, aby zvládnul klíčové
gramatické jevy devátého ročníku, adekvátní slovní zásobu a konverzační dovednosti.
Jonáš také patří do mé skupiny. Jeho výkony jsou ovlivněny nechutí, kterou obecně k učení
se cítí. Pracuje výrazně pod své možnosti a to ve všech ohledech. Často nemá věci
v pořádku, nedokončuje práci a neodevzdává zadané úkoly. Spolupráce s matkou je velmi
problematická, proto i domácí příprava značně zaostává. Z anglického jazyka je hodnocen
3. stupněm a stejně tak z cvičení z anglického jazyka.
Jonáš má k angličtině neutrální vztah, ale nemá moc času, aby se připravoval. Učí
se sám a učení věnuje celkem dvě hodiny týdně. Pokud je připravený, má lepší známky
a cítí se mnohem lépe. Největší problémy cítí v oblasti konverzace, kde má pocit, že když
začne s někým mluvit, není schopen použít to, co se již naučil. Angličtina je pro něj
důležitá a domnívá se, že je schopen své výsledky zlepšit, ale nemá dostatek času. Na
otázku, proč si myslí, že mu angličtina nejde tak dobře jako např. tělesná výchova,
odpověděl, že je prostě „idiot".
Při hodinách anglického jazyka pracuje stejně jako ostatní a žádné úlevy nevnímá,
zároveň se při hodinách cítí dle vlastních slov v „pohodě“. Nejvíce by mu pomohlo, kdyby
se učil s někým, ať už by to bylo doučování nebo spolužák. Rodiče na jeho výsledky
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reagují v klidu, ale naštvaný je Jonáš sám na sebe, že se dostatečně nepřipravil. Školu
vnímá jako nejhorší místo, co zná. Nevadí mu ani tak učení, ale nevychází dobře s učiteli.
Veronika
Veronika se narodila v roce 2001 a je žákyní 9. ročníku. Na základě vyšetření
pedagogicko-psychologické poradny jí byla diagnostikována lehčí forma dyslexie, porucha
pozornosti a pomalé psychomotorické tempo.
Podle doporučení individuálního vzdělávacího plánu je pro Veroniku nutné, aby
zvládla klíčové gramatické učivo devátého ročníku, odpovídajícím způsobem čtení
adekvátních textů a také jejich poslech s porozuměním. Celkově je důležité respektovat její
pomalejší tempo práce. Veronika patří také do mé skupiny. Její pracovní tempo je
pomalejší než tempo jejich spolužáků, nicméně práci v hodinách dokončí. Potřebuje více
individuální přístup, pokud se na hodiny připraví, je schopná být aktivní a dobře
spolupracuje. Z anglického jazyka je hodnocena 3. stupněm a z cvičení z anglického
jazyka 2. stupněm.
Veronika se ráda učí angličtinu, protože má pak dobrý pocit. Učí se převážně sama,
a to zhruba jednou až dvakrát týdně po dobu 30 až 60 minut. Dosahuje mnohem lepších
výsledků, když je připravená, a cítí se mnohem lépe při výuce. Potíže jí dělá oblast
konverzace, protože se obává, že neumí slova správně vyslovit. Není pro ni důležité, aby
byla v angličtině dobrá, a lepších výsledků by mohla dosáhnout, pokud by se více
připravovala. Na otázku, proč si myslí, že ji angličtina nejde tak dobře jako např. tělesná
výchova, odpověděla, že není na jazyky moc dobrá a příliš se nepřipravuje. V hodinách
pracuje stejně jako ostatní a žádné úlevy nevnímá. Při angličtině se cítí nejistě a bojí se, že
řekne něco špatně, proto raději neřekne vůbec nic. Domnívá se, že by jí pomohlo více se
připravovat na hodiny, ale zároveň říká, že angličtina není jediný předmět, na který se musí
zaměřit. Rodiče jí sice za špatné známky netrestají, ale zlobí se na ni a nutí jí více se učit.
Zároveň je ona sama naštvaná na sebe, že není schopna se řádně připravit. Škola celkově
pro ni představuje prostředí, kde se setkává s kamarády, zároveň je to prostředí, kde se
stresuje a je vystavena zátěži.

44

8. 6. Analýza odpovědí
Otázka číslo 1 – Učíš se rád / ráda angličtinu? Proč ano – proč ne
Otázka byla zaměřena na vlastní vztah žáka k předmětu anglický jazyk. Na tuto
otázku valná většina odpověděla pozitivně. Anglický jazyk vnímají jako důležitou znalost,
bez které by v budoucnu nemuseli dosáhnout lepšího pracovního a sociálního postavení
a zároveň jako komunikační prostředek i pro jejich soukromý život. Pouze jedna žákyně
uvedla zápornou odpověď. Anglický jazyk vidí jako těžký předmět, který jí nejde, a proto
se ho neučí ráda. Z odpovědí žáků tedy vyplývá, že dobrá znalost anglického jazyka je pro
ně samotné důležitá, nicméně vzhledem k potížím, které při učení se angličtině pociťují, se
ji ve většině případů neučí rádi.

Otázka číslo 2 – Jak často se učíš na angličtinu (případně jak dlouho a s kým)
Touto otázkou jsem zkoumala pravidelnost domácí přípravy žáků. Většina žáků
odpověděla, že se na hodiny anglického jazyka připravují nějakým způsobem doma.
Většina z nich se učí sama, bez dopomoci rodičů či sourozenců, některým rodiče či
sourozenci pomáhají. Četnost učení se pohybovala od pravidelné přípravy téměř
každodenní po učení se těsně před hodinou, kdy se píše test. Délka učení v rámci jednoho
dne nepřesahovala v žádném případě jednu hodinu. Většina žáků hodnotila svou přípravu
jako ne zcela dostačující.
Otázka číslo 3 – Máš lepší výsledky, pokud jsi připravený na hodinu? Cítíš se lépe?
Otázka byla zaměřena na chápání užitečnosti domácí přípravy pro lepší pocit žáka
v hodinách anglického jazyka, kde pravidelně zažívá neúspěch. Většina žáků odpověděla,
že dosahuje lepších výsledků ve vlastní výuce, pokud jsou připraveni. Jeden žák naopak
odpověděl, že nikoliv. Zároveň se většina cítí lépe při samotných hodinách anglického
jazyka, pokud se před jejich konáním alespoň trochu připravovala.
Otázka číslo 4 – Jaké učivo ti dělá v angličtině potíže a co ti naopak jde dobře, proč si
myslíš, že to tak je?
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V této otázce jsem se snažila vyhodnotit, zda si žáci uvědomují své problémy
plynoucí ze specifické poruchy učení ve výuce anglického jazyka a zda dokážou najít i své
pozitivní stránky. Žáci odpovídali na tuto otázku různě, některým největší potíže dělá
skládání vět, jiným slovíčka, ale většině se hůře chápe gramatika a její pravidla. Naopak se
domnívají, že jim celkem dobře jde konverzace a čtení. Důvody, proč jim učivo nejde, jsou
opět různé, nejčastěji se domnívají, že je to tím, že se učí málo a že angličtina je prostě jiný
jazyk a oni na něj „nemají hlavu“. Téměř žádný ze žáků nespojil svou neúspěšnost ve
školní práci se specifickou poruchou učení konkrétním jmenováním dané poruchy, kromě
jednoho, který uvedl, že horší výsledky jsou způsobeny jeho poruchou soustředění.
Nicméně je možné říci, že tvrzení, že na anglický jazyk „nemají hlavu“, lze interpretovat
jako uvědomění si vlastní odlišnosti ve směru právě diagnostikované poruchy učení.
Otázka číslo 5 – Je pro tebe důležité být dobrý / dobrá v angličtině?
Otázka byla zaměřena na vnímání důležitosti učení se anglickému jazyku. Téměř
všichni žáci se vyjádřili v tom smyslu, že je pro ně důležité, aby byli dobří v anglickém
jazyce, což zřejmě souvisí i s obecně uznávaným povědomím, že bez znalosti cizího jazyka
se v dnešní době neuplatní tak dobře v zaměstnání či v soukromém životě. Zároveň
považují znalost anglického jazyka za velmi užitečnou jakožto způsob komunikace
v cizích zemích. Někteří zmiňovali, že je to důležité i pro jejich rodiče. Jedna žákyně
uvedla, že znalost angličtiny pro ni důležitá není.
Otázka číslo 6 – Jsi schopen/schopna změnit své výsledky? Jakým způsobem bys to udělal
/ udělala?
V této otázce jsem se zaměřila na zjištění, zda si žáci dokážou uvědomit svůj
možný potenciál a schopnost změnit danou nepříznivou situaci vlastním přičiněním.
Většina žáků také na tuto otázku odpověděla kladně, vidí možnosti změny, pokud se budou
usilovněji učit a domácí přípravě věnují mnohem více času.
Otázka číslo 7 – Proč si myslíš, že ti angličtina nejde stejně dobře jako např. tělesná
výchova?
V této otázce mě zajímalo, zda si žáci spojí svůj neúspěch právě se specifickou
poruchou učení. Kromě jednoho žáka žádný ze žáků tuto domněnku doslova nepotvrdil,
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tedy konkrétně nepropojil uvědomění si poruchy a neúspěch v anglickém jazyce.
Odpovídali tak, že na anglický jazyk nemají hlavu, že se málo učí, že je to prostě jiný
jazyk, což lze na druhou stranu interpretovat jako pochopení vlastního problému
v kontextu diagnostikované poruchy bez ohledu na to, zda jsem daný problém schopen
přesně odborně pojmenovat.
Otázka číslo 8 – Pracuješ v hodinách anglického jazyka jinak než ostatní žáci? Pokud ano,
tak jak?
V této otázce jsem zjišťovala, zda jsou žáci vzdělávání s nějakými úlevami v rámci
běžných hodin a za použití dostupných reedukačních metod. Kromě jednoho žáka, který je
si vědom toho, že má na práci více času, ostatní odpověděli negativně, tedy že si nejsou
vědomi žádných opatření, která by jim poskytovala nějaké výhody či úlevy.
Otázka číslo 9 – Jak se cítíš při hodinách anglického jazyka?
Tato otázka byla zaměřena na vlastní pocity, které mají žáci při hodině. Téměř
všichni se při hodině cítí stejně jako v ostatních předmětech, kromě jednoho žáka, který
zmínil, že se cítí ve stresu, právě vzhledem k tomu, že mu anglický jazyk nejde úplně
dobře. Někteří uvedli, že se při hodinách angličtiny cítí lépe než v ostatních hodinách.
Otázka číslo 10 – Můžeš říct, co by ti při učení se angličtině nejvíce pomohlo?
Tato otázka byla zaměřena na vlastní učení žáků, zda jsou schopni vyhodnotit, jaký
způsob či metoda by pro ně byly užitečnější či efektivnější. Někteří by uvítali sledování
anglických filmů jako možnost zlepšení výuky, jiní uvedli doučování, lepší přípravu doma
u nich samotných a někteří nevěděli, co odpovědět.
Otázka číslo 11 – Jak reagují rodiče, když dostaneš špatnou známku?
Tato otázka byla zaměřena na míru pochopení a podpory ze strany rodičů vzhledem
ke školnímu neúspěchu jejich dítěte. Všichni žáci uvedli, že rodiče je netrestají, nicméně je
nutí, aby se více učili. Někteří rodiče jim pomohou s pochopením látky, pokud jsou toho
schopni.
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Otázka číslo 12 – Co pro tebe znamená škola?
Tato otázka byla zaměřena na postoj ke škole jako takové. Všichni žáci zmínili
v souvislosti se školou stres, špatné známky, testy, a dokonce deprese a utrpení. Někteří
uvedli důležitost školy pro jejich budoucnost, dokonce se zmínili i o určité zábavě ve
spojení s kamarády, kterou ve škole zažívají. Zejména žáci z devátého ročníku vnímali
školu jako místo, kde se setkávají se svými přáteli.

8. 7. Závěry výzkumného šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda žáci se specifickou poruchou
učení vnímají tuto poruchu jako konkrétní zdroj jejich neúspěchu při jejich školní práci
v anglickém jazyce.
Jako metodu svého výzkumného šetření jsem zvolila strukturovaný rozhovor
s respondenty. Dále jsem využila dostupných materiálů, jako jsou individuálně vzdělávací
plány a odborná vyšetření ze školského poradenského zřízení. Skupinu respondentů tvořilo
celkem 12 žáků ve věku 13 až 15 let z běžné základní školy, kteří se učí anglicky od 1.
ročníku a na druhém stupni mají navíc dvě hodiny anglického jazyka v předmětu Cvičení
z anglického jazyka
Na základě výzkumného šetření lze říci, že si valná většina žáků konkrétní poruchu
učení nespojuje se svými neúspěchy v anglickém jazyce. Na druhou stranu ale cítí nějaký
problém, díky kterému zažívají pravidelný neúspěch. Tento problém pojmenovávají po
svém, jako např. „že nemají na angličtinu hlavu“. Nicméně je možné se domnívat, že
takovýmto způsobem právě označují svou diagnostikovanou poruchu. Otázkou zůstává,
zda je vůbec nutné vědět pro potřeby žáka svou přesnou diagnózu.
V dílčích cílech výzkumného šetření jsem se zaměřila na vlastní proces reedukace,
tedy zda žáci vnímají odlišný přístup ze strany pedagoga. Šetření nebylo zaměřeno na práci
pedagogů jako takovou, ale na vnímání pedagogických metod ze strany žáků se
specifickými poruchami učení. Zjistila jsem, že valná většina respondentů si jiné metody či
přístupy vůbec neuvědomují. Nelze ale tvrdit, že reedukační metody nejsou zcela vůbec
aplikovány. Při vyhodnocení dílčích rozhovorů s vyučujícími jsem zjistila, že reedukační
zásady a metody se stávají běžnou součástí vyučování v rámci celé skupiny, možná právě
proto nejsou vnímány žáky se specifickou poruchou učení jako odlišné techniky, podle
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kterých by pracovali pouze žáci se specifickou poruchou učení. Dále jsem své šetření
zaměřila na zhodnocení efektivity učení a vlastní motivovanost ke vzdělávání se v oboru
anglický jazyk. Většina respondentů uvedla, že pokud se na hodiny anglického jazyka učí
více, dosahují také lepších výsledků a dále pak mají lepší pocit v hodinách samotných.
V teoretické části byla naznačena důležitost pravidelné domácí přípravy, která posléze
přináší žákům pocit úspěchu, a je tedy pozitivním zjištěním, že i u jednotlivých
respondentů tato domácí příprava probíhá. Motivace k učení hraje další důležitou roli ve
školní práci. Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že valná většina žáků vnímá
anglický jazyk jako důležitý, a proto se angličtinu učí, i když je to často spojeno se
stresem, nevolí a nechutí.
Na základě výzkumného šetření nelze přesně říci, že specifické poruchy učení jsou
žáky vnímány jako příčina neúspěchu v anglickém jazyce a že tedy diagnostikovaná
specifická porucha ovlivňuje celkové sebepojetí žáka. Jedná se spíše o komplex všech
faktorů, které na žáka působí, ať už je to jeho osobnostní ladění, jeho styl učení, jeho
intelektové schopnosti nebo jeho domácí příprava a sociální okolí.
Domnívám se, že pro celkové zlepšení postojů žáků k učení se anglickému jazyku
by velmi přispělo lepší zvládnutí domácí přípravy, tedy využití metod, které zohledňují
individuální styl učení a osobnostní ladění žáka, zároveň respektují základní metody
reedukace, které jsou uvedeny v teoretické části. Stejný princip by pak měl být praktikován
v běžných vyučovacích hodinách, samozřejmě také s ohledem na individualitu žáka a jeho
diagnostikovanou poruchu. Překvapivým zjištěním pro mou bakalářskou práci bylo, že žáci
zdaleka nepřipisují své problémy diagnostikovaným poruchám učení. Není možné říci, zda
je to pouze proto, že neznají odbornou terminologii, nebo zda se diagnostikovaná porucha
stala jejich součástí do takové míry, že na svou osobu nahlížejí stejně jako žáci intaktní
populace. Nicméně to pro svou další pedagogickou práci považuji za pozitivní, protože se
specifické poruchy nestaly jen jednou z dalších výmluv, kterou by žáci a jejich rodiče
používaly pro vymožení si úlev, které nejsou nutné. Domnívám se, že příčinou tohoto
postoje může být mnohem větší informovanost o problematice specifických poruch učení
mezi veřejností.
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Závěr
V bakalářské práci jsem se zaměřila na vliv specifických poruch učení na sebepojetí
žáka vzhledem k učení se anglickému jazyku.
Specifické poruchy učení zasahují do všech oblastí školní práce a přináší dítěti často větší
stres a pocity neúspěchu, než je tomu u intaktní populace. Ve svém důsledku se pak
specifické poruchy učení odráží ve výsledcích školní práce bez ohledu na skutečnou
inteligenci dítěte či jeho skutečné dovednosti a znalosti. Specifické poruchy učení
v konečném důsledku tedy ovlivňují celkový obraz o dítěti, jeho vlastní sebepojetí
a možnosti dalšího vzdělávání, profesního a společenského uplatnění.
V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení pojmu specifické poruchy učení
dle projevů s využitím odborné literatury. Zpracovala jsem přehled a charakteristiku
jednotlivých specifických poruch učení ve vztahu k anglickému jazyku a jednotlivým
oblastem jazyka. Dále jsem se blíže věnovala problematice vlivu specifických poruch
učení na osobnost dítěte, vlivu školního neúspěchu na situaci v rodině dítěte a jeho
osobnost. Podrobněji jsem se zaměřila na výuku cizího jazyka u dětí se specifickou
poruchou učení a jednotlivé přístupy, které je nutno dodržovat. Poté jsem popsala hlavní
reedukační metody a přístupy a styly učení, jejichž znalost je pro správnou reedukaci
zásadní.
V praktické části jsem připravila a zpracovala strukturovaný rozhovor pro žáky, ve
kterém jsem ověřovala, zda mají specifické poruchy učení dopad na vnímání školního
neúspěchu právě ve spojení s anglickým jazykem. Na základě tohoto rozhovoru jsem
zjistila, že si žáci přesně nedefinují svůj neúspěch v kontextu specifické poruchy učení, ale
vnímají svůj problém jako součást výbavy své osobnosti.
Pro další speciálně pedagogické působení na děti se specifickými poruchami učení
toto zjištění ukazuje, že je tedy nutné vnímat takového žáka jako komplexní osobnost, pro
kterou je nutné najít pouze vhodný způsob učení se jak ve škole, tak v domácím prostředí,
aby se jeho specifická porucha nejevila jako „postižení“, ale jako nedílná součást jeho
osobnosti, s kterou je potřeba se pouze naučit vhodně pracovat.
Diagnostika specifické poruchy učení by tedy měla sloužit hlavně pro další
vzdělávací práci pedagogů a lepší orientaci rodičů v dané problematice. Ukazuje jim na
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základě odborného posouzení cesty, které by měly vést k přínosnému a individuálnímu
vzdělávání a výchově dítěte se specifickou poruchou učení ve všech předmětech ať už ve
školském zařízení, tak v domácím prostředí. Smyslem diagnostiky, a z ní vyplývajících
metod reedukace a vhodně zvolených přístupů, by mělo být nalezení nejen
problematických stránek dítěte, ale hlavně stránek silných, které dítěti umožní se vyrovnat
se svou specifickou poruchou učení do takové míry, kdy ho již porucha nebude limitovat
v jeho dalším rozvoji, vzdělávání a životě a zůstane pouze jedním z osobnostních rysů,
které nás činí tak ojedinělými a specifickými.
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