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ABSTRAKT
Předkládaná bakalářská práce se zabývá výukou elementárního čtení, jmenovitě
využíváním genetické metody v kontextu rozvoje specifických poruch učení. V
teoretické části práce naleznete definici specifických poruch učení, blíže pak dyslexie
a popis různých druhů metod výuky čtení. Dále vymezení genetické metody čtení a
její srovnání s metodou analyticko-syntetickou. Součástí praktické části je výzkumné
šetření týkající se zmapování výskytu dyslexie ve školách, kde je touto metodou
vyučováno čtení, konkrétně se jedná o školy z Prahy a Plzně. Dále následuje analýza
dat a poté srovnání s výzkumy, které byly prováděny ve třídách, kde se čtení primárně
vyučuje analyticko-syntetickou metodou nebo metodou Sfumato – Splývavé čtení.
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ABSTRACT

This bachelor thesis deals with the teaching of initial reading, namely using the
genetic method in the context of the development of specific learning disorders. In
the theoretical part of the thesis, you can find a definition of specific learning
disorders, particularly dyslexia and a description of different types of other initial
reading methods. Further, you can find a definition of the genetic method of reading
and its comparison to the analytical-synthetic method. The practical part of my thesis
consists of a research survey regarding of a mapping of the occurrence of dyslexia in
schools where this method is used for teaching reading, specifically schools from
Prague and Pilsen. That is followed by data analysis and comparison with available
researches that were conducted in classes where the reading is primarily taught by
the analytic-synthetic method or by the method of Sfumato.
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Úvod
Výběr správné metody prvopočátečního čtení pro dítě je nesmírně důležitý. Nejen
kvůli tomu, že se bez schopnosti správně číst ve svém životě v moderním světě zkrátka
neobejdeme, ale také proto, že pokud by mu metoda nevyhovovala, může to negativně
ovlivnit jeho celkový postoj ke vzdělání. Jako první se koneckonců ve školách učíme číst,
psát a počítat. Pokud se žák opakovaně setkává s neúspěchem v jednom nebo více z těchto
základních předmětů, může si vybudovat nechuť ke škole, která se velice špatně překonává
a udržet pozornost takto nemotivovaného dítěte je opravdu obtížné. V kontextu specifických
poruch učení je zvolení metody čtení zásadní, a to především pro žáky s dyslexií. Vzhledem
k jejich potížím se čtením by mělo být povinností kantora jim výuku co nejvíce usnadnit, do
čehož určitě patří zvolit metodu čtení, která dítěti nejlépe vyhovuje.
Počet dětí se specifickými poruchami učení se v dnešní době neustále zvyšuje a
dyslexie je aktuálním tématem. Cílem mé bakalářské práce je zmapování jejího výskytu ve
třídách, kde se vyučuje genetickou metodou, a to konkrétně ve školách Prahy a Plzně. V
teoretické části své práce se zabývám specifickými poruchami učení, zaměřuji se především
na dyslexii a široké možnosti její reedukace. Dále se zabývám problematikou školní zralosti
a popisuji dostupné metody výuky čtení, zejména metodu genetickou a analytickosyntetickou. V praktické části své práce analyzuji výsledky svého sběru dat z pražských a
plzeňských škol, které využívají genetickou metodu čtení. Následně výsledky svého
výzkumu porovnávám s dalšími studiemi, konkrétně s těmi zabývající se analytickosyntetickou metodou a metodou Sfumato – Splývavé čtení.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1 Specifické poruchy učení
Na specifické poruchy učení lze v dnešní době pohlížet jako na civilizační chorobu.
Vzhledem k tomu, že jsou na schopnost správně číst a psát kladeny společností stále větší
nároky, bez těchto dovedností se již nelze obejít. Nehledě na to, jakou vykonáváme práci,
potřebuje je dnes a denně. Je velice důležité vytvořit v současném školství takové prostředí,
které by zajišťovalo všem žákům stejné podmínky a příležitosti pro rozvoj jejich
individuálních předpokladů. Právě specifické poruchy učení jako takové bývají jednou
z hlavních příčin školního neúspěchu.
Závažným problémem je nevyvratitelně to, že v porovnání s jinými druhy
speciálních vzdělávacích potřeb se specifické poruchy učení mohou zdát jako banální
znevýhodnění vzhledem k tomu, že nejsou snadno patrné a na první pohled nejsou
rozeznatelné. Nejčastěji se projeví až po nástupu dítěte do školy, avšak v dnešní době
můžeme už v předškolním věku rozpoznat některé rizikové znaky. Ačkoliv není možné dítě
v tak brzkém věku diagnostikovat, můžeme ho alespoň začít patřičně stimulovat (Michalová,
2016).
Specifické poruchy učení se zřídka vyskytují izolovaně, většinou žák trpí dvěma či i
různými kombinacemi. Často prolínají i se specifickými poruchami chování. Takové děti
bývají často neklidné, mívají problémy s kázní a je velice těžké je motivovat k dostatečnému
soustředění.
Dítě může trpět poruchou učení dlouho předtím, než se to skutečně projeví. My
ovšem nemůžeme označit za dyslektika dítě, které se ještě nenaučilo číst. Není možné děti
takto nálepkovat v předškolním věku, ovšem můžeme si všimnout náznaků a signálů: např.
pokud má dítě problémy v motorice nebo prostorové orientaci.
Převážná většina žáků se specifickými poruchami učení je vzdělávána v běžných
základních školách, a proto je nutné, aby nebyl zanedbán individuální přístup. Cílem
školského systému by mělo být, aby se dítě naučilo svůj handicap lépe zvládat a vytvořilo
si kompenzační mechanismy, které mu v tom budou pomáhat.
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Obecných definic specifických poruch učení jsem nalezla mnoho. Dita Janderková
(2010, str. 6) například popisuje SPU jako: „dílčí oslabení ve schopnostech a funkcích
primárně potřebných k získávání výukových dovedností, anebo v souhře těchto schopností
a funkcí při inteligenci alespoň v mezích širší normy, to znamená postačující ke zvládnutí
požadavků základní školy. Oslabení se týkají především některých kognitivních funkcí
(zrakové, sluchové vnímání), motorických, pamětních (ať už jde o paměť zrakovou,
sluchovou nebo motorickou) a řečových (zvláštnosti konceptualizace, specifické poruchy
výslovnosti a další) a jejich součinnosti a integrace, jako je například převádění dat
z jedné smyslové modality do jiné“.
Definice Marka Selikowitze (2000, str. 11-12) říká, že jde o: „neočekávaný a
nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo nadprůměrnou
inteligencí, charakterizovaný významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení“.
Zdena Michalová (2003, str. 28), ve své publikaci používá slova Věry Pokorné:
„Pokorná (1997) se domnívá, že v české odborné literatuř e není jasně definována
terminologie SPU. Je používáno různorodých termínů – specifické poruchy učení,
specifické vývojové poruchy učení či krátce vývojové poruchy učení. Pod uvedenými
termíny se ukrývají jiné, těmto podř azené: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie,
dysmuzie a dyspinxie“.
Obecně lze specifické poruchy učení definovat jako poruchy, které způsobují
jedinci obtíže především v rámci vzdělávacího procesu. V současné školské legislativě
jsou děti se specifickými poruchami učení nazýváni žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami z toho důvodu, že kromě reedukace těchto poruch je také většinou nutné využití
i jiných didaktických metod a speciálních pomůcek.
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1.1 Etiologie specifických poruch učení
Dnes již víme, že specifická porucha učení je s největší pravděpodobností diagnóza,
která bude provázet člověka po celý život. Přesná příčina vzniku těchto poruch stále ještě
nebyla zcela odhalena. Předpokládá se, že specifické poruchy učení jsou pravděpodobně
způsobeny drobnými nedostatky v centrální nervové soustavě a souvisejí s jazykovými a
řečovými dovednostmi (Krejčová a Bodnárová, 2014). Vědci doposud nebyli schopni zjistit,
ve které části mozku tkví hlavní příčina, nebo zdali se tyto drobné vady nacházejí na více
místech.
Jucovičová a Žáčková (2008, str. 12) ve své knize uvádí, že „specifické vývojové
poruchy učení mají svá specifika jednak ve své etiologii, příčinách vzniku a jednak ve svých
projevech. Tyto poruchy jsou vrozené nebo získané v raném dětství, vznikají jednak určitým
poškozením v období před narozením, při narození a časně po narození dítěte. Určitou roli
zde hraje i dědičnost, případně kombinace dědičnosti a výše uvedených obtíží. Někdy je
etiologie neznámá nebo nepříliš jasná“.
Z dostupných informací je patrné, že existuje dědičný sklon k rozvoji těchto poruch,
neboť statisticky 40 % dětí má stejným či podobným způsobem postižené rodiče. Specifické
poruchy učení se také častěji vyskytují u chlapců, což se dává do souvislosti s odlišností
fungování mozku u rozdílných pohlaví, které je jasně patrné již ve věku šesti let. Může jít
také o děti málo nebo naopak příliš stimulované už od raného kojeneckého věku (Jaderková,
2010).
O. Kučera, který se problematikou zabýval v šedesátých letech 20. století, dyslektiky
rozdělil do čtyř základních etiologických skupin:
„1. E: encefalopatická – zastoupena 50% případů; u dyslektiků bylo prokázáno drobné
poškození mozku získané v době před porodem, při porodu nebo časně po něm.
2. H: hereditární – v anamnéze 20% dyslektiků se odrážely zřetelné důkazy o přítomnosti
poruch sdělovacích funkcí v blízkém příbuzenstvu dítěte, přestože u nich nebyly zřetelně
diagnostikovány, ale v anamnéze je uvádějí tzv. pouhým výčtem symptomů.
3. HE: hereditárně-encefalopatická – etiologicky u 15% klientely vznikla dyslexie na
podkladě kombinace obou výše uvedených vlivů.
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4. A: nejasná – u 15% se jedná o nejasnou etiologii, případně o etiologii neurotickou“
(Michalová, 2016, str. 38).

1.1.1 Biologicko-medicínská rovina
Výzkumy na toto téma stále pokračují, a i přesto, že vědci ještě nebyli schopni dát
jednoznačnou odpověď, víceméně se shodují v několika rovinách. Jako první bych zmínila
rovinu biologicko-medicínskou. V ní se vracíme zpět ke genetice neboli genetickému
pojetí. To v tomto případě vychází z předpokladu, že výskyt dyslexie má přímou souvislost
s chromozomy 6 a 15. Statistiky se k tomuto pojetí přiklání – jak už jsem zmínila výše, u
více než 40 % dyslektiků se specifické poruchy učení vyskytují v rámci příbuzenstva. Vědci
z helsinské univerzity ohlásili také objev genu, který je spojován s rizikem rozvoje dyslexie
(DYX1C1), dále však pracují na dodatečném potvrzení.
K dalším pojetím z biologicko-medicínské roviny patří neurologické pojetí, která
dává příčiny specifických poruch učení do souvislosti s dysfunkcí magnocelulárního
systému (Bartoňová, 2012). Jošta (2011) dále uvádí, že neurobiologický přístup k dyslexii
zahrnuje analýzu post-mortem čili analýzu tzv. mrtvých mozků, aplikaci zobrazovacích
metod a aplikaci evokovaných potenciálů. Nálezy podporují hypotézu, že mozek dyslektiků
se liší od mozku intaktních jedinců.

1.1.2 Kognitivní rovina
V rámci kognitivní roviny podle Zelinkové (2015, str. 26): „různí autoři prokázali
deficit v následujících oblastech:
- fonologický deficit
- vizuální deficit
- deficity v oblasti řeči a jazyka
- deficity v procesu automatizace
- deficity v oblasti paměti
- deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost kognitivních procesů
- kombinace deficitů“.
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Špatné fonologické zpracování způsobuje obtíže při čtení a představuje jednu
z hlavních příčin dyslexie. Dalším problémem představuje narušená automatizace, kdy dítě
musí při čtení vynaložit veliké úsilí, aby se dokázalo soustředit a je tím pádem rychleji
unavitelné. U dětí s dyslexií se často objevují také problémy s především krátkodobou
pamětí, která je pro osvojení spisovného jazyka nezbytnou nutností (Bartoňová, 2012).

1.1.3 Behaviorální rovina
Podle Zelinkové (2015, str. 32) se do behaviorální roviny řadí „rozbor procesu čtení,
rozbor procesu psaní a rozbor chování při čtení, psaní a při běžných činnostech“. Tato
rovina se zaměřuje především na rychlost a techniku čtení, a také na to, zdali je dítě schopno
čtenému textu porozumět. Čtení bez porozumění může souviset nejen se specifickou
poruchou učení, ale také může být zapříčiněno skutečností, že dítě nastoupilo do školy
nezralé. Je potřeba tyto dvě příčiny rozeznat co možná nejdříve.

1.2. Klasifikace specifických poruch učení
Odhaduje se, že specifickými poruchami učení trpí asi 10 % dětí, přičemž asi 5 %
má podle stupně zasažení právo na vzdělání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Ostatní trpí naštěstí převážně lehčími formami, a jak už jsem zmínila v předchozí
podkapitole, chlapci jsou přibližně třikrát častěji postiženi než dívky (Bartoňová, 2012).
Mezinárodní klasifikace nemocí (1992, str. 203) klasifikuje specifické poruchy
učení v kategoriích F80 - F89 Poruchy psychického vývoje. V nich jsou zahrnuta krátká
objasnění a základní diagnózy:
„F 80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka – jsou často charakterizovány
přidruženými problémy, jako jsou obtíže ve čtení a psaní, obtíže v meziosobních vztazích a
poruchy emocí a chování.
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F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností – jsou poruchy, kde normální
způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje. Postižení není prostým
následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem mentální retardace a ani
není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním mozku.
F 81.0 Specifická porucha čtení – hlavním rysem je specifická a výrazná porucha
ve vývoji schopnosti číst, která není způsobena pouze mentálním věkem, problémy ostrosti
zraku nebo nedostačující výukou. Chápání čteného, pochopení čteného slova, znalost
hlasitého čtení a schopnost odpovídat na otázky vyžadující čtení, vše může být postiženo.
Se specifickými poruchami čtení jsou často spojeny potíže s psaním, které často přetrvávají
až do dospívání, i přes určité zlepšení ve čtení. V anamnéze zjišťujeme, že specifické
vývojové poruchy čtení jsou předcházeny poruchou vývoje řeči nebo jazyka. V období
školní docházky jsou často přidruženy poruchy chování a emocí.
F 81.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti – za hlavní symptom se považuje
specifické a výrazné poškození vývoje dovednosti psát, aniž by byla přítomna nějaká
specifická porucha čtení, a které nelze přičítat pouze nízkému mentálnímu věku, špatnému
vidění čteného textu, nebo nepostačující výuce. Schopnost orální výslovnosti a správně
vypisovat slova – obojí je porušeno.
F 81.3 Smíšená porucha školních dovedností – je nepřesně určená zbytková
položka poruch, kde je výrazně postiženo jak počítání, tak čtení nebo psaní, ale kde tato
porucha není vysvětlitelná pouze celkovou mentální retardací nebo nepostačující výukou.
F 81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností – jedná se o vývojovou poruchu
expresivního psaní.
F 81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná – nespecifikovaná
neschopnost získávat znalosti.
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F 82 Specifická vývojová porucha motorické funkce – porucha, jejímž hlavním
rysem je vážné poškození vývoje motorické koordinace, které není vysvětlitelné celkovou
mentální retardací nebo nějakým vrozeným nebo získaným neurologickým onemocněním.
Nicméně ve většině případů ukáže pečlivé klinické vyšetření zřetelné známky vývojové
nervové nezralosti, jako jsou choreiformní pohyby nepodepřených končetin nebo zrcadlové
pohyby a jiné současné motorické poruchy, včetně známek postižení jemné a hrubé
motorické koordinace.
F 83 Smíšené specifické vývojové poruchy – zbytková položka pro poruchy, kde je
určitá směs specifických vývojových poruch řeči a jazyka, školních dovedností a motorické
funkce, ale žádná dostatečně nepřevažuje tak, aby umožnila hlavní diagnózu. Tato smíšená
položka by měla být užita jen tehdy, když mezi specifickými vývojovými poruchami je velké
překrývání. Uvedené poruchy jsou obvykle, ale ne vždy současně spojeny s určitým
stupněm poruchy kognitivních schopností. Tato kategorie by tedy měla být použita tam, kde
dysfunkce splňují kritéria pro dvě nebo více poruch“.
Školský zákon (č. 561/2004 Sb.), který upravuje vzdělávání žáků se specifickými
poruchami učení, řadí žáky se specifickými poruchami učení do kategorie žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Obecně jsou specifické poruchy učení členěné podle
toho, jakou oblast postihují.
Lenka Krejčová ve své knize z roku 2014 zahrnuje do kategorie SPU:
a) dyslexii – poruchu čtenářských dovedností
b) dysgrafii – poruchu písemných dovedností
c) dysortografii – poruchu písemného projevu ve smyslu obtíží s aplikací gramatických
pravidel a správného zápisu slov
d) dyskalkulii – poruchu matematických dovedností
Mezi další specifické poruchy učení se řadí například dyspinxie – specifická porucha
výtvarných schopností. Dítě trpící dyspinxií má problémy s převáděním svých představ na
papír a není schopné pochopit, jak funguje perspektiva. Dále máme specifickou poruchu
hudebních schopností, dysmúzii, kdy má dítě výrazné problémy s rozlišováním jednotlivých
not a udržením tónu či rytmu. Jako poslední bych zmínila dyspraxii, která bývá mezi
specifické poruchy učení také řazena. Jedná se o poruchu obratnosti, která se projevuje nejen
při vyučování, ale také v běžných denních činnostech.
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1.3. Historie specifických poruch učení
Přestože se specifické poruchy učení vyskytovaly již od samého počátku vzdělanosti,
trvalo poměrně dlouhou dobu, než se jim začala věnovat dostatečná pozornost. V historii
problém nejspíš spočíval i v omezeném počtu vzdělaných lidí, jelikož dříve bylo často
vzdělání určeno pouze privilegovaným vrstvám obyvatelstva.
První podněty, které obracely pozornost ke specifickým poruchám učení, přicházely
od lékařů, kteří tyto jevy označovali názvy „koktavost v pravopise“ nebo „slovní slepota“.
Jako první použil termín dyslexie německý oční lékař R. Berlin v roce 1887.
Další významnou historickou postavou je bezpochyby americký S.A. Orton (18791948), který je považován za zakladatele moderního směru zkoumání podstaty dyslexie.
Orton viděl příčinu v jednostranné mozkové dominanci, tedy převahy jedné mozkové
hemisféry nad druhou. Také si u dyslektiků všiml obtíží, které mají s reverzibilními písmeny
(p-b, p-q) a percepčně-vizuální oslabení popsal jako doménu dyslexie (Michalová, 2016, str.
14).
U nás je především důležité zmínit Antonína Heverocha (1869-1927), profesí
neurolog a psychiatr, který se zajímal především o dyslexii a považoval ji za jednostrannou
poruchu, která se odrážela na pozadí přiměřené inteligence a vznikala postižením levého
gyru angularis. Heveroch doufal, že se tímto tématem začnou zabývat i pedagogové, což se
bohužel nestalo poměrně dlouhou řadu let. Za průkopnickou je považována jeho práce z roku
1904, která se věnovala případu jedenáctileté dívky trpící slovní slepotou. Heveroch o ní
publikoval článek v časopise Česká škola: O jednostranné neschopnosti naučit se čísti a
psáti při znamenité paměti.
První třída u nás pro děti s poruchami učení vznikla v Brně v roce 1962 a první samostatná
základní škola pro dyslektiky vznikla o devět let později v roce 1971 v Karlových Varech.
Světová federace neurologická v roce 1968 zformulovala na konferenci v Dallasu
definici dyslexie, která je často uznávána až dodnes. Zní takto:

16

„Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučit se číst,
přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a
sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami v základních poznávacích schopnostech,
přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního původu“ (Matějček, 1988, str. 21).

2 Dyslexie

„Je velmi pravděpodobné, že specifické vývojové poruchy čtení neboli dyslexie
existují tak dlouho jako lidská vzdělanost sama. Objeveny však byly teprve na přelomu
minulého a tohoto stolení – a teprve od let padesátých se stávají ve všech zemích velice
aktuálním a závažným sociálním problémem“ (Matějček, 1995, s.7).
Dyslexie je bezpochyby nejznámější a historicky nejdéle sledovanou specifickou
poruchou učení. Dříve a výjimečně i dnes se pojmy dyslexie a specifické poruchy učení
používaly jako synonyma, přestože SPU zahrnují obecně i všechny ostatní dys-poruchy,
nejen specifickou poruchu čtení. Dyslexie jako taková má nejpropracovanější pojmové
vymezení ze všech známých vývojových poruch. Je také nejčastěji se vyskytující poruchou
učení.
„Vývojová dyslexie je specifický defekt čtení, podmíněný nedostatkem některých
primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení za dané výukové metody.
Objevuje se u dětí obvykle od samých počátků výuky a působí, že úroveň čtení je trvale
v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte“ (Matějček, 1988,
str. 21).
Může se stát, že si žáci trpící dyslexií uvědomí svou poruchu až ve starším školním
věku. Dochází k tomu často u dětí, které jsou výrazně nadané a byly tedy schopné svůj
handicap do té doby v rámci možností kompenzovat. Je velice důležité, aby bylo vždy jasně
vysvětleno, že dyslexie není způsobena nízkou inteligencí.
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2.1 Typologie dyslexie
Je několik způsobů, jak rozdělit dyslexii. Podle úrovně postižení se dělí na lehkou,
střední a těžkou. Někteří autoři rozlišují pravohemisférovou dyslexii, pro kterou je typické,
že děti čtou pomalým tempem, těžkopádným a neplynulým způsobem, typicky pouze
s malým množstvím chyb. Oproti tomu levohemisférová dyslexie se vyznačuje velice
rychlou četbou, velkým množstvím chyb a také značnými obtížemi s porozuměním čteného
textu. Mezi tyto autory patří například D. Bakker, který při rozlišení typů dyslexie vychází
právě z funkcí mozkových hemisfér.
Typologie Z. Matějčka rozděluje dyslektiky do jiných typů:
1. sluchově-zrakový – žáci s poruchou v základní organizaci smyslových dat, kteří se dále
dělili na další dva podtypy, podle toho, jestli jejich obtíže převažovali spíše ve zrakovém
nebo sluchovém vnímání;
2. žáci s narušenou motorickou oblastí;
3. žáci s převahou poruch v integračních mechanismech, u kterých převládalo nápadně
pomalé čtení, obtížná syntetizace a čtení bez porozumění;
4. žáci s poruchou v základní reaktivitě, u kterých byla problémem nadměrná impulzivita či
ulpívavost (Michalová, 2016).

2.2 Projevy dyslexie
Podle Janderkové (2010) se u dětí trpící dyslexií objevuje:
1. porucha sluchové diferenciace, analýzy a syntézy – žák má problémy s rozlišováním
hlásek a jejich správným uspořádáním ve slovech
2. poruchy ve sluchovém vnímání – s tím také často souvisí opožděný vývoj řeči, protože
pokud dítě není schopné dobře sluchově vnímat svou vlastní výslovnost, není schopné
diferencovat jakýkoliv řečový projev
3. poruchy zrakové diferenciace, analýzy a syntézy – zaměňování tvarově podobných
písmen a problémy s určováním správného pořádaní písmen v psaném slově
4. poruchy v koordinaci pohybů očí – důsledkem je např. neschopnost sledovat řádek
během čtení
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5. neschopnost koordinovat jednotlivé dílčí funkce a integrovat je do složitější aktivity
– čtení – děti s obtížemi tohoto typu čtou bez výrazných chyb, ovšem velmi pomalu a
čtenému textu vůbec nerozumí.
Mezi nejčastější projevy dyslexie patří tedy častá chybovost při čtení, kdy dítě
zaměňuje podobně vypadající písmena, nebo se snaží uhádnout konec slova. Pak také
rychlost čtení, ovšem vyskytují se i případy dyslektiků, kteří čtou poměrně rychle a plynule,
ovšem nemají žádné povědomí o textu, který právě přečetli. Jedná se o levohemisférový typ
dyslektiků, jak je zmíněno výše.
Kromě výrazných problémů ve čtení mají také dyslektici často obtíže s krátkodobou
pamětí. Souvisí to se značným úsilím, které vynakládají při čtení. Vzhledem k tomu, že se
intenzivně koncentrují na čtení jednotlivých slov, opomíjení soustředění se na samotný text
a často se stává, že dítě nemá nejmenší tušení o tom, co právě přečetlo.
Další problém u dyslektiků představuje rychlá unavitelnost a ztráta zájmu, která
může později přerůst až v nechuť ke čtení. Je velice důležité, aby dítě zůstalo motivováno a
byly mu umožněny časté přestávky.

2.3 Reedukace dyslexie
Jucovičová a Žáčková (2008, str. 19) ve své knize uvádějí, že „reedukace ve své
podstatě znamená převýchovu. Označujeme tímto pojmem soubory speciálně pedagogických
postupů, metod práce zaměřených na rozvoj porušených nebo nevyvinutých funkcí.“
I přesto, že je cílem reedukace především rozvoj poškozených funkcí, zaměřuje se
také na rozvoj dovedností, které mohou sloužit jako přijatelná kompenzace. Reedukace není
nikdy stejná pro všechny děti, jelikož vychází z principu individualizace, a tudíž se pro
každého žáka vytvoří jeho vlastní speciální reedukační program, který mu bude co nejvíce
vyhovovat.
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Aby byla reedukace dyslexie efektivní, musí se jednat o týmovou spolupráci
vyučujících, žáka i rodičů. Náprava této specifické poruchy je dlouhodobá a značně náročná,
k tomu, aby byla účinná, je potřeba značné úsilí od všech zúčastněných.
Podle O. Zelinkové (2015, str. 75) je reedukace cílena do tří oblastí, které se
vzájemně prolínají:
„1. reedukace funkcí, které společně podmiňují poruchu,
2. utváření dovedností správně číst, psát a počítat,
3. působení na psychiku jedince s cílem naučit s poruchou žít, utváření adekvátního
konceptu sebe samého“.
V posledních letech se ukázalo, že dyslexii lze reedukovat i v dospělém věku.
Janderková (2010, str. 26) ve své knize uvádí, že: „dříve se předpokládalo, že pokud není
náprava úspěšně realizována u dětí na prvním stupni základní školy, nemá další terapie
smysl. Ovšem i na druhém stupni má efekt a co více, je úspěšná i v dospělosti. Prakticky je
tedy možné začít kdykoliv. Je to dáno tím, že mozek je dostatečně plastický – dnes se mluví
o tzv. ekologickém mozku“.
Kvalitní reedukaci musí nejprve předcházet správná diagnóza. Na jejím základě se
poté reedukace provádí. Současné trendy dnes směřují k terapii, jejímž cílem je rozvíjet
nejen jedince, ale také prostředí, ve kterém působí.

2.3.1 Reedukace zrakového a sluchového vnímání
„Mnoho odborníků zdůrazňuje pro čtení důležitost procesu vnímání. Adekvátní vývoj
prostorových vztahů je důležitý pro rozpoznání slova na řádku. Musí též existovat schopnost
rozlišení pravolevé orientace, čtení závisí i na kvalitě očních pohybů a schopnosti čtenáře
očními pohyby sledovat písmena, slova na řádku“ (Bartoňová, 2012, str. 132).
Bartoňová (2012) dále zmiňuje, že čtení se nerozvíjí jen systematickým učením ve
škole, ale prostřednictvím kognitivních funkcí. V rámci dyslexie mluvíme především o
sluchovém a zrakovém vnímání.
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Pokud budeme u dítěte rozvíjet zrakové vnímání, je důležité. abychom se řídili
určitými zásadami. Vždy je nutné zvolit vhodné cvičení, které nebude pro žáka příliš náročné
nebo naopak příliš jednoduché – musíme vycházet z jeho aktuální úrovně rozvoje a
individuálních možností. Aby bylo dítě správně motivované, zvolíme co nejpřitažlivější
formu cvičení. Dále postupujeme od vnímání konkrétních předmětů a manipulace s nimi
k jejich znázornění a teprve potom se zaměřujeme na abstraktní tvary a symboly. Nesmíme
při práci zapomenout na dostatek povzbuzení a pochvaly (Jucovičová a Žáčková, 2008).
K rozvíjení sluchového vnímání využíváme nejdříve nepohybující se zdroj zvuku,
až postupně přecházíme k pohybujícímu se zdroji, jakým je třeba ozvučený míč. Zpočátku
se zaměřujeme na vnímání neřečových zvuků, později na řečové. Je naprosto nutné
reedukace provádět ve vhodných akustických podmínkách, až po nějaké době podmínky
ztěžujeme. Při rozvíjení sluchového vnímání se zaměřujeme především na nácvik
naslouchání, sluchovou paměť, sluchovou analýzu a syntézu, cvičení sluchové orientace a
vnímání rytmu (Jucovičová a Žáčková, 2008).

2.3.2 Metody reedukace dyslexie
Mezi základní reedukační metody čtení patří například metoda obtahování. Ta je
vhodná pro počáteční stádia reedukace u těžkých případů dyslexie a dysgrafie. U těchto dětí
je velký problém se sluchovou a zrakovou analýzou, proto v jejich výuce využijeme hmat.
Žák má za úkol obtahovat jednotlivá písmena slova, které si sám vymyslel a zároveň se je
snažit zvlášť vyslovit (Bartoňová, 2012, str. 137).
Metoda dublovaného čtení se používá u dětí, které mají dovednost už rozvinout,
ale čtou nepřesně, chybují a často si domýšlejí slova či konce vět. Jedná se o společné čtení
učitele nebo rodiče s dítětem, kdy má dítě za úkol text aktivně sledovat. Rodič či učitel
v textu záměrně chybuje (ovšem je třeba se vyvarovat humorných chyb, které by mohly dítě
rozptylovat) a dítě má za úkol je identifikovat. Čtení by mělo trvat dvě až tři minuty, a poté
by se mělo po krátkých přestávkách opakovat dvakrát až třikrát (Pokorná, 2001).
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Další z metod reedukace čtení je metoda Fernaldové. Tato metoda je určená
především pro žáky, jejichž čtení je velice pomalé a také pro dospělé s dyslexií. Čtenář si
má nejprve krátký text přelétnout očima, a přitom si podtrhnout obtížná slova. Tímto
způsobem postupuje ještě jednou a poté slova, které označil, přečte. Teprve po této přípravě
přechází ke čtení celého textu. Díky tomu, že se dítě s textem letmo seznámí a má už předem
zvládnutá obtížná slova, může číst sebevědomě a bez strachu (Bartoňová, 2012, str. 137).
Jucovičová a Žáčková (2008) zmiňují také metodu čtení s předčítáním, ve které
text nejprve přečte dospělý a dítě čte až po něm. Tímto způsobem se dítě učí dodržovat
větnou melodii a správně při čtení dýchat. Při této metodě existuje určité riziko, že dítě bude
pouze opakovat, co slyšelo, a proto stejně jako u metody dublovaného čtení by dospělý měl
tu a tam udělat chybu.
Nejvíce rozšířenou je metoda čtení se záložkou, která se prokázala být velice
účinná. Metoda se používá pro výcvik správného pohybu oka po řádku a k odstranění
dvojího čtení. Dítě se při tomto postupu musí velice soustředit, jelikož si záložku neposouvá
samo, proto se nesmí zapomenout na časté pauzy (Bartoňová, 2012, str. 137).

2.3.3 Základní principy reedukace
Rodina dítěte s dyslexií by se měla řídit základními principy chování, které by měly
být relativně stálé a využívány všemi členy. Je důležité s dítětem mluvit klidně a pomalu,
zachovat si chladnou hlavu, když je dítě frustrováno svými neúspěchy a za každý náznak
pozitivního chování ho okamžitě ocenit. Mezi nejdůležitější zásady chování patří určitě
pravidlo, že by dítě nikdy nemělo být přehlceno informacemi. Vždy by se mělo soustředit
pouze na jednu činnost, popřípadě jeden podnět najednou, aby nedocházelo ke zbytečnému
rozptylování.
U dětí s dyslexií se používá především metoda pocitu úspěchu. Ta tkví v tom, že
když s dítětem začínáme pracovat, necháme ho zprvu vypracovat poměrně jednoduchá
cvičení, abychom ho motivovaly k další výuce. Obtížnost zvyšuje opatrně a pomalu, a pokud
se dítěti nějakou dobu nedaří, zařadíme mezi cvičení nějaké další jednoduché. Rodič by
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nikdy neměl dát najevo, že dítěte lituje, neměl by ho zesměšňovat či strašit a také by k němu
neměl být přehnaně shovívavý.
Podle O. Zelinkové (2015) mezi nejčastější chyby při reedukaci patří hubování,
vyčítání, srovnávání se sourozenci, každodenní úmorné procvičování stále stejným
způsobem, čtení příliš náročných textů, nesprávné postupy při učení, podivování se a
povzdechy ze strany rodičů či učitele, nerespektování specifických obtíží a odpírání chvály.

3 Aspekty výuky čtení
Při vyučování čtení se jistě musí dbát na psychologické a praktické podstaty procesu
učení a individualitu dítěte. Mezi psychologické aspekty výuky čtení patří především věkové
a individuální zvláštnosti žáků. Je důležité při vyučování neopomenout úroveň jejich
kognitivních procesů. Vůbec nejpodstatnějším faktorem k osvojování vědomostí a
dovedností je dostatečná školní zralost, která úzce souvisí s biologickým vývojem dítěte.

3.1 Školní zralost
Nástup do školy je pro dítě velice důležitým mezníkem a mnohdy může být i šokem,
pokud není dostatečně připraveno. Dítě přichází o bezpečně známý stereotyp, jsou na něj
nakládány zvýšené nároky, získává nové povinnosti týkající se jeho chování a organizačních
schopností. Dosud byla jeho osobnost utvářena převážně hrou, a tak je naprosto přirozené,
že dítě může být poněkud zaskočené, když se poprvé ve svém životě setkává s povinností.
Mezi další změny, se kterými se dítě musí vyrovnat, patří například očekávání, že bude po
45 minut klidně sedět v lavici a soustředit se na učivo. Doba odloučení od jeho rodičů se
prodlužuje, a také ztrácí velkou část pozornosti, která mu byla dopřána v mateřské škole,
vzhledem k tomu, že se učitel zaměřuje na celou třídu kolektivně.
Aby bylo dítě schopné tyto změny ustát a všechny nové požadavky splnit, musí
dosáhnout jisté vývojové úrovně neboli školní zralosti. Pro většinu dětí je věk 6 let optimální
pro zahájení školní docházky – je uváděno, že až 85 % osobnosti člověka je v tuto dobu již
utvořeno. Avšak jsou běžné výjimky a je nesmírně důležité vyvarovat se předčasného
zařazení dítěte do školy. Takové děti jsou mnohdy ve škole pronásledovány nepřetržitými
neúspěchy, nejsou schopné se náležitě soustředit či spolupracovat. Výsledkem mohou být
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pak závažné výukové, výchovné i zdravotní důsledky. Nesoustředěnost, nestíhaní
pracovního tempa a celková nespokojenosti může rychle přerůst ve velkou nechuť k chození
do školy a úzkosti, nebo také k psychosomatickým problémům, které se mohou projevovat
bolestí hlavy, tiky, nespavostí nebo zvracením. Prevence je tedy určitě jednoduší než
pozdější snaha o nápravu.
Jirásek (in Frühaufová, Miňhová a Mrázová, 1991, str. 21) definoval školní zralost
„jako schopnost dítěte převzít a úspěšně plnit požadavky kladené na jeho osobnost v etapách
počátečního vyučování. Je to dosažení takového stupně ve vývoji, aby dítě bylo schopno
účastnit se školního vyučování“. Jiráskův test školní zralosti se ve školství používá
nejčastěji.
Posuzovat školní zralost jako takovou není snadné, vzhledem k individuálnostem
každého dítěte. Psychická zralost je ovlivněná jak genetickými dispozicemi, tak výchovou a
prostředím, ve kterém dítě vyrostlo.
Podle Frühaufové, Miňhové a Mrázové (1991) při diagnostice školní zralosti dítěte
posuzujeme tři základní složky: zralost rozumovou (schopnost poznávání a vyjadřování
reality), zralost emoční (jestli dítě dosáhlo potřebného stupně emociální stability) a zralost
sociální. Tato terminologie se v dnešní době příliš nepoužívá. V současné době se posuzuje
mnoho kritérií, mezi které patří například zralost fyzická, zralost psychická, zralost sociální,
zralost citová a pracovní zralost.

3.1.1 Fyzická a psychická zralost
Na fyzickou zralost se nesmí zapomínat a je povinností dětského lékaře ji správně
posoudit na preventivních prohlídkách, které dítě pravidelně podstupuje. Dítě by mělo
odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi nárokům na věk šesti let – v některých odborných
pojednáních je k dispozici orientační váha a míra, která činí přibližně 20 kilogramů na 120
centimetrů. Tyto předpoklady se mohou brát opravdu pouze orientačně vzhledem
k individuálním rozdílnostem každého dítěte a současnému trendu nevhodné stravy, který
většinou jde ruku v ruce s nedostatkem pohybu. Přihlížet by se také mělo ke genetickým
predispozicím dítěte – například pokud oba rodiče jsou malého vzrůstu (Jucovičová a
Žáčková, 2014).
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Otevřelová (2016, str. 51) ve své knize uvádí, že pediatr k posouzení zralosti dítěte
využívá tzv. Filipínskou míru. Ta zjišťuje, „zda ve fyzickém vývoji dítěte již došlo ke změně
tělesných proporcí, konkrétně k prodloužení končetin. Jde o orientační zkoušku, která
považuje za pravděpodobně školsky zralé dítě to, které rukou dosáhne přes vzpřímenou
hlavu na ucha na protilehlé straně hlavy“. Autorka dále uvádí, že „dalším poznávacím
znakem zralosti je, že začnou vypadávat mléčné zuby“.
Na psychickou zralost působí nejen individuální vrozené dispozice dítěte, ale
bezpochyby také prostředí, ve kterém vyrůstalo, a jeho dosavadní výchova. Do této složky
Frühaufová, Miňhová a Mrázová (1991) řadily percepční zralost, analytické myšlení,
schopnost koncentrovat se a motivovat se k učivu, dobrou úroveň vyjadřovacích schopností,
přiměřený rozvoj jemné motoriky a vizuálně motorické koordinace, schopnost logického
zapamatování, racionální přistup ke skutečnosti, schopnost chápání a užívání symbolů a
zvládnutí odposlouchané hovorové řeči.
Podle Jucovičové a Žáčkové (2014) psychická zralost v sobě zahrnuje několik rovin,
do kterých patří mentální vyspělost, tedy především oblast myšlení. „Dítě v tomto věkovém
období přechází od konkrétního, názorného, intuitivního myšlení k obecnějšímu, pojmovému
myšlení. Začíná tvořit nadřazené pojmy, a v uvažování a chápání se začíná projevovat
analyticko-syntetická činnost“ (Jucovičová a Žáčková, 2014, str. 29). Tím se dostáváme ke
vnímání, především tedy do oblasti percepčních funkcí.
Psychická zralost dítěte se posuzuje také z hlediska zrakového a sluchového vnímání.
V obou oblastech by mělo zralé dítě být schopno několika základních kritérií, ve zrakovém
vnímání např. složit puzzle adekvátní jeho věku, umět určit rozdíly mezi obrázky a také
ovládat základy pravolevé orientace. V oblasti sluchového vnímání by mělo být schopno
rozpoznat hlásky, rozložit na hlásky jednoduchá slova nebo třeba určit směr, ze kterého
přichází zvuk.
Často se stává, že dítě v těchto dovednostech vyniká, ale má naopak rezervy
v sociální či emocionální stránce zralosti. Někteří rodiče mohou být bohužel až příliš
uchváceny tím, jak vyspělé jejich dítě po rozumové stránce je, že si vůbec neuvědomí, že
může strádat v ostatních kategoriích. Pro úspěšné and bezproblémové zvládnutí školní
docházky jen jedna ze složek nestačí – je potřeba, aby bylo dítě dostatečně zralé ve všech.

25

3.1.2 Citová a sociální zralost
Citová zralost je pro správné zvládnutí nástupu dítěte do školy velice důležitá a
ovlivňuje jeho výkony ve všech směrech. Samotný proces přechodu z jedné životní etapy
do druhé představuje velkou psychickou zátěž a dítě emočně nezralé může mít problémy ji
zvládnout.
Podle Frühaufové, Miňhové a Mrázové (1991) se při hodnocení emoční zralosti
dříve posuzovala především schopnost dítěte ovládat svou impulsivitu, alespoň z části
tlumit přirozenou spontaneitu a schopnost využití citové kapacity pro motivaci v učení.
Aby mohlo být dítě ve škole řádně mentálně zdravé, musí mít už při nástupu jistou
emocionální stabilitu. Je důležité, aby bylo schopné sebeovládání a odolné vůči frustraci,
aby dokázalo přijmout autoritu učitelů a vůbec se zvládlo odloučení od své rodiny, což je u
emočně nezralých žáků velkým problémem.
Citová zralost úzce souvisí se zralostí sociální, která je často opomíjena i přesto, že
je velmi důležitou složkou školní zralosti. Aby bylo dítě schopno se začlenit do kolektivu a
správně ve třídě pracovat, sociální zralost je nutnost. Dítě sociálně zralé by nemělo mít
problémy setkávat se s ostatními dětmi, vytvářet si nová přátelství a komunikovat natolik,
aby byla možná spolupráce ve skupinové práci s ostatními. Mělo by být také schopné
zvládnout i krátkodobé pobyty mimo rodinné prostředí, např. v rámci výletů či škol
v přírodě.
Bednářová a Šmardová (2011) mezi možné projevy sociální nevyzrálosti zařazují
výraznější potíže v komunikaci, nedostatek očního kontaktu, výraznější potíže
v navazování kontaktů, či v adaptaci na nové prostředí, projevy sociálně maladaptivního
chování (stranění se ostatních, agresivita, neschopnost přijmout a respektovat pravidla,
nerespektování požadavků autority), neschopnost sebeovládání, problémy s odloučením od
rodiny a pokud se dítě není schopno vyrovnat s nezdarem.
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Sociální zralost se tedy netýká pouze navazování vztahů se spolužáky, ale také
setkávání se s dospělými. Je potřeba, aby bylo dítě schopno rozeznat autority a umělo
s kantory řádně spolupracovat. Dítě potřebuje být sociálně zralé, aby bylo schopné plnit svou
sociální roli ve třídě a dodržovalo základní sociální normy, s čímž souvisí správná
komunikace s učitelem (vykání, pozdravení při jeho příchodu, slušné požádání apod.).

3.1.3 Pracovní zralost
Podle Bednářové a Šmardové (2011) je dítě práceschopné, pokud dokáže sedět
v lavici pro potřebnou dobu, dokončit zadanou práci i přesto, že se mu nedaří, je schopné
odolávat rušivým vlivům, respektuje autority a je schopno sledovat výklad učitele.
S pracovní zralostí nebo práceschopností úzce souvisí především schopnost dítěte
udržet pozornost. Otevřelová (2016, str. 63) tvrdí, že „pozornost je základním stavebním
prvkem pro příjem informací. Její prostřednictvím lidé poznávají své okolí, mohou se
rozvíjet“. Pozornost jako takovou autorka dělí na bezděčnou a záměrnou. Bezděčná
pozornost je neúmyslná, a za její příklad jsou považovány reflexy. Naopak záměrná
pozornost již vyžaduje určité úsilí a je zásadní pro správné učení.
Většina dětí je přirozeně neklidná a plná energie, takže je pro ně těžké pozornost
udržet. I přesto se od předškoláka očekává, aby byl schopen se na zadaný úkol soustředit
minimálně 15-20 minut (Otevřelová, 2016).
Mezi projevy nevyzrálosti v oblasti práceschopnosti u dítěte v předškolním věku
zařazujeme neschopnost udržet pozornost na delší dobu, odmítání provedení pracovní
činnosti, nesamostatnost při práci, neschopnost pracovat v kolektivu, rychlou unavitelnost,
rychlou ztrátu motivace, pracování v pomalém, či pasivním tempu a neschopnost dítěte
pracovat v klidu (Bednářová a Šmardová, 2011).

3.2 Možnost odkladu
V současné době je školní zralost zpravidla posuzována při zápisu na základní
školu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice rychlou diagnostiku by měla ke
komplexnějšímu poznání přispět svými informacemi i mateřská škola, kterou dítě
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navštěvovalo. Podle školské zákona je možnost ročního odkladu vymezená takto: „Není-li
dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o
to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok.“
I přes dobře míněné rady se najdou rodiče, kteří odkladu nevyužijí a nevědomky tak
mohou způsobit svému dítěti mnoho nesnází. Kromě vybudování si pochopitelného odporu
ke škole a různých psychosomatických problémů si může nedostatečně zralé dítě jednoduše
vybudovat problémy se sebevědomím. Ať už kvůli tomu, že se porovnává se svými
spolužáky a uvědomí si, že jim nestačí, nebo z toho důvodu, že se na něj ostatní děti ve třídě
mohou dívat „z patra“.
Citově nezralé dítě bude jen stěží překonávat svou fixaci na rodinu, nebude umět
správně zpracovat kritiku a může mí problémy i se začleněním se do kolektivu a vytvářením
si nových přátelství. Pečlivá diagnóza školní zralosti by tedy měla být nezpochybnitelnou
nutností vzhledem k tomu, jak těžko se negativní postoj ke škole překonává.
Pokud se nedostatečná zralost objeví až po nástupu do prvního ročníku, má ředitel
školy možnost se souhlasem zákonného zástupce odložit začátek plnění školní docházky na
následující školní rok. Tento krok by měl být pouze výjimkou, protože i přesto, že se
některým dětem jistě uleví, můžou u nich vznikat pocity méněcennosti vzhledem k jejich
„selhání“ ve škole, což je velká zátěž pro jejich duševní zdraví (Jucovičová a Žáčková,
2014).

4 Výuka elementárního čtení
Výuka počátečního čtení má obrovský význam a velkou mírou ovlivňuje proces
učení i úroveň funkční gramotnosti. Naučit se správně číst je základní a primární podmínkou
získávání vědomostí. Pro získání kvalitních čtenářských dovedností je značně důležitá
motivace a výběr správné metody učení na ni má velký vliv. Přestože je v dnešní době
dostupné velké množství metod, žádnou z nich nelze označit za tu „pravou“, neboť se vždy
najdou děti, kterým nebude vyhovovat. V tomto směru by měl fungovat princip
individualizace, kdy je učitel povinen brát zřetel na individuální možnosti každého žáka.
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Metody výuky elementárního čtení prošly složitým vývojem. K. Santlerová (1995,
str. 5) ve své knize uvádí: „Složitý vývoj, kterým prošla výuka čtení a psaní v minulosti,
není ukončen ani v současnosti. Některé metody vycházejí z jazyka ústního, jiné z
písemného. Některé metody učí čtení a psaní souběžně, jiné učí čtení prostř ednictvím
psaní, u dalších je psaní posunuto až do doby, kdy dítě umí číst. Některé prvky můžeme
př ejímat i dnes a mohou být pro nás velkým inspiračním zdrojem“.
Z dostupných podkladů vyplývá, že po mnoho let byla základem výuky čtení
metoda syntetická, tedy syntéza hlásek ve slabiky a posléze slova. Během let byly
v různých zemích zkoušeny i jiné postupy s cílem najít optimální metodu s co nejširším
uplatněním. Ovšem, negativním rysem těchto postupů byla právě skutečnost, že často
nebylo přihlédnuto ke specifickým zvláštnostem vývoje dítěte. Podle syntézy hlásek ve
slabiky a slova, dělíme metody na syntetické, analytické a analyticko-syntetické
(Frühaufová, Miňhová a Mrázová, 1991).
Syntetické metody vycházejí z poměrně jednoduché zásady postupu od jednoduššího
ke složitějšímu. Analytické metody se zaměřují především na porozumění obsahu textu.
Analyticko-syntetické metody jsou kombinací analýzy a syntézy. Nejprve žák sluchem
analyzuje větu či slovo, teprve až poté dochází ke zrakové a sluchové syntéze.

4.1. Metody syntetické
Syntetické metody se nejprve zaměřují na to, aby dítě ovládlo techniku čtení, až poté
se přistupuje k porozumění čtenému textu. Žák se nejdříve seznámí s jednotlivými písmeny,
ze kterých poté syntézou skládá slabiky, slova a věty. Jádrem syntetických metod je
sluchový proces vnímání. Wildová (2005, str. 17) ve své knize uvádí, že se k tomuto zjištění
dospělo postupně psychologickou analýzou a „v tomto smyslu vzrostl význam fonematického
uvědomování, které je základem dnešních tzv. fonetických metod“.
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Metoda slabikovací je ze všech syntetických metod nejstarší a byla označována také
termíny písmenková nebo abecední. U nás se tato metoda vyskytovala již v 1. polovině 16.
století a používala se ještě v polovině 19. století. Frühaufová, Miňhová a Mrázová (1991,
str. 7) ve své knize uvádějí, že při používání této metody se „žáci učili vyslovovat názvy
písmen abecedy cé, há, em, té, pak je skládali do slabik /cé, há, ypsilon – chy, bé, á – ba…
chyba/“. Podle Blatného a Fabiánkové (1981, 27) slabikovací metodu využívali již staří
Řekové a Římané, a že celá metoda je založená na pojmenovávání písmen abecedy a
poznávání jejich tvarů nazpaměť i pozpátku. Čtení podle této metody bylo velice obtížné
z hlediska abstraktního myšlení a zapamatování, a často trvalo žákům dva až tři roky, než se
to správně naučili (Wildová, 2005).
Další metodou, která je řazena mezi metody syntetické, je metoda hláskovací.
Frühaufová, Miňhová a Mrázová (1991, str. 8) ji popisují jako metodu, při které se „žáci
učili vyslovovat hlásky označující písmena abecedy /ch, y – chy, b, a – ba… chyba/, pro
usnadnění užívali různých nápovědných obrázků, které napomáhaly asociaci hlásky
s písmenem. Variantou metody hláskovací je metoda fonomimická, která využívá mimických
cviků“.U Blatného a Fabiánkové (1981, str. 28) lze najít stručnější definici, kdy autoři
jednoduše uvádějí, že jde o metodu, při které „se žáci nejdříve učili samohláskám a pak
postupně souhláskám“. Metoda měla být lepší alternativou výuky čtení, než jakou byla
metoda slabikovací, na jejíž nepřirozenost poukázal například také J.A. Komenský
(Wildová, 2005).
Další syntaktickou metodou je metoda normálních slabik, která se vyvinula kvůli
obtížím, které vznikaly při používání výše uvedených metod, když dítě přecházelo ke
spojování hlásek ve slabiky (Frühaufová, Miňhová a Mrázová, 1991, str. 8). Tato metoda
pracovala se slabikou jako celkem a je několika autory uváděna jako původní česká metoda.
Autorky také tvrdí, že metoda „měla rovněž své nedostatky, u žáka se tvořil stereotyp v tom,
že dlouho spojoval slabiku se zafixovaným obrázkem nápovědného slova, vytrácel se mu
obsah slova i porozumění textu“.
Metoda fonetická je podle Blatného a Fabiánkové (1981, str. 28) metodou, jejíž
podstatou je, že „vychází od pozorování mluvidel a jejich utvář ení př i vyslovování
jednotlivých hlásek, poté žáci napodobují učitele př i vyslovování hlásek nebo hlásky
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vyslovují podle obrázků – hláskovacích tabulek“. Tato metoda byla rozšířena především
v Německu.
Mezi metody syntetické patří také metoda genetická, které se podrobněji budu
věnovat v samostatné kapitole. Přejděme tedy rovnou k poslední syntetické metodě, kterou
je metoda skriptologická, při které se vychází od čtení psacího písma. Frühaufová,
Miňhová a Mrázová ji popisují jako metodu, při které se „žáci učí podle sluchu rozkládat
větu na slova, slova na slabiky a hlásky, zároveň se provádí příprava ruky na psaní.
Odposlouchaná hláska se vyslovuje izolovaně i ve slovech, pak se píše. Poznaná písmena se
spojují ve slabiky, následují velká psací písmena, později písmo tiskací“. Tato metoda se
pokusila vyřešit metodický problém synchronizace výuky čtení a psaní (Wildová, 2005).

4.2 Metody analytické
Analytické metody vznikly na konci 18. století ve Francii ve snaze opravit
nedokonalosti syntetických metod. Zastáncem těchto metod u nás byl například G.A.
Lindner. Na rozdíl od metod syntetických, u analytických metod bylo jádrem zrakové
vnímání. Zaměřovaly se především na porozumění čtenému a postupovaly od celku
k jednotlivým částem.
Mezi metody analytické patří například metoda normálních slov. Podle Frühaufové,
Miňhové a Mrázové (1991, str. 9) se jedná o metodu, kde se „postupuje od řady základních
slov, která obsahují celou abecedu, provádí se sluchová a zraková analýza věty /Máma myje
mísu/, od slova /máma/ k slabikám a hláskám /má-ma, m-á/“. Metoda normálních slov
získala svůj název z toho důvodu, že byla pro počáteční čtení vybrána skutečně „normální“
slova, například jelen, med, hoch a podobně.
Další analytickou metodou je metoda globální, která vycházela z psychologického
zjištění, že čtení vůbec není jednoduché skládání písmen, ale myšlenkové osvojování celých
pojmů a slov (Frühaufová, Miňhová a Mrázová, 1991, str. 9). Cílem této metody nebylo
mechanické skládání písmen, ale kladl se důraz na myšlenkové pochody dítěte a to, jestli
dostatečně rozumí obsahu textu. Její autor, belgický lékař Ovide Decroly, ji původně mínil
jen pro duševně opožděné děti a děti předškolního věku. O její zavedení do některých
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českých škol se ve 20. letech 20. století zasloužili S. Vrána a V. Příhoda, který ji dále
metodicky propracoval a upravil (Wildová, 2005).
Výuka tradičně probíhala v 5 základních etapách. V období přípravy na vyučování
šlo především o cvičení pozornosti a vizuální paměti. Děti se rovněž učily vyprávět podle
obrázků a opravovat vadnou výslovnost. Následovalo období paměti, kde si děti osvojovaly
schopnost poznávat slova podle jednotlivých znaků a tvarů, a také se nazpaměť učily krátké
věty. Následovalo období pozorování slov a poté přišla na řadu čtvrtá etapa – období
analýzy a syntézy. V tomto období se děti učily rozpoznávat konstrukce slov a zároveň
pomocí syntézy skládat jednotlivá písmena do slabik, slov a vět. Poslední etapou je období
výcviku ve čtení, které je zaměřené především na docvičování čtení, procvičování obtížných
slov a orientaci v knize.
Tato metoda vyvolala mnoho argumentů; její oponenti jí považovali za přehnaně
náročnou a tvrdili, že samotná výuka čtení tímto způsobem trvá příliš dlouho. I přesto by se
dělo tvrdit, že globální metoda byla přínosem, neboť výrazně podporuje aktivitu u žáků,
cvičí jejich paměť i pozornost.

4.3. Metoda analyticko-syntetická
„Jejím východiskem je zvukový celek, zpravidla slovo. Na základě jeho akustické
analýzy žáci poznávají slabiky a hlásky. S nimi pak spojují odpovídající písmena, jež dále
skládají do slabik a osvojené slabiky do slov. Akcentuje tedy analyticko-syntetické práce se
slovem. Tato práce zahrnuje cvičení́ v analýze a syntéze akusticko-kinestetické́ a optické́
cvičení́ spojující́ obě analyticko – syntetické činnosti v jednotu. Na ně bezprostředně̌
navazuje analýza a syntéza grafomotorická. Při žákovském čtení́ tak dochází́ k žádoucí
aktivizaci a koordinaci sluchu, zraku, motoriky mluvidel a ruky“ (Toman, 2007, 24-25).
Analyticko-syntetická metoda byla v 50. letech považována za jedinou správnou
metodu výuky čtení. U nás se tato metoda rozšířila po zákazu globální metody v roce 1951
a od té doby až do roku 1989 se analyticko-syntaktická metoda stala jedinou oficiální
povolenou metodou k výuce počátečního čtení a psaní. I v současné době zůstává
nejpopulárnější metodou pro výuku čtení. Zjednodušené jméno pro tuto metodu je
„hláskování“.
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Wildová (2005, str. 54-55) ve své knize uvádí, že „v současné podobě metody
analyticko-syntetické se vychází v přípravném období ze sluchové analýzy mluvené řeči na
věty, slova, slabiky a hlásky. Zároveň se žáci učí provádět syntézu slyšených hlásek na
slabiky, příp. slova, a syntézu slabik do slov. V metodickém postupu výuky čtení je tedy (až
na skupiny di, ti, ni, bě, pě, vě, mě) východiskem zvuková analýza slova na slabiky a hlásky,
pak přiřazení písmen k hláskám a přečtení slabiky, slova. S výukou čtení probíhá i nácvik
psaní psacích písmen“.
Podle Průchy, Walterové a Mareše (1995, str. 20) se výuka čtení analytickosyntetickou metodou rozděluje do tří etap: etapy jazykové přípravy, etapy slabičně
analytického způsobu čtení a etapy plynulého čtení slov.
V etapě jazykové přípravy se provádí různá artikulační a hlasová cvičení, ve snaze
žáka správně rozmluvit. Děti se učí správně dýchat a osvojují si základní mluvní techniky,
které jsou stěžejní pro další poznávání.
Etapa slabičně analytického způsobu čtení je velice náročná a podle Frühaufové,
Miňhové a Mrázové (1991, str. 11) „obtíže působí skutečnost, že opticky je slabika složena
z více prvků, ale při vyslovení se to neprojeví. Je třeba žáky vést k tomu, aby slabiku
poznávali jako celek“. Etapa jako taková se podle složitosti rozděluje na různé fáze. Mezi
hlavní z nich patří například fáze čtení otevřené slabiky ve slovech, fáze čtení uzavřené
slabiky ve slovech, fáze čtení prvních vět apod.
Poslední etapou je etapa plynulého čtení slov, do které by se do konce školního roku
měla dostat většina žáků ve třídě. Čtení by v této etapě mělo být převážně plynulé, je ovšem
nutné kontrolovat, jestli žák opravdu rozumí obsahu textu, který čte.

4.4. Metoda splývavého čtení Sfumato
Poměrně novou metodou čtení je metoda Sfumato – Splývavé čtení, ve které se
klade velký důraz na porozumění čteného textu. Autorka metody M. Navrátilová vytvořila
metodu v roce 1974 na bázi toho, že lidská řeč je zpívavá. Jedná se o syntetickou metodu,
která je založena na koordinaci sluchu, zraku a hlasu. Nezpochybnitelnou výhodou metody
je fakt, že dává dostatek času pro dokonalé zpracování a zafixování čteného. Také je
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podávána hravou formou, takže motivuje žáka k delšímu soustředění. M. Navrátilová tuto
metodu aplikovala jedenáct let na vybraných základních školách. Metoda vylučuje dvojité
čtení, pletení si podobných písmen a pokud je vyučována správně, zamezuje rozvoji
dyslexie (Navrátilová, 2015).
Výuka metodou Sfumato se rozděluje do čtyř fází. První fáze se nazývá expozice
hlásky. M. Navrátilová jí označuje jako fázi OSBUA, protože písmena O, S, B, U a A jsou
první písmena, se kterými se žáci seznamují a učí se je poznávat a jim odpovídající hlásky
správně vyslovovat. V této fázi je velice důležitá motivace – lze jí docílit pomocí obrázků,
zpěvu a různých her.
Další fází je první stupeň syntézy neboli syntéza dvou hlásek. Žák záměrně
protáhne první hlásku, aby si ji oko i prst stihli pořádně zafixovat a následně protáhne i
hlásku druhou. Pří správné motivaci si děti tuto fázi dokážou opravdu užít, vzhledem
k tomu že při ní mohou být velice hlasití a často se snaží protahovat hlásky tak dlouho,
dokud jim nedojde dech.
Ve třetí části, která se nazývá druhý stupeň syntézy, se začínají číst třípísmenové
spoje. Začíná se s kombinacemi, které samy o sobě nedávají smysl, aby se předešlo
situacím, kdy děti budou jen „hádat“ další písmeno, a poté se přidají jednoslabičná slova.
Poslední fází je čtení ze slabikáře, kdy děti plynule čtou jednoduché věty. V této
fázi se dbá především na správnou intonaci a melodii.

4.5. Genetická metoda
Vznik této genetické metody sahá až do roku 1913, kdy ji poprvé použil J. Kožíšek.
Jako jedna z metod výuky elementárního čtení byla používána až do stvrzení jednotného
školství v roce 1951, odkdy se využívala pouze metoda analyticko-syntetická. Metoda byla
znovuobjevena až v letech 1995-96 Jarmilou Wágnerovou. V současné době jde o druhou
nejvíce používanou metodu v České republice, i přesto analyticko-syntetická metoda
v českých školách značně převažuje.
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V této metodě se klade velký důraz na sluchové vnímání. Jednotlivá slova se
nerozkládají na slabiky, nýbrž na písmena. Cílem je, aby si dítě každé jednotlivé písmeno
propojilo s odpovídající hláskou a tím se urychlil proces učení čtení. Genetická metoda je
jedinou metodou, která umožňuje okamžité propojení čtení a psaní – vše, co žák přečte, si
také hned zapíše. Jednotlivým hláskováním se prakticky eliminuje možnost vynechávání
písmen ve slovech.
Na začátku výuky čtení se používá výhradně hůlkové písmo. Jarmila Wagnerová
trvala na tom, že „hůlkové písmo je už pro dítě v předškolním věku velmi zajímavé pro svoji
jednoduchost a snadnou napodobitelnost. Velké tiskací písmo se stává pro dítě jakýmsi
mostem mezi kresbou a psaním“ (Wildová, 2002, str. 19). Využívá se tedy velká tiskací
abeceda, a poté co je perfektně zvládnuta se přechází k malé tiskací abecedě. Výuka psacího
písma se odkládá až na druhé pololetí první třídy.
První písmena, která se žák naučí číst a psát, je počáteční písmeno jeho jména a jeho
spolužáků. Pro lepší motivaci a efektivitu se do výuky zapojuje hra; žáci písmena malují,
sestavují z lega, modelují z modelíny. Doporučuje se i vystavování jednotlivých písmen
abecedy po třídě, popřípadě lepení písmen na určité předměty jako malé nápovědy.
Metoda je náročná na sluchové vnímání, a proto se už od samého počátku klade důraz
na jeho rozvoj. Rozvoj fonematického sluchu má 4 etapy:
1. vnímání zvuků, odlišování lidských zvuků (tedy mluvení)
2. určování počáteční hlásky slov
3. určování pozici hlásky ve slově
4. analýza a syntéza slov
Genetická metoda určitě není vhodná pro děti s porušenou krátkodobou sluchovou
pamětí, které si na konci vyhláskování slova nepamatují začátek, a tudíž nejsou schopny
slovo přečíst.
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4.6. Srovnání genetické a analyticko-syntetické metody
Na rozdíl od metody genetické, metoda analyticko-syntetická má v českém školství
dlouhou tradici. Jucovičová a Žáčková (2008, str. 17) ve své knize uvádí, že „vzhledem ke
struktuře českého jazyka je pro nás nejpřirozenější a nejpřijatelnější“. Za negativum autorky
považují to, že se s výukou čtení touto metodou začíná ve vývojovém období, kdy dítě ještě
spolehlivě neovládá analýzu a syntézu, a dále diferenciaci slov, slabik a hlásek.
Metodě analyticko-syntetické je v dnešní době dále především vyčítáno osvojování
tištěné i psané podoby písma (čtyři druhy, když se započítají malá i velká písmena). Výuka
tímto způsobem jde opravdu pomalým tempem. Co se týče práce s textem, oponenti dále
tvrdí, že samotné fráze nedávají smysl a žák se tedy vůbec nesoustředí na porozumění obsahu
čteného.
Genetické metodě je oproti tomu vytýkáno příliš dlouhé zabývání se pouze jedním
typem písma. Děti stráví výukou velkého tiskacího písma půl roku a až poté se posouvají
k písmu psacímu, což je podle některých kritiků příliš pozdě. Genetická metoda se zaměřuje
na čtení plnohodnotných a smysluplných textů a děti narážejí už od samého počátku na těžší
výrazy a neobvyklá slova, která jim mohou způsobovat potíže. Podle Jucovičové a Žáčkové
(2008) mají s touto metodou problémy především děti s porušenou krátkodobou pamětí.
Odpůrci této metody dříve poukazovali na to, že psaní nepostupuje souběžně se
čtením a odvolávali se na Komenského, který byl zastáncem metody čtení psaním, tedy
metody skriptologické (Frühaufová, Miňhová a Mrázová, 1991).
Velká nevýhoda týkající se obou metod nastává v okamžiku, kdy by dítě během
prvního roku svého základního vzdělání mělo změnit školu. Pokud by se rodičům nepodařilo
najít školu s metodou výuky čtení, kterou dítě užívalo doposud, mohlo by mít problém
s přeučením čtení.
Také je nutné dodat, že velice záleží na učiteli a jakým způsobem je metoda
aplikována v praxi. Každá z metod bude vyhovovat jinému dítěti, jinému typu žáka. Obě
metody jsou plnohodnotné metody čtení se svými klady a zápory. Jednoznačně nelze určit,
jaká metoda je vhodnější. Důležitou roli v tom, jestli žák ve čtení uspěje hraje především
osobnost učitele, jeho přístup k žákům a motivace dětí.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

5 Výzkumné šetření
5.1 Výzkumný problém a cíl bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je zmapování výskytu dyslexie ve třídách, kde se
prvopočáteční čtení vyučuje genetickou metodou, která byla znovuobjevena Jarmilou
Wágnerovou ve 20. století. Práce by měla poskytnou statistické údaje a popřípadě informace
o tom, jak si metoda stojí s ostatními metodami čtení v kontextu výskytu specifických
poruch učení.
V praktické části své bakalářské práce se zabývám zmapováním dětí navštěvujících
1. až 4. třídy prvního stupně základních škol, které využívají genetickou metodu a výsledky
výzkumného šetření analyzuji. V dalších kapitolách porovnávám své výsledky s dostupnými
daty od mé kolegyně, která souběžně prováděla výzkum stejného rázu, avšak zaměřila se na
metodu Sfumato – Splývavé čtení. Vzhledem k tomu, že nebyla dostupná žádná data týkající
se výskytu dyslexie ve třídách, kde se vyučovalo metodou analyticko-syntetickou, při
srovnání budu čerpat z údajů z diplomové práce Mgr. Ivety Formánkové Zhodnocení
efektivity metody Sfumato – Splývavé čtení v prevenci rozvoje dyslexie (2014).

5.2 Hypotéza
Hypotéza je charakterizována jako vědecky podložená domněnka. Může být také
definována jako předpoklad nebo tvrzení. Může vzniknout na základě osobní zkušenosti
výzkumníka, jeho predikci a pozorování. Hypotéza se stanovuje na začátku výzkumu a
následně se empiricky ověřuje. V každém výzkumu může být vyvozeno několik hypotéz,
avšak měly by tvořit jeden koherentní celek (Gavora, 2010).

Má hypotéza zní takto:
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H1 Předpokládám, že se ve třídách, kde využívají genetickou metodu k výuce
prvopočátečního čtení vyskytuje menší množství žáků s dyslexií než ve třídách, kde se
čtení vyučuje analyticko-syntetickou metodou nebo metodou Sfumato.

5.3 Metodologie
Pro praktickou část své bakalářské práce jsem zvolila kvantitativní výzkum. Gavora
(2010) definuje kvantitativní výzkum jako výzkum, který pracuje s číselnými údaji. Jedná
se o výzkum, který získává objektivní důkazy, ověřuje teorie a hypotézy, potvrzuje nebo
vyvrací teorie nebo zjišťuje kauzální vztahy. Validita a reliabilita kvantitativního výzkumu
je zjišťována statisticky, využívají se experimenty, standardizované pozorování, nebo
v mém případě v dnešní době frekventovaně používané elektronické dotazníky.
Výzkumné šetření probíhalo od 8. listopadu 2017 do 19. března 2018. Během této
doby bylo opakovaně osloveno 44 škol. Z celkového počtu jsem získala potřebné informace
od 6 škol, přesněji ze tří pražských škol a ze tří plzeňských. Ostatní školy buď nereagovaly
na moje pokusy o komunikaci, nebo se u nich genetická metoda nepoužívala.
Vybrané školy jsem kontaktovala buď prostřednictvím elektronické pošty nebo
telefonicky. Nejprve jsem je žádala o informaci, zda se v jejich zařízení genetická metoda
využívá, a až teprve potom jsem je požádala o spolupráci na výzkumném šetření. Pokud
jsem měla štěstí a škola byla ochotná se mnou spolupracovat, zaslala jsem jim
prostřednictvím elektronické pošty elektronický dotazník, nebo jsem si domluvila osobní
schůzku přímo v zařízení.
Komunikace se školami tedy probíhala prostřednictvím elektronické pošty,
telefonátů a v některých případech i osobních schůzek. K získání potřebných dat jsem
jednala především se speciálními pedagogy škol a jednotlivými učiteli, kteří vyučují čtení
prostřednictvím genetické metody. Pouze v některých případech jsem komunikovala přímo
s vedením školy, a dvakrát jsem byla požádána o to, abych přímo v zařízení podepsala
mlčenlivost, za účelem ochrany dat.
Elektronický dotazník se skládal z jednoduché tabulky, jejíž pokyny k vyplnění
vypadaly takto:
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Do kolonky Počet žáků SPU 1 uveďte počet žáků, kteří mají zpracovaný plán
pedagogické podpory z důvodu obtíží ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 2 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 M
(mírné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském zařízení
uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 3 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 S
(středně závažné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském
zařízení uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 4 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 T
(závažné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském zařízení
uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Celkový počet žáků uveďte celkový počet žáků ve třídě.

6 Analýza dat
Můj výzkumný vzorek obsahuje celkem 1396 dětí navštěvujících 1. až 4. třídu na
základních školách v Praze a v Plzni. Celkově jsem tedy získala informace ze 6 škol, 59
tříd. Pro ochranu dat a soukromí škol jsem jednotlivá zařízení označila písmeny A až F.
V tabulce 1 můžete nalézt kompletní souhrn získaných dat mého výzkumu.

Školy
A
B
C
D
E
F
Celkový počet

PlPP
9
5
5
1
0
17
37

Mírná D
14
11
6
0
0
3
34

Střední D
5
10
11
0
0
6
32

Tabulka 1

39

Těžká D
0
2
2
0
0
2
6

Celkový počet
390
229
277
87
14
399
1396

Z tabulky 1 lze vyčíst celkové počty dětí z jednotlivých škol, a dále počet dětí,
který je postihnut mírnou, střední nebo těžkou dyslexií. Dále je k dispozici informace o
tom, kolik dětí v jednotlivých školách od 1. až do 4. třídy je vzděláváno podle plánu
pedagogické podpory (PlPP).
Z celkového počtu 1396 žáků, pouze 72 dětí trpělo dyslexií. Pro lepší přehlednost
jsem vytvořila výsečový graf 1, který ukazuje poměr mezi dětmi s dyslexií a dětmi bez
dyslexie. Intaktní žáci tvořili 95 % z celého vzorku, tedy 1324 dětí nevykazovalo žádné
známky dyslexie. Dyslexií trpělo pouze 5 % dětí.
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Z tabulky 1 lze vyčíst, že nejvíce se ve školách objevovali žáci s mírnou dyslexií,
bylo jich konkrétně 34. Dále 32 dětí v mém vzorku trpělo středně těžkou dyslexií a jen 6
dětí těžkou dyslexií. Graf 2 barevně znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých
úrovní dyslexie ze vzorku 72 dětí, kteří specifickou poruchou čtení trpěly. Graf 2 zároveň
potvrzuje tvrzení, které bylo zmíněno v předchozích kapitolách teoretické části bakalářské
práce a to, že převážná většina dětí trpí mírnou či středně těžkou formou dyslexie. V tomto
případě 47 % dětí bylo označeno za mírné dyslektiky, dalších 45 % trpělo středně těžkou
formou a jen 8 % si neslo nálepku těžký dyslektik.
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Sloupcový graf 3 znázorňuje počet žáků s dyslexií s různými stupni závažnosti
v jednotlivých ročnících. Z grafu je patrné, že nejvíce dyslexií postihnutých dětí se v mém
vzorku nacházelo ve 4. třídách. Celkově se jednalo o 32 dětí, tedy polovinu všech žáků
trpících dyslexií z mého vzorku. Je pravděpodobné, že děti s mírnějšími stupni dyslexie
byly diagnostikovány až ve třetím ročníku, kdy nároky učiva stoupají a i drobné obtíže se
manifestují.
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Před srovnáním údajů z mého výzkumného šetření s daty od mých kolegyň do své
analýzy také zařadím krátkou komparaci mezi Plzní a Prahou. Přestože se vzorky z obou
měst značně lišily, domnívám se, že by mé údaje o procentuálním zastoupení dyslexie
v jednotlivých městech mohly být v budoucnosti využity v dalších výzkumných šetření.
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Graf 4 společně s grafem 5 ukazuje procentuální zastoupení dyslexie v pražských a
plzeňských školách. V Praze 94 % tvoří děti intaktní, jejichž celkový počet byl 853. Dětí
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s dyslexií se v pražských školách nacházelo 52, tedy necelých 6 %. V plzeňských školách
bylo intaktních dětí 471 a tvořily 96 % celkového vzorku. Plzeňských dětí s dyslexií bylo
jen 20, tedy 4 %. Z grafu se dá vyčíst, že dětí s dyslexií se v mém vzorku nacházelo o
téměř 2 % více v Praze. Přestože jde o zajímavý výsledek, rozdíl mezi městy není velký
natolik, abychom mu mohli připisovat velkou výzkumnou hodnotu. Je také třeba uvést, že
do vzorku byl započtený malý vzorek škol. Je pravděpodobné, že k mezikrajovým
rozdílům přispívá diagnostická praxe, která může být v jednotlivých krajích velmi odlišná.
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Ve sloupcovém grafu 6 je dobře vidět, jak byly v obou městech zastoupené
jednotlivé stupně závažnosti dyslexie. V Praze bylo zaznamenáno nejvíce dětí se středně
těžkou specifickou poruchou čtení, celkově 26. Dále 20 dětí v Praze trpělo mírnou formou
dyslexie a 6 těžkou formou. V Plzni se naopak nejvíce vyskytovala mírná forma dyslexie,
s celkovým počtem 14 dětí. Dále pak 6 dětí bylo diagnostikováno se středně těžkou
formou. Těžkou dyslexií ve vybraných plzeňských školách netrpěl ani jeden žák.
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7 Komparace údajů
Pro komparaci svých výsledků jsem se rozhodla pro další nejpoužívanější metody
prvopočátečního čtení, a tedy analyticko-syntetickou metodu, a metodu Sfumato –
Splývavé čtení.
V tabulce 2 můžete vidět údaje o procentuálním zastoupení dyslexie ve třídách, kde
se vyučovalo čtení genetickou metodou a ve třídách, kde se používala metoda Sfumato –
Splývavé čtení. Údaje týkající se metody Sfumato mi byly poskytnuty vedoucí mé práce,
doktorkou Felcmanovou. Jedná se výzkumné šetření pro bakalářskou práci Zhodnocení
výskytu SPU ve školách vyučujících metodou Sfumato – Splývavé čtení, které probíhalo
současně s mým vlastním, ve školách po České republice, kde se používala metoda
Sfumato.

Metoda výuky čtení
Genetická metoda

Sfumato

Počet žáků s dyslexií

72

297

Celkový počet žáků

1396

4988

%

5,2 %

6,0 %

Tabulka 2

Velikosti výzkumných vzorků se lišily, konkrétně výzkumné šetření, které
pracovalo s metodou Sfumato mělo ve své vzorku o 3592 dětí navíc. Lišil se tedy i počet
zkoumaných škol, a zatímco mé výzkumné šetření se zaměřilo pouze na školy z Plzně a
Prahy, autorka výzkumného šetření o metodě Sfumato získala údaje z více krajů po celé
České republice, i malý vzorek ze Slovenska.
Z tabulky 2 se dá vyčíst, že procentuálně se méně žáků s dyslexií objevuje ve
třídách, kde se prvopočáteční čtení vyučuje genetickou metodou, a to konkrétně o 0,8 %.
Jedná se o nepatrný rozdíl, ze kterého, podle mého názoru, nelze vyvozovat žádné závěry,
co se týče vlivu prvopočáteční metody čtení na prevenci specifických poruch učení.
Hypotéza tedy byla částečně potvrzena.
44

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozi žádná data o metodě analyticko-syntetické,
ke komparaci použiji výsledky šetření Mgr. Formánkové z její diplomové práce
Zhodnocení efektivity metody Sfumato – Splývavé čtení v prevenci rozvoje dyslexie.

Metoda výuky čtení
Genetická metoda

Analyticko-syntetická

Počet žáků s dyslexií

72

72

Celkový počet žáků

1396

1169

%

5,2 %

6,2 %

Tabulka 3

Tabulka 3 uvádí výsledky obou šetření. V tomto případě se výzkumné vzorky lišily
jen o 227 žáků, dalo by se tedy říct, že vzorky jsou přibližně stejně velké. U genetické i
analyticko-syntetické metody se ve výsledku našel stejný počet dětí trpící dyslexií, a to 72.
Avšak kvůli menšímu počtu žáků ve vzorku z výzkumného šetření analyticko-syntetické
metody, tabulka 3 jasně dokládá, že se ve třídách, kde se učilo analyticko-syntetickou
metodou, vyskytuje více dětí s dyslexií, a to o přibližně 1 %. I přesto, že čísla v tomto
případě opět mluví jasně, rozdíl ve výskytu dyslexie je u obou metod je téměř
zanedbatelný, takže nelze tvrdit, že by se ve třídách, kde se používá genetická metoda
čtení, vyskytoval menší počet žáků zasažených dyslexií.
Hypotéza byla tedy i v tomto případě částečně potvrzena.
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Pro srovnání zde vkládám tabulku 4, která shrnuje výsledky ze všech tří
výzkumných šetření.

Metoda výuky čtení
Genetická metoda

Sfumato

Analyticko-syntetická

Počet žáků s dyslexií

72

297

72

Celkový počet žáků

1396

4988

1169

%

5,2 %

6,0 %

6,2 %

Tabulka 4

8 Reakce učitelů
Ve školách, kde se genetická metoda aktivně využívala, jsem se při komunikaci
s učiteli a speciálními pedagogy setkala s převážně kladnými odezvami. Všichni kantoři až
na jednu výjimku, se kterými jsem se spojila (ať už přes e-mail nebo osobně) měli s metodou
dobré zkušenosti a rozhodně ji plánovali používat i nadále. Jedna negativní odezva přišla
z jedné pražské školy od speciální pedagožky, která měla problém především s náročností
některých slov, které se děti již od samého počátku výuky čtení učily hláskovat a také
nesouhlasila s tím, aby se žáci nejprve naučili psát písmem tiskacím a později až psacím.
Měla špatné zkušenosti především s dysgrafiky ve třídách, kteří se jen s velkými obtížemi
přeučovali na druhý typ písma.
Paní magistra Koutová z Plzeňské školy Újezd byla s metodou naopak velice
spokojená a svou zkušenost popsala ve zprávě, jejíž přesné znění naleznete zde:
„Dobrý den,
Děkujeme, že se můžeme účastnit ankety. Bohužel zatím učíme podle genetické metody
čtení teprve prvním rokem – předcházející roky jsme se učili metodou analytickosyntetickou. V každém ročníku, potom 2 žáci měli velké problémy se čtením – klasickou
záměnou podobných písmenek a-e, b-d. Vázlo také tempo a plynulost čtení. U žáků s
vážnou dyslexií vidím problémy prakticky až do pátého ročníku. Problémy mají také v
psaní s velkými psacími písmeny.
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Vedu již 12 let nápravnou péči pro děti s poruchami učení a pracujeme na posilování
dílčích deficitů – hlavně ve zrakovém rozlišování. Hledali jsme proto jiné možnosti a
metody výuky prvopočátečního čtení a psaní.
V letošním roce jsme začali s genetickou metodou. Paní učitelka je nadšená. Používá
nejnovější učebnice paní Borecké, kde se čtou nejprve kratší slova. Po zkušenostech z
okolních škol nám bylo doporučeno nepoužívat učebnice Frause, protože mají složitá slova
již na počátku roku, které dětem nevyhovují.
Žáci nemají se čtením problémy a vidíme jen poruchu soustředění u jednoho chlapce,
kterému jsme doporučili plán pedagogické podpory. Se čtením nemá problémy nikdo.
Přejeme hodně úspěchů.“

ZÁVĚR
Vzhledem k neustále rostoucímu počtu dětí se specifickými poruchami učení se
odborníci bez přestání snaží přijít na způsoby, kterými by bylo možné jim výuku co
nejvíce usnadnit. Tato bakalářská práce měla za cíl shromáždit informace, které by mohly
pomoci právě s nesnadnou volbou metody prvopočátečního čtení. Žáci postihnutí dyslexií
jsou ve čtení značně hendikepovaní, a proto výběr co nejpřívětivější metody nácviku čtení
má obrovský význam. Práce úspěšně zmapovala a zhodnotila výskyt specifických poruch
čtení ve třídách od 1. do 4. třídy základních škol, ve které se čtení vyučovalo genetickou
metodu a uvádí dostatečně velký vzorek pro komparaci s dalšími metodami. Práce by tedy
mohla sloužit jako soubor dat pro další výzkumná šetření, nebo jako zdroj informací pro
rodiče či učitele, kteří stojí před rozhodnutím, jakou metodu čtení využít.
V teoretické části práce byly obecně definovány specifické poruchy učení, a to
především dyslexie, o jejíž zmapování se jednalo. Dále zde byly vymezeny základní pojmy
týkající se školní zralosti a výuky elementárního čtení, které byly pro tuto práci nezbytné.
V teoretické části také lze nalézt vymezení jednotlivých metod prvopočátečního nácviku
čtení, včetně dvou nejpopulárnějších metod v České republice, tedy metody analytickosyntetické a metody genetické, a jejich srovnání.
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Praktická část práce obsahuje údaje o výzkumném šetření, konkrétněji tedy analýzu
dat získaných o vzorku 1396 žáků a následnou komparaci s metodou Sfumato – Splývavé
čtení s údaji z bakalářské práce Zhodnocení výskytu SPU ve školách vyučujících metodou
Sfumato – Splývavé čtení od Ivety Čádkové Oriničové, která na toto téma zpracovala svůj
vlastní výzkum, a dále s údaji z diplomové práce Mgr. Ivety Formánkové Zhodnocení
efektivity metody Sfumato – Splývavé čtení v prevenci rozvoje dyslexie z roku 2014.
Údaje o 1396 žácích z 59 tříd, kde bylo vyučováno čtení prostřednictvím genetické
metody poskytlo celkem 6 škol z Prahy a Plzně. Z výzkumného šetření vyplývá, že 72
žáků bylo diagnostikováno s dyslexií, což činí přibližně 5 %. K dispozici je i krátké
srovnání obou měst, kde se v plzeňských školách zapojených v šetření procentuálně
vyskytuje méně dětí trpících dyslexií, a to konkrétně o téměř 2 %. Jedná se o zajímavý,
avšak nepříliš velký rozdíl mezi městy. Podrobnější informace bychom mohli získat jedině
pokud by bylo prováděno obšírnější výzkumné šetření zaměřující se na komparaci výskytu
dyslexie v těchto dvou městech včetně posouzení diagnostických postupů a dostupnosti
škol a tříd zřízených pro žáky se specifickými poruchami učení, kam mohou žáci
s nejtěžšími formami SPU z běžných základních škol přecházet.
Z analýzy dat získaných ze tříd, kde se využívala genetická metoda vyplývá, že
nejvíce dětí s dyslexií se v mém vzorku nacházelo ve 4. třídách. Jednalo se o 50 % všech
dyslektiků z mého vzorku, tedy o 36 žáků. Jednou z možných příčin tohoto velkého rozdílu
může být skutečnost, že žáci s mírným stupněm dyslexie mohli být diagnostikováni až
v pozdějších ročnících, kdy se zvyšují nároky učiva. Ze 72 dyslektiků v mém vzorku,
nejvíce dětí spadalo právě do kategorie mírné dyslexie. Jednalo se o 34 žáků a tedy 47 %
z celkového počtu.
Pro výzkumné šetření zaměřující se na srovnání výskytu dyslexie ve třídách, kde se
vyučuje čtení genetickou metodou, analyticko-syntetickou metodou nebo metodou Sfumato
byla stanovena hypotéza znějící: Předpokládám, že se ve třídách, kde využívají
genetickou metodu k výuce prvopočátečního čtení vyskytuje menší množství žáků
s dyslexií než ve třídách, kde se čtení vyučuje analyticko-syntetickou metodou nebo
metodou Sfumato.
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Výsledky komparace dat s ostatními metodami jsou následující. Ve třídách, kde se
čtení vyučovalo metodou Sfumato se objevovalo o 0,8 % více žáků s dyslexií než ve
třídách, kde se čtení vyučovalo metodou genetickou. Na základě takto malého rozdílu
nelze tvrdit, že by genetická metoda dokázala lépe předcházet specifickým poruchám učení
než metoda Sfumato. V potaz se také musí vzít značný rozdíl mezi zkoumanými vzorky.
Při srovnání údajů s metodou analyticko-syntetickou byl opět zjištěn vyšší výskyt
žáků trpící dyslexií, a to přibližně o 1 %. Přestože v tomto případě byly oba vzorky
přibližně stejně početné, výsledný rozdíl je příliš malý.
Hypotéza byla tedy z části potvrzena v obou případech komparace. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o zanedbatelné procentuální rozdíly výskytu dyslexie mezi
jednotlivými metodami, nelze tvrdit, že by genetická metoda byla pro žáky v tomto ohledu
přívětivější. Stejně jako metoda Sfumato a metoda analyticko-syntetická, genetická metoda
má své klady a zápory. Dosud nebylo zjištěno, která z metod nácviku prvopočátečního
čtení nese pro žáky nejmenší riziko v kontextu specifických poruch učení. Tato bakalářská
práce může sloužit jako podklad pro další výzkumná šetření na toto téma.
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Seznam příloh
Tabulka výzkumného šetření

Třída:

Genetická metoda
Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Celkový
SPU 1
SPU 2
SPU 3
SPU 4
počet žáků

I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
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Pokyny k tabulce
Do kolonky Počet žáků SPU 1 uveďte počet žáků, kteří mají zpracovaný plán
pedagogické podpory z důvodu obtíží ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 2 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 M
(mírné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském zařízení
uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 3 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 S
(středně závažné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském
zařízení uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy resp. ročníky.
Do kolonky Počet žáků SPU 4 uveďte počet žáků s identifikátorem znevýhodnění 7 T
(závažné poruchy učení), u kterých je v závěrech z vyšetření v poradenském zařízení
uvedeno, že žák má obtíže ve čtení, za jednotlivé třídy, resp. ročníky.
Do kolonky Celkový počet žáků uveďte celkový počet žáků ve třídě.
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