
 

 

Lenka Felcmanová 

 

Lenka Tomaidesová 

 

2012 

P
ř
ír

u
č
k
a
 p

r
o

 

o
s
o

b
n

í 
u

č
it

e
le

 



Publikace vznikla v rámci projektu „Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání  

a individuálním doučováním k rovným příležitostem“ CZ.1.07/1.2.33/01.0013. 

 

Projekt byl zaměřen na zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Podpora projektu směřovala k dětem z vybra-

ných dětských domovů, které obecně tvoří rizikovou skupinu pro předčasné opouštění  

vzdělávacího systému.  

 

Realizátorem byl IREAS, o.p.s. Institut pro strukturální politiku. 

Partnerem a zároveň odborným garantem byla katedra speciální pedagogiky  

Univerzity Jana Amose Komenského Praha. 

 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem  

a státním rozpočtem České republiky. 

 

 



OBSAH 

 

Lenka Tomaidesová 

 

PSYCHICKÁ DEPRIVACE       str. 1 – 5 

 Psychická deprivace jako následek nevhodné péče    str. 1 

 Vymezení pojmu psychická deprivace     str. 2 

 Pozitivní aspekt deprivace       str. 3 

 Deprivace jakou součást ústavní výchovy     str. 4 

 Možné důsledky citového strádání      str. 5 

 

OHROŽENÉ DÍTĚ         str. 6 – 9 

 Pojem ohrožené dítě v legislativě ČR     str. 6 

 Psychosociální hledisko       str. 7 

 Podpora ohrožených dětí       str. 8 

 

OSOBNÍ PŘÍSTUP, KOMPETENCE A RIZIKA    str. 10 – 11 

 Přístup a kompetence        str. 10 

 Rizika          str. 11 

 

 

Lenka Felcmanová 

 

MONITORING ŠKOLNÍHO ÚSPĚCHU DÍTĚTE, ZJIŠŤOVÁNÍ AKT. POTŘEB 

V SOUVISLOSTI S OSVOJOVÁNÍM/PROCVIČOVÁNÍM UČIVA  str. 13 – 15 

 Vhodné formy hodnocení práce dítěte     str. 13 

 Zásady formativního hodnocení      str. 14 

 

DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA       str. 16 – 18 

 Příklad dynamické diagnostiky a formativního hodnocení v praxi  str. 17 

 Hodnocení snahy dítěte       str. 17 

 Zápis hodin, vedení portfolia       str. 18 

  

STYLY UČENÍ         str. 19 – 21 

 Sluchově mluvní        str. 19 

 Zrakový         str. 20 

 Hmatový a pohybový        str. 20 

 Slovně pojmový        str. 20 

 

PODPORA DĚTÍ SE SPU, ROZVOJ DÍLČÍCH FUNKCÍ   str. 22 – 51 

 Dyslexie         str. 22 

 Dysgrafie         str. 37 

 Dyskalkulie         str. 39 

 Podpora dětí se syndromem ADHD      str. 42 



Realizační tým 

 

DOPLNĚNÍ O ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU   str. 53 – 63 

 Kroužek anglického jazyka       str. 55 

 Individuální doučování       str. 57 

 Motivační pobyty        str. 59 

 Přínos pro osobní učitele       str. 60 

 Přínos pro děti         str. 62 

 Přínos pro dětské domovy       str. 63 



Příručka pro osobní učitele 

Psychická deprivace 

Lenka Tomaidesová 

 

1 
 

Lenka Tomaidesová 

PSYCHICKÁ DEPRIVACE 

Psychická deprivace jako následek nevhodné péče 

Z vývojového hlediska existují v životě každého z nás zásadní fáze, v nichž je 

z psychologického hlediska důležité dostatečné uspokojování, pro dané období specifických 

vývojových potřeb. Potřeby musí být uspokojovány v takové míře a takovým způsobem, aby 

nebyl zbrzděn nebo vážně narušen emoční a osobnostní vývoj dítěte. Erikson (in Drapela, 

1997) vychází z existence osmi vývojových stádií, kde každé vytyčuje určitý úkol, který je 

třeba splnit. Pokud se tak nestane, může dojít ke zpoždění vývoje. Něco se připravuje - ale 

spuštěno je to, až dozrál čas (in Matějček, 2004).  Erikson (in Drapela, 1997) ve své teorii 

omezuje význam pudu a přidává společenské a kulturní vlivy, jako faktory působící na 

utváření chování člověka. Každé stadium podle něj obsahuje jak možnost růstu, tak prvky 

ohrožení a náš vývoj probíhá epigeneticky – jeden prvek vzniká na podkladě jiného, v čase 

a prostoru. Co se ale stane, když je některý prvek zanedbán? Vezmeme si třeba příklad 

malého dítěte: kolem druhého roku života získává vědomí rodinné příslušnosti, vědomí 

domova a také toho, že je důležité pro každého člena svého rodinného společenství. Teprve 

po třetím roce hranice své rodiny často překračuje a vstupuje do společenství druhých dětí 

a v tomto novém světě se kladou základy jeho prosociálních vlastností, tedy vlastností, které 

mu umožní život ve společnosti. 

Když dítě nezíská v kojeneckém věku potřebnou životní jistotu, vycházející z vlídného 

rodinného prostředí a nevytvoří si vědomí domova a rodinou identitu než vstoupí do 

předškolní fáze, nezíská zkušenosti, že je má někdo rád, že někam patří. Z toho důvodu je pro 

ně složité osvojit si schopnost navazovat přátelské vztahy. Děti umístěné v ústavní péči 

vykazují v mezilidských vztazích nápadný deficit. Nejedná se ale o nezvratný stav. Jak již 

jsem uvedla výše, jsou ve vývoji určité fáze, které by se rozhodně neměly zanedbat, ale jsou 

i záchytné body, na nichž může dojít k pozitivnímu obratu. Z různých studií vyplývá, že řada 

dětí, které prošly systémem ústavní péče, je značně deprivovaná. Jedním z hlavních důvodů je 

to, že i přes zkvalitnění péče v ústavech není možné, aby byly zcela uspokojeny potřeby,  
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stimulace ani, aby dítě navázalo stabilní vřelý citový vztah k náhradnímu pečovateli. Ale 

přece jen se ukazuje, že pobyt dětí v ústavní péči neznamená definitivní prokletí a existují 

možnosti, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu jejich života a usměrňovat jejich chování 

prosociálně účelným směrem. Takovým záchytným bodem může být i individuální práce 

s dítětem v rámci doučování. 

 

Vymezení pojmu psychická deprivace 

Deprivace je podle psychologického slovníku chápána jako: strádání, ztráta něčeho, co 

organizmus potřebuje; nedostatečné uspokojování základních potřeb; (in Hartl, Hartlová, 

2000). Otázka psychické deprivace v dětství se stává aktuální po 2. světové válce. Právě 

psychické i fyzické strádání dětí v nepříznivých podmínkách, často odloučených od rodičů, 

vede v poválečných létech ke stupňování zájmu o tuto problematiku. Poprvé se naléhavě 

objevuje otázka dětí trvale vychovávaných v ústavech, kde je sice dobrá obecná péče 

a přijatelné hmotné vybavení, ale nedostatek vřelého citového zájmu, který je nezbytný pro 

zdravý vývoj osobnosti dítěte. Psychicky deprivované dítě tak často vyrůstá v hygienicky 

vyhovujících podmínkách s přístupem k ošetření i dohledu, ale jeho rozumový a citový vývoj 

je vážně narušen. V tomto ohledu se nemusí jednat pouze o prostředí ústavní, stejně 

nepříznivě může působit i prostředí rodinné. 

První práce zabývající se dětmi zanedbávanými a ohroženými z hlediska nápravné péče, 

vznikají až ve 20. století. První psychologické studie až ve 30. letech. Mezníkem pro studium 

dětské psychické deprivace se stala Bowlbyho publikace „Mateřská péče a duševní zdraví“ 

z roku 1951 (in Langmeier, Matějček, 1963). Jeho základní teze říká, že dítě útlého věku 

potřebuje kladně laděné připoutání k matce (nebo náhradní mateřské osobě) a nedostatek 

takového afektivního pouta vede k poruchám duševního zdraví, které jsou různě těžké, někdy 

až nenapravitelné. Později ale svou tezi koriguje ve smyslu, že jen u menšiny dětí se vyvinou 

nezvratné poruchy. Existuje všeobecný konsenzus v tom, že dítě ke svému zdravému vývoji 

potřebuje v prvé řadě lásku a citovou vřelost, dostává-li se mu jí, vynahradí to i nedostatek 

jiných psychických prvků. 
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 Langmeier a Matějček (1963) definují psychickou deprivaci jako: …stav vzniklý následkem 

životních situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní vitální 

psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. Potřeba způsobuje neklid 

a napětí, vyvolává tedy aktivaci organizmu, a tak zakládá jednání, které má vést k uspokojení. 

Chování se soustředí na cíl, který vede k uspokojení potřeby, jeho dosažení znamená její 

nasycení a tím také rovnováhu organizmu. Pokud trvale není dosaženo ukojení potřeb, 

dochází k „vyhladovění“ organizmu a ustanovení rovnováhy na nižší rovině. K deprivaci pak 

dochází, není-li dítěti vůbec poskytnuta možnost, svou přirozenou potřebu uspokojit. 

 

Pozitivní aspekt deprivace 

Následky deprivace nemusí být vždy negativní a těžké. Dokonce se zdá, že pro 

přizpůsobování dítěte okolnímu světu je nezbytná určitá relativní míra deprivace. Langmeier 

a Matějček (1963) soudí, že jsou nutné občasné frustrace rozmanitých přání a tendencí dítěte, 

od nichž je ale třeba odlišit vitální potřeby, které splněny být musí, pokud má vývoj 

pokračovat plynule. Na následky deprivace nelze soudit z toho, zda jsou nebo nejsou 

přítomny nějaké symptomy, ale pouze podle toho jak je rozvinuta osobnost dítěte ve všech 

základních složkách. To zda se vyskytnou následky deprivace a jak budou silné, záleží 

především na věku dítěte, na jeho schopnosti deprivaci snášet a na jeho předchozí historii, 

tedy jak na osobnostních charakteristikách dítěte, tak na podmínkách deprivační situace. 

Nejenže se od sebe liší podmínky vývoje v jednotlivých ústavech, ale ani děti vyrůstající 

v témž ústavu nejsou vystaveny stejným vlivům. Nelze tedy určit jednotný klinický obraz 

psychicky deprivovaného dítěte. Na vlivy deprivace je nutné pomýšlet také u dětí s poruchami 

chování nebo s disharmonickým vývojem osobnosti. D. Krejčířová (in Říčan, Krejčířová 

a kol., 2006) rozděluje nejčastější projevy chování a sociálních vztahů emočně deprivovaných 

dětí do tří skupin: 

1) sociální hyperaktivita – tyto děti se dožadují pozornosti dospělých a snadno a rychle s nimi 

navazují kontakt, postrádají strach z cizích lidí. Jejich vztahy ale zůstávají povrchní 

a u starších dětí bývají často špatné i vztahy mezi vrstevníky. Tento typ disharmonického 
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vývoje je zařazen i do současné mezinárodní klasifikace nemocí jako „desinhibovaná 

příchylnost v dětství“ (F94.2). 

2) sociální provokace – u těchto dětí se již v batolecím věku projevuje časté domáhání se 

pozornosti dospělých a to nejčastěji agresivními projevy vůči druhým dětem i dospělým. 

Současně tyto děti bývají úzkostné a nezralé. 

3) útlumový typ – tyto děti jsou naopak v kontaktu s okolím spíše pasivní, někdy až apatické 

– neprojevují žádnou iniciativu. Nedostatečné uspokojení citových potřeb nahrazují 

přehnaným zaměřením na uspokojení potřeb biologických.  

Děti se na sebe často snaží upozornit až s nepředstavitelnou energií, snaží se připoutat 

pozornost dospělých. Nemusí to, ale být proto, že pozornost potřebují pro sebe, mohou trpět 

a snažit se svou aktivitou pouze upozornit pečující osobu, aby zasáhla. Až pokud se toto 

opakovaně nedaří, pečující osoba přes žádost dítěte není k dispozici, může se tato nenaplněná 

potřeba přetavit do touhy být stále středem pozornosti. Důsledkem časné psychické deprivace 

pak bývá vývojové zaostávání různého stupně, v závislosti na intenzitě prožité deprivace. 

Dochází k narušením kognitivního a motorického vývoje a zejména vývoje osobnosti dítěte. 

U deprivovaných jedinců mohou být emocionální, sociální, intelektové i fyzické dovednosti 

na různém stupni zralosti. Liedloffová (2008) uvádí, že deprivace způsobené v dětství se 

stanou nedílnou součástí vývoje. Instinkty nepřemýšlejí. Na základě svých silných 

přirozených zkušeností předpokládají, že je v zájmu jedince, aby původní zkušenost zůstala 

zachována. Většina autorů se však přiklání k názoru, že při včasném a správném zásahu, 

mohou být důsledky časné psychické deprivace po dosti dlouhou dobu plně napravitelné. 

 

Deprivace jako součást ústavní výchovy 

Paradoxem tohoto problému je, že „zanedbané“ dítě je sice odebráno z rodiny a umístěno 

v systému ústavní péče, kde je odstraněna zanedbanost, ale současně hrozí, že vznikne 

deprivace. Problém psychické deprivace byl poprvé objeven právě u ústavních dětí, a proto je 

největší výzkumná činnost zabývající se deprivací věnována ústavnímu prostředí a tam také 

míří největší část nápravné snahy. Dětem v ústavech chybí nejen, nejdůležitější ze sociálních  
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činitelů - mateřský vztah - ale také možnost přirozeného soužití s lidmi. Spontánnost 

a přirozenost lidského kontaktu, kterou dítě nachází v soužití s příslušníky své rodiny, nemůže 

být plnohodnotně zprostředkována v ústavním prostředí. Srovnání vývoje dětí z rodin 

a ústavu naznačuje horší vývoj dětí ústavních, a to především po stránce intelektové, emoční 

a charakterové. Působení ústavního prostředí nejvíc škodí dětem nejútlejšího věku (od 3 do 5 

let). Za běžných ústavních podmínek je postižen hlavně vývoj v oblasti řeči a sociálního 

chování, nedostatečná je také senzorická stimulace a stálý osobní vztah vychovatele k dítěti. 

Ze studií vyplývá, že výsledky opoždění jsou patrné zejména v oblastech, kde je nejvíce 

zapotřebí citového kontaktu dítěte s dospělým. 

 

Možné důsledky citového strádání 

Dítě vyrůstající v prostředí, kde je nedostatečným či nevhodným způsobem prokazován cit 

a vřelost i přesto může vydržet nesnadné životní situace, pokud cítí, že je milované a chtěné. 

Stejně tak je možné říci, že děti dokáží snášet deprivaci daleko snadněji, mají-li pocit, že je 

nutná, účelná nebo spravedlivá. K. Horneyová (2007) uvádí, že bezmocnost dítěte je často 

považována za pouhý biologický fakt a na biologický aspekt je v tomto ohledu kladen až 

příliš velký důraz. V pozadí stojí fakt, že po prvních dvou až třech letech přechází převážně 

biologická závislost v závislost, která zahrnuje duševní, duchovní a rozumový život dítěte. 

Dítě je ještě moc malé, aby nepříjemné zkušenosti dokázalo integrovat vhodným způsobem, 

a v důsledku bezmocnosti na ně reaguje úzkostí. Čím problémovější jsou zážitky dítěte 

v rodině, tím spíš se v dítěti začne rodit pocit nenávisti vůči rodičům, ale také ostatním lidem. 

Souhrnně lze tedy říci, že k prevenci deprivace musí být zajištěno uspokojování všech 

základních potřeb dítěte (biologické potřeby, potřeby afektivně sociální a potřeby senzorické 

stimulace), především ale potřeb psychických a emocionálních. A to je možné přiblížením 

ústavního života rodinným principům, tedy vytvářením domov rodinného typu, ale současně 

také zřizováním systému podpůrných projektů a služeb.  
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OHROŽENÉ DÍTĚ 

Za ohrožené můžeme považovat dítě, jehož život či zdraví je nějakým způsobem ohroženo. 

Přičemž zdraví je nejčastěji vymezováno definicí Světové zdravotnické organizace (World 

Health Organisation - WHO), která byla uvedena v platnost v roce 1948. „Health is a state of 

komplete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.“ Kebza (2005) na základě této definice uvádí její znění v českém jazyce, které dále 

vykládá takto: Vymezuje zdraví jako stav úplné tělesné duševní a sociální pohody, a ne jako 

pouhou nepřítomnost nemoci. 

 

Pojem ohrožené dítě v legislativě ČR 

V České Republice je pojem ohrožené dítě legislativně definován z hlediska sociálně-právní 

ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů). Za ohrožené jsou považovány děti ohrožované nejen svým okolím, ale i samy 

sebou. Za ohrožené děti jsou pokládány: 

- děti týrané, zneužívané a zanedbávané (ve všech podobách) 

- děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu 

- děti cizinců bez doprovodu dospělé osoby 

- děti vyžadující zvýšenou pozornost 

- delikventní a predelikventní děti 

Souhrnně se tedy jedná o všechny děti, které se dostaly nebo měly dostat do kontaktu se 

sociálněprávní ochranou dětí. To znamená děti, u nichž byl detekován jakýkoliv náznak 

negativních jevů, tedy i ty děti, jejichž potřeby nejsou v plné míře naplňovány. Nejedná se 

přitom o diskriminační pojetí, ale o snahu předcházet nejasnému vymezení ohroženého dítěte. 

(Zdroj: Hodnocení systému péče o ohrožené děti. Ministerstvo vnitra ČR, 2007) Citovaná 

studie dále uvádí, že v současné době je snahou předcházet nejasnému vymezení pojmu 

'ohrožené dítě' a užívá se obecně široké pojetí tohoto pojmu - ve smyslu ohrožení sociálně 

patologickými jevy. Výše uvedené vymezení na mne působí ne zcela komplexním dojmem,  
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který nahlíží především rovinu ohrožení vycházející z ohroženého jedince a opomíjí vliv 

rodiny a společnosti. Současně se domnívám, že vymezení je jen složitě využitelné pro 

detekci ohroženého dítěte v praxi. Jako vhodnější a jasnější vnímám např. vymezení Odboru 

sociálních věcí Kraje Vysočina, především pro potřeby školských zařízení, vycházející také ze 

zákona č. 359/1999 Sb. 

 

Psychosociální hledisko 

Z psychosociálního hlediska se výklad pojmu „ohrožené dítě“ v česky psané odborné 

literatuře blíží pojmu „child at risk“ v odborné anglosaské literatuře.  Psychologové, sociální 

a poradenští pracovníci a shodně s nimi také pedagogičtí pracovníci užívají pojem ohrožené 

dítě/dospívající v širším smyslu. Jedná se o děti nebo dospívající, u kterých je zvýšená 

pravděpodobnost, že se u nich projeví emoční problémy nebo problémy v chování.  

Veškeré výzkumy týkající se ohrožení samozřejmě berou v úvahu individuální rozdílnost 

v náchylnosti ke stresu a ohrožujícím faktorům (in Schonert-Reichelová, 2000). Souhrnně 

tedy můžeme říci, že pojem dítě v ohrožení v sobě zahrnuje určitou 'předpověď'. Vyznačuje se 

dynamikou příčina-účinek, kdy je dítě/dospívající v pozici, která může ústit v budoucí 

nepříznivou událost. 

Dunovský (in Dunovský, Eggers, 1989) definuje pojem ohrožené dítě takto: „…ty děti, 

u nichž se jejich prostředí či podmínky života natolik odchýlily od normy, že mohou 

bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do společnosti (socializaci).“  

Souhrnně lze tedy říci, že děti/dospívající jsou nahlíženi jako ohrožení vzhledem 

k osobnostním vlastnostem, ale také vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstají. To můžeme 

nejúžeji definovat jako rodinu, šířeji pak jako společenství (například sousedství nebo škola). 

Pojem ohrožené dítě dle mého názoru reflektuje možnost nebo pravděpodobnost, ale 

neznamená jistotu ani nevyhnutelnost. Je 'nálepkou', která je relativní a součtem faktorů 

vycházejících jak z jedince, tak z jeho prostředí. Ohrožení není konstantou. Stejně jako se 

objevilo, může zase pominout a v tom by měly být nápomocny pomáhající profese. 

  



Příručka pro osobní učitele 

Ohrožené dítě 

Lenka Tomaidesová 

 

8 
 

Podpora ohrožených dětí 

Současný stav je bohužel shodný s tím, který popisuje Pöthe (1996), před 15lety: „V naší 

zemi neexistuje zákon, který by obsahoval právně závazné postupy, založené na propojenosti 

a koordinovanosti aktivit státních i privátních institucí (nadací) snažících se ochránit dítě 

před ubližováním.“ 

Jak by mělo tedy vypadat naše jednání, aby bylo v nejlepším zájmu dítěte? Odpověď je 

jasnější, když si vymezíme základní životní potřeby dítěte. Z nepřeberného množství pojetí 

jsem vybrala to od Matějčka a Langmeiera (1974). Podle nich je v nejlepším zájmu dítěte: 

„Umožnit dítěti vyrůstat v prostředí: 

- ve kterém se cítí bezpečně, 

- ve kterém se orientuje a které mu dodává spolehlivé citové vazby, 

- které umožňuje uspokojovat základní psychické potřeby a harmonicky rozvíjet svou 

osobnost, 

- které je stimulující, oceňující a přijímající jeho individualitu, 

- které dodává možnost rozvinout potřebu otevřené budoucnosti.“ 

Toto vymezení se od všech předchozích liší. Není zaměřeno na výčet možných ohrožení, ale 

naopak na pozitivní faktory, které hrají při ohrožení dítěte stejně zásadní roli jako rizikové 

faktory. Při intervenci zaměřené na pomoc a prevenci ohrožení by měly být zahrnuty.  

Protektivní faktory jsou úzce provázány s odolností dítěte. Částečně o dětské osobnosti 

vypovídá i charakter budoucího zaměření – někdy dítě očekává, že věci budou spíš pozitivní 

jindy negativní, že je za ně někdo udělá nebo že se musí přičinit samo. Je-li jeho zaměření 

spíše pozitivní, mluvíme o nadějných osobnostních zdrojích. Scheier a Carver definovali 

dispoziční optimismus jako vlastnost, která charakterizuje lidi, kteří obecně očekávají kladný 

výsledek dění (in Křivohlavý, 2004). Naopak Seligman věnoval pozornost lidem, kteří se na 

svět dívají za všech okolností pesimisticky. Intenzivně se zabýval syndromem bezmoci 

a beznaděje (helplessness and hopelessness), které bychom mohli definovat jako naučené 

přisuzování negativních aspektů životním událostem (in Křivohlavý, 2004). Jedná se přitom 
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o stabilní rys, který je zakořeněn hluboko v osobnosti člověka. Lidé postojem „naučeného 

pesimismu“ (learned pesimism) předpokládají, že to, co se s nimi děje, je nad jejich síly, že to 

nemohou nijak ovlivnit ani změnit. Na opačném pólu podle Seligmana stojí rys optimismu. 

Lidé s tímto postojem přisuzují životním událostem kladné charakteristiky. Optimisté také 

prožívají situace s negativním nábojem, ale ty jsou pro ně pouze chvilkovou záležitostí, velice 

rychle se od negativních věcí oprošťují. Pro pozitivní očekávání budoucího dění je stejně tak 

důležitý pocit opory ve vlastním okolí. Psychická pohoda a zdraví je podmíněna také integrací 

každého jedince do sociální struktury, do sítě vztahů a přátelství, jejichž prostřednictvím 

získáváme v případě potřeby již zmiňovanou oporu. Jaro Křivohlavý (2004) definuje sociální 

oporu jako „pomoc, která je poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové 

situaci.“ Cílem poskytované sociální opory je změnit nepříznivý stav, v němž se jedinec 

nachází a který vyvolává smutek, ztrátu, zátěž nebo riziko. V případě, že tento stav nelze 

změnit, je třeba se pokusit alespoň ulehčit jeho snášení. Pro děti je otázkou zásadního 

významu, zda cítí, že se mají o koho opřít, anebo jsou odkázány pouze samy na sebe.  
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OSOBNÍ PŘÍSTUP, KOMPETENCE A RIZIKA 

Přístup a kompetence 

- Individuální přístup 

U každého dítěte/dospívajícího je třeba individuálně zvážit směřování podpory v učení. 

Nejlépe vypracovat s jedincem individuální plán společné práce – určení směru, kterým se 

spolupráce bude ubírat a konkrétních cílů. S vypracovaným plánem je možné dále pracovat 

a motivačně jej využít. V tomto bodě je často třeba najít kompromis mezi vlastní představou 

podpory a vloženým očekáváním a představou a možnostmi na straně klienta.  

 

- Nehodnotící postoj, postoj neutrality 

Nehodnotící, na proces a na řešení orientovaný přístup bez zdůrazňování nedostatků. Snažit se 

vědomě nebýt na straně nikoho z dospělých kdo schopnosti/dovednosti klienta znehodnocuje. 

Často si s sebou klient nese nálepku problémového dítěte, nad nímž už odborníci zlomili hůl, 

postoj neutrality mu otvírá novou možnost na sobě začít pracovat s podporou odborného 

pracovníka.   

 

- Důslednost 

Důraz musí být kladen na dodržování domluvených pravidel jak ze strany odborného 

pracovníka, tak ze strany klienta. Je vhodné, aby společné schůzky byly pravidelné a měly 

jasnou strukturu a řád. Vyžadujete od dítěte/dospívajícího, aby na smluvené schůzky chodilo 

včas a připraveno (podle dohody z předchozího setkání – samostatné úkoly atp.) a sami toto 

také dodržujete. Často se může objevit tendence, věci vzdávat, pocit, že to nezvládnou, nebo 

se jim naopak nechce. V obou případech je nejvhodnější individuální rozhovor, v němž se 

snažíte společně s dítětem/dospívajícím najít pozitivní aspekty doučování, co mu může přinést 

výhledově. Budoucnost, je ale často neuchopitelný pojem a proto je dobré se domluvit i na 

určitých „aktuálních odměnách“ (např. společná procházka, sportovní činnost atp.).  

Děti/dospívající z prostředí dětských domovů, často nejsou zvyklé mít jasná pravidla a plnit 

dohody. Toto je také jedním z momentů, proč se dostávají do obtíží. Proto je důležité snažit se 
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domluvená pravidla dodržovat ze své strany a totéž požadovat od nich. Dáváme jím tím pro 

život důležitou zkušenost např. pro následující zaměstnání. 

 

Rizika 

- Konflikt rolí 

Konflikt může nastat např. mezi rolí profesionála a kamaráda (např. pokud se odborník, který 

dítě podporuje v učení, s ním potkává i v jiném kontextu). Rizikem zde je, že klient nebude 

mít k odbornému pracovníkovi dostatečný respekt a neprojeví ochotu spolupracovat. 

Konflikt může ale také nastat mezí rolí odborného pracovníka, který má klientovi pomoci 

s učením a psychologa/terapeuta. V rámci podpůrného vztahu se vytváří důvěra a klient může 

přijít s osobními tématy, která do tohoto kontextu nepatří. V tomto případě je nejlepší 

vysvětlit, že v rámci společně tráveného času při doučování na toto není prostor, podpořit 

klienta, že jeho téma má svůj prostor jinde a odkázat ho na příslušného odborného 

pracovníka.  

 

- Bezhraniční klient  

Pokud dítě/dospívající svým jednáním narušuje práci a koncentraci např. tím, že pracovníka 

nerespektuje, přichází pozdě na domluvené schůzky, není připraven atp. Rizikem je přetížení 

podporujícího (zejména při větším počtu podobných dětí/dospívajících) a nemožnost 

koncentrované práce. Proto je potřeba si v začátku práce stanovit pravidla spolupráce, 

vysvětlit proč jsou důležitá, jaký je jejich význam a trvat na jejich dodržování. 

 

- Delegování odpovědnosti  

Dítě/dospívající přestane být v roli spolupracujícího a veškerou iniciativu a odpovědnost za 

práci přenechává na podporujícím odborníkovi - rizikem je přetížení pracovníka, ztráta 

energie a možnosti úspěšně spolupracovat. Často naučená bezmocnost klienta může vést 

k tomu, že získáme pocit, že je potřeba více podporovat než spolupracovat. Klienta je ale 

potřeba především doprovázet a rozvíjet jeho schopnosti, než „pracovat za něj“. 
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Lenka Felcmanová 

 

MONITORING ŠKOLNÍHO ÚSPĚCHU DÍTĚTE, ZJIŠŤOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH 

POTŘEB V SOUVISLOSTI S OSVOJOVÁNÍM/PROCVIČOVÁNÍM UČIVA 

 

Při zahájení každé lekce po úvodním přivítání se s dítětem formou neformálního rozhovoru 

zjišťujeme aktuální potřeby dítěte ve vztahu k učení. Potřebu přípravy zjišťujeme 

prostřednictvím rozhovoru, společně s dítětem projdeme žákovskou knížku, cvičebnice 

a sešity, písemné zkoušky či jiné výsledky ověřování znalostí, notýsek na úkoly, pokud jej 

dítě má, abychom zjistili aktuálně probírané učivo i výsledky práce dítěte (dosažené známky, 

slovní hodnocení, chyby, které dítě udělalo).  

Děti vedeme k tomu, aby samy uměly vyhodnotit, v čem aktuálně potřebují pomoci, 

společnou diskuzí nad výsledky jejich školní práce. Velmi důležitý je společný rozbor chyb, 

které dítě udělalo (více v kapitole o hodnocení). Je také dobré zjistit aktuální naladění dítěte, 

jak prožilo den. Vyjadřujeme zájem i o mimoškolní záležitosti dítěte, dítě však nikdy 

k rozhovoru o zážitcích (zejména těch negativních) nenutíme, pokud nám je nechce sdělit 

samo. V případě, že záměrně odvádí pozornost od učení vyprávěním o aktivitách 

nesouvisejících se školou, budeme jej muset korigovat. Nejvhodnější je, pokud se s dítětem 

předem domluvíme na vymezeném čase (nejlépe v úvodu nebo naopak na konci lekce), kdy 

dostane prostor k rozhovoru o tématech nesouvisejících s výukou. Pokud má dítě silný zážitek 

(pozitivní i negativní) a chce nám jej sdělit, dáme mu prostor na začátku lekce. Pokud 

bychom ho nechali čekat až na konec lekce, nemuselo by se na výuku dostatečně soustředit. 

 

Vhodné formy hodnocení práce dítěte (sledování individuálního pokroku) 

 

- Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání dětí i dospělých 

je formativní hodnocení. Prostřednictvím formativního hodnocení nesrovnáváme 

výkony jednotlivých dětí mezi sebou, ale zaměřujeme se na dosahování učebních cílů 

každého z nich. To mimo jiné umožňuje každému dítěti zažít uspokojení z vykonané 

práce a nabýt důvěry ve své schopnosti. Formativní hodnocení podporuje rozvoj 

kompetence k učení. Ze strany hodnoceného může být chápáno jako pomoc a podpora 
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(prostředek k sebepoznání a zlepšení) nikoli jako rozsudek či odsudek, což má 

pozitivní vliv na jeho motivaci. 

 

 

Při formativním hodnocení klademe důraz na: 

 

- komunikaci mezi dítětem a učitelem (ve školní třídě i dětmi navzájem) 

- pravidelné a časté vyhodnocování školní práce dítěte, poskytnutí zpětné vazby – 

informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak konkrétně 

je třeba postupovat 

- stanovení výukových cílů (co by si dítě mělo osvojit – např. zvládnutí násobilky) 

a sledování pokroku žáka ve vztahu k vytyčeným cílům 

- dialog - formativní hodnocení probíhá jako rozhovor nad průběhem práce, má tedy 

vliv na kognitivní (poznávací) a konativní složku jedince. 

 

Při formativním hodnocení je v zájmu hodnoceného nezastírat problémy a nedostatky, protože 

cílem formativního hodnocení je napomoci k jejich odstranění. Pokud není doprovázeno 

vstřícnou a tolerantní sociální atmosférou, může být dětmi zvyklými na sumativní hodnocení 

(známkami) přijímáno s obavami z odhalení chyb. Proto je velmi důležité při práci 

s dítětem systematicky vytvářet atmosféru bezpečí a důvěry. 

 

Na rozdíl od sumativního hodnocení slouží formativní hodnocení především dítěti pro lepší 

porozumění procesu učení. Prostřednictvím podrobného rozboru toho, co a jak se dítě naučilo, 

se přesouvá důraz k učení samotnému a posiluje vnitřní motivaci dítěte k učení. 

 

 

Zásady formativního hodnocení  

 

Aby formativní hodnocení bylo skutečně efektivní, je třeba dodržet určité zásady. Jak již bylo 

zmíněno, zcela zásadní je atmosféra důvěry a bezpečí. Základem formativního 

hodnocení je pravidelná zpětná vazba. Hodnocení zaměřené na pomoc dítěti, by mělo být 
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průběžné a interaktivní. Příčiny chyb, které dítě udělalo, často zjistíme až v dialogu s ním. 

Jedině dialog také umožní podrobně rozebrat příčiny případného neúspěchu a nabídnout rady, 

jak jim napříště předejít. V rámci formativního hodnocení by měly být jasně stanoveny učební 

cíle a jasně popsána kritéria hodnocení i očekávané výsledky.  

Velmi důležité je také využívání různých výukových strategií, které by měly být 

přizpůsobeny potřebám žáků.  

 

Cílem formativního hodnocení je rozvoj sebehodnocení dítěte, aby samo umělo rozpoznat, 

zda probíranou látku již plně ovládá nebo ještě ne. Formativní hodnocení velmi úzce souvisí 

s dynamickou diagnostikou. 
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DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA 

 

Dynamické hodnocení představuje alternativní diagnostický přístup, zaměřený na odkrytí 

reálného potenciálu hodnoceného jedince, k němuž směřuje skrze orientaci na proces výkonu. 

Usiluje o smysluplné propojení s intervencí, které bezprostředně využívá diagnostická zjištění 

k podpoře rozvoje daného jedince. Cílovým produktem není informace o úrovni 

aktuálního výkonu (př. výsledek testu), ale rozsah a charakter změny, která proběhne 

u sledovaného jedince po aplikaci určité intervenční strategie (tzv. reakce na intervenci) – 

dám dítěti zpětnou vazbu k výsledku testu, zjistím, proč udělalo chybu, doplním potřebné 

informace (např. o správném postupu při sčítání zlomků), aby příště již úkol zvládlo a ověřím, 

zda dítě informaci přijalo a umí ji správně aplikovat, aby příště chybu neudělalo.  

 

Cílem hodnocení je odhalit učební potenciál dítěte a navrhnout konkrétní opatření 

zacílené na realizaci jeho potenciálu (nehodnotím aktuální výkon, ale to, jaké možnosti 

rozvoje v dané oblasti dítě má a jak jej můžu podpořit). 

Zjistit jakou má dítě kapacitu ke zlepšování výkonnosti, k učení, jak dokáže využít 

dodatečné informace, které mu dám.  

 

Klíčové otázky, na které hledáme odpověď, jsou: 

- Jaké jsou kognitivní schopnosti dítěte (pozornost, paměť) 

- Jaké jsou metakognitivní schopnosti dítěte 

(„myšlení o našem myšlení“ – př. uvědomování si vlastních strategií učení) 

- Jaké afektivní a motivační faktory u dítěte ovlivňují proces učení se 

- Jak dítě reaguje na intervenci 

- Jakým způsobem můžeme dítěti pomoci zefektivnit proces učení se 

 

Dynamická diagnostika je reakcí na klasickou diagnostiku v tom smyslu, že se soustředí více 

na proces učení, než na jeho obsah, zásadním prvkem je zpětná vazba. 
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Je-li výstupem hodnocení pouze výsledek činnosti (např. test), pak nejsou k dispozici 

informace o důvodech selhávání dítěte, stejně tak neexistují žádná vodítka pro jeho 

odstranění. Když nevím, proč dítě chybu udělalo, nemůžu mu pomoci.  

 

 

Příklad dynamické diagnostiky a formativního hodnocení v praxi: 

Dítěti zadáme nějaký příklad nebo úkol (můžeme využít i test či nějaké cvičení ze školy), po 

jeho vyhodnocení a identifikaci chyb, s ním probereme důvody, které vedly k chybě, 

možnosti řešení. Pokud při společném rozboru zjistíme, že dítěti chyběly podstatné informace 

ke správnému řešení, tyto informace mu sdělíme. Následně ověříme, zda je dítě schopné 

doplněné informace správně aplikovat – dáme mu nový příklad/úkol zaměřený na stejnou 

oblast. Pokud i nadále dítě chybuje, pokusíme se mu potřebné informace (např. správný 

postup výpočtu), které neovládá, zprostředkovat vhodnějším způsobem (např. pokud mu 

nepomohla informace sdělená verbálně, zobrazíme ji graficky, schématem, ilustrativním 

příkladem apod.). Hledáme způsob, kterým bychom dítěti látku co nejvíce přiblížili. 

 

 

Hodnocení snahy dítěte 

 

Přestože je kladen důraz na formativní hodnocení dítěte, můžeme využít vhodné systémy 

hodnocení snahy dítěte k podpoře jeho motivace ke společné práci. S dětmi si na začátku 

můžeme vytvořit systém hodnocení pokroku. U menších dětí to mohou být různé obrázky – 

např. ryba – kde za každý dílčí úspěch a vždy za projevenou snahu si dítě bude moci 

vybarvit jednu šupinku. Po dosažení určitého počtu získaných kladných hodnocení 

(vybarvených šupinek) může dítě obdržet drobnou odměnu – např. samolepku nebo sladkost. 

U malých dětí (předškolní věk, první a druhá třída ZŠ) vždy kladně hodnotíme projevenou 

snahu a to i v případě, že se dítěti splnění úkolu nepovede.  

 

Starší děti (třetí, čtvrtá, pátá, šestá třída) si společně s námi mohou vytvořit jakýsi herní plán – 

cestu s políčky, po kterých se budou posouvat dopředu – mohou si jej vyzdobit svými 

oblíbenými hrdiny – opět po určitém počtu ujitých polí by měli mít možnost získat drobnou 
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odměnu – po dohodě s vychovateli to může být např. nějaká mimořádná výhoda, či cokoliv 

jiného, co dítě ocení.  

U starších dětí již realizujeme formativní hodnocení, kdy společně s dítětem probíráme, co se 

povedlo, čemu je třeba věnovat pozornost. V případě rozboru toho, co se dítěti nedařilo, vždy 

dítě nejprve vyzveme, aby samo identifikovalo, kde se mu nedařilo, následně mu buď jeho 

názor potvrdíme s tím, že mu nabídneme možnosti, jak by mohlo být dosaženo zlepšení. 

Pokud dítě nedokáže správně identifikovat svá slabá místa, sdělíme mu, v kterých oblastech 

se nám jevil jeho/její výkon slabší. Opět dítěti nastíníme, jakými prostředky by mohlo 

dosáhnout zlepšení. 

 

 

Zápis hodin, vedení portfolia 

 

Je velkou pomocí, pokud si pořizujeme pravidelný zápis o tom, jak lekce probíhala, co se 

dítěti dařilo, co mu naopak šlo méně, jaké aktivity jsme zařazovali i to, jaká byla atmosféra 

lekce. Zápis nemusí být dlouhý, ale měl by být výstižný, abychom se k němu mohli vracet 

a sledovat vývoj v čase. Vhodné je taky vedení portfolia dítěte, kde budeme v časové 

posloupnosti schraňovat výsledky práce dítěte v rámci doučování. Všechny výsledky činnosti 

dítěte je nutné datovat.  

Portfolio je velmi praktickým pomocníkem, který nám umožní sledovat výkony dítěte v čase. 

V rámci doučování bychom vždy měli pamatovat na opakování starší látky, abychom 

podpořili fixaci a automatizaci podstatných částí učiva. I v tomto je nám zápis i portfolio 

cenným pomocníkem, protože si díky nim lépe vybavíme, co jsme s dítětem probírali a jak 

mu to „šlo“ či „nešlo“ i s delším časovým odstupem. 

 



Příručka pro osobní učitele 

Styly učení 

Lenka Felcmanová 

 

19 
 

STYLY UČENÍ 

 

U každého člověka můžeme vysledovat učební styl, který mu nejlépe vyhovuje a díky němuž 

si nejefektivněji osvojuje nové poznatky a dovednosti. Pokud zjistíme, případně ještě lépe 

pomůžeme dítěti zjistit, jaký je jeho preferovaný styl učení, výrazně mu tím pomůžeme 

a někdy i ulehčíme proces učení. 

Styly učení se dají rozlišit podle různých hledisek.  

Někteří autoři dělí učební styly podle motivace a záměru. Mareš hovoří o následujících 

stylech učení: 

 

Povrchní – žák při učení vynakládá minimální úsilí, výsledkem bývá malé porozumění učivu 

Pragmatický – žák zde využívá spíše své „vychytralosti“, snaží se uspět, zalíbit se, ale ve 

skutečnosti se o učení nezajímá 

Hloubkový – žák má zájem o učivo a snaží se jej pochopit 

 

Další, pro nás asi důležitější kriterium, podle kterého lze rozlišit učební styly, je členění podle 

dominujícího smyslu. Sovák rozlišuje následující styly učení: 

 

1) Sluchově mluvní: 

Žák si pamatuje hlavně to, co vnímá sluchem. Slyšená slova si udržuje v paměti tím, že o věci 

hovoří, diskutuje, vyptává se na podrobnosti. Tímto způsobem se žák dopracuje k tomu, že 

učivo pochopí a je schopen ho sdělit i někomu jinému. 

V tomto případě se jedná o žáky, kteří pozorně naslouchají výkladu a nezřídka si šeptem 

přeříkávají, co zrovna slyší.  

Tyto děti mají vyhraněnou sluchovou paměť a mluvní pohotovost. Většinou mívají i hudební 

sluch a hudební nadání. Často se snadno učí i cizí jazyky. Přednášený výklad pozorně sledují 

a pak si o něm živě povídají. K procvičování učiva potřebují ticho a klid, aby si mohli učivo 

nahlas či v duchu přeříkávat. 
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2) Zrakový: 

Váže se na převládající zrakovou paměť. Takový žák se jasně projevuje tím, že se raději učí 

čtením z učebnice nebo sešitu, než nasloucháním výkladu. Když při zkoušení odpovídá na 

otázku, vybavuje si přečtený text, představuje si, že je to na té a té stránce, vlevo nahoře nebo 

vpravo uprostřed, velkým či drobným písmem. Složité geometrické a matematické vzorce si 

vybavuje podle toho, jaký mají tvar, na které stránce se nacházejí – vše podle zrakových 

vjemů. Během výkladu si žák dělá poznámky i své vlastní označení. Znázorňuje si graficky 

i složité věci, např. melodii si znázorňuje jako křivku, aby si ji lépe zapamatoval. 

 

Při písemném zkoušení si pořizuje taháky či stručné výtahy pro lepší přehled a vybavení 

podstatných věcí. Kdo dává přednost vizuálnímu způsobu studia, musí si při ústním výkladu 

psát více poznámek a tento písemný materiál si pak prostudovat, aby si danou látku osvojil 

prostřednictvím psaného slova. Takto orientovaní lidé bývají dobří malíři a kreslíři. Mají 

dobrou paměť na osoby i věci z okolí. Dobře se vyznají v nákresech i v mapách a dovedou se 

bezpečně orientovat v prostoru. Mezi jejich koníčky patří četba. Pokud sledují televizi, 

zajímají se spíše o obrazové sledy než o vlastní obsahovou náplň. 

 

3) Hmatový a pohybový: 

Tito žáci spoléhají především na hmatové vnímání a pohybový smysl. Žák si vtiskne do 

paměti hlavně to, co konkrétně vnímá, co si ohmatá. Poznávání věcí prostřednictvím 

ohmatání je přirozeným způsobem učení v raném dětství. Tento typ učení se zvláště výrazně 

projevuje celkovými pohyby. Tito žáci také nevydrží moc dlouho sedět. Nejraději se učí při 

chůzi – chodí po pokoji, v parku, v přírodě. A když nemohou při učení chodit, tak alespoň 

občas od učebnice vstanou, protáhnou se nebo si zacvičí, a pak se opět mohou dále učit. 

Aktivní odpočinek pohybem je pro ně, zvláště v době intenzivního studia, velkou pomocí. 

Žáci tohoto typu bývají nadaní vědeckou zvídavostí. Uplatňují se také v manuálních 

činnostech – v rukodělných činnostech a výtvarném umění. 

 

4) Slovně pojmový: 

Žák dovede rozpoznávat věci podstatné a věci vedlejší. Ujasňuje si vzájemně vztahy a vazby 

různých pojmů. Dovede pochopit logickou strukturu látky a tu si pak v logických 
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souvislostech ukládá do paměti. Rozličné vědecké znaky, matematické vzorce a abstraktní 

myšlení jsou mu bližší než popisné konkrétní vyjadřování. 

Těchto typů je ve školské populaci nejméně.  

 

Bohužel mnohé učebnice jsou zpracovány spíše pro typy slovně pojmové, které nevyhovují 

typům ostatním a obzvláště ne typu pohybovému. U těchto dětí je velké riziko, že se pojmové 

slovní učení stane pouhým slovním drilem, osvojování slovních, pro žáka bezobsažných 

sledů. V případě pouhého memorování učiva se vytrácí vlastní smysl a účelnost učení. 

 

Nelze říci, že bychom všichni měli vyhrazený jeden styl učení, většinou se jedná o jejich 

kombinaci. Z praxe však můžeme vypozorovat, že u většiny z nás jeden z uvedených stylů 

učení převládá.  

 

Pokud známe učební styl dítěte, můžeme mu zprostředkovávat učivo, pro něj tím 

nejvhodnějším možným způsobem. Vždy bychom měli dodržovat zásadu mulitsenzoriálního 

přístupu, kdy dítěti dáváme více možností získávání informací (zrakem, sluchem, hmatem, 

logickou konstrukcí), aby si probírané učivo osvojovalo co nejefektivněji, záměrně více však 

zapojujeme smysl, který je u dítěte dominantní. 
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PODPORA DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ, ROZVOJ DÍLČÍCH 

FUNKCÍ 

 

V této kapitole jsou představeny jednotlivé specifické poruchy učení a přehled konkrétních 

reedukačních postupů, aktivity lze využít i u dětí, kterým SPU nebyly diagnostikovány 

k rozvoji základních dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností. 

 

 

Dyslexie 

 

Dyslexie je specifická porucha čtení, projevující se neschopností naučit se číst běžnými 

výukovými metodami. Hlavním rysem dyslexie je specifické a výrazné narušení vývoje 

čtenářských dovedností. Porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu a ovlivňuje 

také výkon v úlohách vyžadujících čtení. Postižena může být rychlost čtení, jeho správnost, 

technika čtení a porozumění čtenému textu. Porucha postihuje také výkon v úlohách 

vyžadujících čtení. Dyslexie je charakterizována značnou variabilitou v manifestaci projevů 

a jejich intenzitě. 

 

 

Reedukace dyslexie, rozvoj dílčích funkcí pro osvojení čtení 

 

V systémovém pojetí reedukace se zaměřujeme na celkovou situaci dítěte. Do reedukace 

vstupuje vztah dítěte k učení, který často bývá ovlivněn dlouhodobými neúspěchy, vztah 

vychovatelů k dítěti, kteří mohou ztrácet důvěru v lepší školní výsledky dítěte, případné 

úspěchy sourozenců či ostatních dětí z výchovné skupiny, vztahy mezi spolužáky.  

Dítě by mělo zažít již při prvním setkání úspěch, především v té oblasti, ve které selhává ve 

škole.  Úspěchu lze dosáhnout pouze tehdy, postupujeme-li po malých krocích. Obtížnost 

úkolů nezvyšujeme, dokud si dítě dostatečně nezautomatizovalo předchozí úkony. Je nutno 

pracovat pravidelně, pokud možno denně. Nácvik by měl být krátký, ale intenzivní – mladší 

školní věk - 10 minut. 
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Dítě má pracovat aktivně, uvědoměle, musí být soustředěné. Je nutné zajistit klidné 

prostředí, vzbudit u dítěte pocit, že cvičení je důležitá a zásadní věc. Jen tak docílíme 

posílení a upevnění nervových spojů.  

Náprava bývá zpravidla dlouhodobá, úspěch se dostaví postupně. Každou dovednost musíme 

cvičit tak dlouho, dokud není plně automatizovaná. Vlastní reedukační aktivity zahajujeme 

(zejména tehdy, kdy má dítě rozvinutý negativní postoj ke čtení) rozvojem schopností 

podmiňujících osvojení čtení a psaní. 

Z hlediska výuky čtení je důležité rozvíjet u dětí tyto základní dovednosti: rozvoj řeči a její 

využití v sociálním kontaktu, orientace v prostoru a časové řadě, rozvoj zrakového 

vnímání, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj jemné motoriky.  

 

 

Dechová cvičení 

 

 Techniku mluvené řeči budeme rozvíjet, podobně jako v mateřské škole, formou her. 

Výsledkem této práce má být vytváření správných návyků techniky mluvené řeči. Nácvik 

techniky nekončí prvním ročníkem, ale rozvíjí se i v průběhu dalších let. Cílem dechových 

cvičení je hluboké a plynulé brániční dýchání. Děti dýchají, aniž si to uvědomují. Nádech je 

hluboký, dbáme na to, aby děti používaly především brániční dýchání. Je vhodné, abychom 

pro děti měli připravené např. peříčko či lístek, do kterého foukají, nafukovací balónek, 

proužek papíru, lehký míček (výborné pro zklidnění a prohloubení dechu). Výborným 

cvičením prohloubeného kvalitního dýchání je odříkávání dětem dobře známé říkanky na 

jeden nádech. Můžeme také přidat různé podpůrné pohyby. Ať již jde o slovní projev dítěte či 

zpěv, je nutno odstraňovat mělké hrudní dýchání, zlozvyky při dýchání, např. nadechování 

uprostřed frází, dýchání ústy. 

 

 

Rozcvičování mluvidel  

 

Jejich rozcvičení je velmi důležité pro správnou artikulaci.  

Cvičení rtů: děti s otevřenými ústy stahují rty dovnitř úst, špulí rty, stahují koutky vlevo, 

vpravo i současně. Totéž lze provádět s pootevřenými a zavřenými ústy. 
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Cvičení dolní čelisti: cílem je dosáhnout uvolnění, spuštění čelisti. Opět je vhodné děti 

motivovat k těmto cvičením např. hrou na různá zvířátka. 

Cvičení jazyka: pro děti zábavná hra na čerty s rychlým vysouváním jazyka (blblblblblbl). 

Krouživý pohyb špičky jazyka s otevřenými ústy opět můžeme motivovat jako kočičí 

olizování. Všechna cvičení neprovádíme najednou, stačí si z nich vybrat. 

 

 

Hlasová výchova  

 

V hlasové výchově se děti seznamují s tím, že i řeč, stejně jako zpěv, má své výrazové 

prostředky: rytmus, intonaci, výšku, dynamiku a barvu. Jimi lze jedinou větu vyjádřit mnoha 

způsoby a docílit tak vystižení různé nálady i povahových rysů mluvčího. 

Ve cvičeních jsou děti vhodně motivovány k tiché a hlasité mluvě. Navozujeme nejrůznější 

situace, v nichž se šeptá (v kině, sdělování tajemství), zvyšuje se hlas, zeslabuje (projíždějící 

auto, moucha bzučící a poletující kolem hlavy dítěte). Děti jsou vedeny k uvědomění si 

rozdílné intonace různých druhů vět. 

Vhodné je např. cvičit různé formy prezentace říkanky – děti ji mohou prezentovat jako 

zaklínadlo, rozpočitadlo, novinové zprávy, např.: „Enyky benyky kliky bé...". Mění intonaci 

i v rámci jediné věty (v projevu tak mohou střídat zvědavost, vychloubání, rozzlobení atd.). 

Rytmus řeči si děti nejsnáze uvědomí v básničkách a říkankách. Dobře známé texty děti říkají 

pomalu, rychle, zpomalují a zrychlují. Vhodné je rytmické říkanky a písničky doprovázet 

vytleskáváním. 

 

 

Reedukace sluchového vnímání 

 

Poruchy sluchového vnímání způsobují obtíže při rozlišování zvukově podobných hlásek 

a jejich skládání ve slovo a tím dochází k záměnám, vynechávání či přesmykování písmen.  

 

1. Nácvik naslouchání 

- Poznávání předmětů podle zvuku (cinkání klíčů, mačkání papíru), rozlišování dopravních 

prostředků, poznávání zvířat podle hlasu. 
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- Určování délky zvuku. 

- Určování intenzity zvuku (po přehrání dvou tónů se určuje, který byl silnější). 

- Určování kvality zvuku (rozpoznání hudebních nástrojů). 

 

2. Sluchová paměť 

- Opakování hlásek, slabik, slov, číslic podle předlohy (učitel říká slova, slabiky nebo 

hlásky v určitém pořadí, děti je zpaměti opakují). 

- Rozvíjení vět (učitel vysloví větu, děti ji opakují a každý přidá jedno slovo). 

- Zapamatování si melodie. 

 

3. Sluchová diferenciace bez zrakové opory 

- Rozlišování verbálně prezentovaných slabik, určování, jsou-li stejné nebo ne (př. ti – ty, 

se – še apod.). 

- Rozlišování podobně znějících slov. 

- Určování hlásky, kterou se dvě slova liší (truf – traf).  

 

4. Sluchová analýza a syntéza 

4.1. Věta-slovo: 

- Určování počtu slov ve větě. 

- Určování pořadí slov ve větě. 

- Tvoření vět z daných slov. 

 

4.2. Slovo-slabika: 

- Dělení slov na slabiky. 

- Poznávání dané slabiky vytleskáváním 

- Nacházení co nejvíce slov začínajících určitou slabikou např. ba. 

- Skládání slov ze slabik. 

- Tvoření nových slov záměnou slabik. 

- Tvoření slov ze zpřeházených slabik.  
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4.3 Hlásková stavba slov: 

- Poznávání hlásky ve slově. Učitel zřetelně vyslovuje slova a žák reaguje např. tlesknutím, 

slyší-li danou hlásku. 

- Vyhledávání slov, která obsahují danou hlásku na začátku, na konci, uprostřed. 

- Rozklad slov na hlásky a opačně. 

- Tvoření slov přesmykováním (volí – loví). 

- Rozklad slov na hlásky a tvoření nových slov (c-e-m-e-n-t – cent, ten, mete). 

- Tvoření nových slov přidáním, ubráním, záměnou hlásky. 

 

5. Vnímání a reprodukce rytmu 

Rytmus se reprodukuje tleskáním, podupáváním, hrou na tělo, hudebními nástroji. 

- Děti poslouchají dvě rytmické struktury a určují, zda jsou stejné, nebo ne. 

- Reprodukce rytmu vnímaného dotykem (vyťukávání na záda, do dlaně). 

- Provádění snadných cviků, chůze, běh v daném rytmu. 

 

 

Reedukace zrakového vnímání 

 

1. Rozlišování barev a tvarů 

- Poznávání jedné barvy, spojování zrakového vjemu s pojmenováním a s charakteri-

stickým předmětem (zelená jako tráva). 

- Rozlišování dvou a více barev - základní a poté odstíny. 

- Třídění předmětů podle barev i tvarů. 

 

2. Zraková diferenciace 

- Hledání rozdílů na obrázku. 

- Hledání shodných obrázků. 

- Podtrhávání nebo vybarvování stejných písmen ve slovech (např. v novinách, nejedná se 

o čtení ale nácvik rozpoznávání tvarů písmen). 
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3. Zraková analýza a syntéza 

- Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle. 

- Skládání dřevěných kostek s obrázky. 

- Dokreslování obrázků nebo písmen. 

- Skládání písmen z prvků.  

- Skládání slov z částí. 

 

4. Zraková paměť 

- Sledování dvou, tří a více předmětů. Předměty se zakrývají a děti je jmenují zpaměti 

a určují jejich vzájemnou polohu, co leželo vpředu, vzadu. 

- Krátkodobé exponování písmen, slabik, slov a následné opakování. 

- Exponování tří a více písmen, jejich vyhledávání a označení mezi písmeny jinými. 

- Využívání hry pexeso. 

 

5. Rozlišování figura-pozadí 

- Vyhledávání předmětů na pozadí. 

- Vyhledávání písmen nebo geometrických tvarů na pozadí (tvary jsou nakreslené přes sebe 

nebo jsou zastíněné čarami).  

 

6. Rozlišování reverzních figur 

Z. Žlab rozlišuje inverze statické (záměna figur či písmen odlišných podle roviny 

horizontální např. 6-9 nebo vertikální např. b-d) a inverze kinetické (přesmykování písmen 

i celých slabik např. lomokotiva-lokomotiva). 

Vhodné aktivity pro nácvik rozlišování reverzních figur: 

- Hledání tvarů podle vzoru (dítě podtrhává ty tvary, které jsou stejné jako vzor). 

- Vybarvování písmen např. b červeně a d modře. 

- Určování, zda se tvary na obrázku liší otočení podle horizontální nebo vertikální osy nebo ne 
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7. Cvičení očních pohybů 

V souvislosti s nácvikem čtení a psaní je důležité udržet oční pohyb zleva doprava. 

U dyslektiků se projevují častější tzv. regrese (nepostupují očima směrem kupředu, ale vracejí 

se a čtené slovo si znovu „ohmatávají“). 

Vhodné aktivity pro rozvoj očních pohybů: 

- Jmenování předmětů zleva doprava, pokládání předmětu podle diktátu. 

- Čtení ve dvojici společně s dospělým. 

- Usměrňování očních pohybů pomocí „okénka“ nebo záložky. 

 

8. Orientace v prostoru 

Orientace třemi osami – vertikální, předozadní a horizontální: 

 Nejprve začínáme s cvičeními na rozlišování v rovině vertikální – nahoře - dole, následně 

procvičujeme pojmy vpředu a vzadu. Nejnáročnější je horizontální rovina – osvojování 

pojmů vlevo – vpravo. 

Při orientaci v prostoru se procvičují také pojmy uvnitř, venku, mezi, vedle, před - za, první 

- poslední, hned před - hned za. K orientaci v prostoru slouží též nácvik pojmů zaměřených 

na dodržování směru pohybu a odhadování vzdáleností – blíž, dál, šikmo, rovně. 

 

8.1 Orientace v makroprostoru  

- Výše uvedené pojmy cvičíme při orientaci v místnosti (otázky typu, co je nahoře na 

stropě, co je dole na podlaze). S pomocí nábytku cvičíme pojmy pod – nad, vedle, mezi 

apod. (otázky typu – co je na stole, co je pod tabulí). Ty lze procvičovat i manipulací 

s různými předměty (Polož tašku na lavici/pod lavici/mezi židli a stěnu apod.). Orientaci 

nacvičujeme také ve venkovním prostoru – na hřišti, ve volné přírodě. Vhodné jsou např. 

hry, kdy dítě hledá nějaký předmět a my ho navádíme slovy – jdi rovně, otoč se doprava, 

pojď zpátky apod. Nácvik může probíhat i v budově domova, kdy děti popisují a následně 

i kreslí, jak se jde např. do jídelny či jiné místnosti. Důležitá přitom není kvalita nákresu 

ale zdůraznění důležitých záchytných bodů (mohou být velmi individuální). 
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- Variantou může být i hra „vedení nevidomého“, kdy děti procházejí určenou trasu ve 

dvojicích, jedno z dětí má zavřené/zavázané oči a je vedeno druhým (dítě vedeme my), 

následně odhaduje, kam došlo. 

 

- Vhodnou pokročilejší aktivitou je také vytváření mapek a plánků 

 

8.2 Orientace v mikroprostoru 

-  Nacvičujeme orientaci na malé ploše, obrázku. Zahajujeme ji nejprve manipulací s 

konkrétními předměty na malé ploše (např. na stole, magnetické tabuli, tabulce apod.). 

Následně přecházíme k manipulaci s obrázky předmětů. Následuje orientace na obrázku. 

Začínáme s jednoduchými výraznými obrázky s menším počtem prvků, následují 

složitější obrázky dějové. Nejprve dítěti předkládáme obrázky na samostatných listech, 

teprve později obrázky, které doprovází text (např. v knihách).  

- Vhodné jsou různé úkoly typu bludiště, kdy dítě vyhledává správou cestu k cíli. 

 

8.3 Nácvik pravolevé orientace – nejobtížnější, deficity v pravolevé orientaci vedou k celé 

řadě obtíží (záměny tvarově podobných písmen a číslic, obtíže při orientaci na mapě, v 

matematice, geometrii apod.) 

 

- Nácvik pravolevé orientace začínáme na vlastním těle, kdy dítě vedeme nejprve k 

uvědomování levé a pravé ruky. Je vhodné např. dítěti na levou ruku navléci náramek či 

nějakým jiným způsobem odlišit ruce dítěte, v souvislosti s uvědomováním levé strany 

těla podporujeme dítě ve vnímání tlukotu srdce. Obecně bývá doporučováno vést děti k 

uvědomování zejména levé strany, protože z levé strany v našich podmínkách začínáme 

číst a psát (můžeme také např. barevně označit levý roh či celou stranu sešitu či knihy). 

Pro nácvik můžeme též využít nakreslené obrysy rukou, které dítě vybarví odlišnými 

barvami, případně je též označí písmeny L a P. Dítě je má před sebou na stole. 

 

- Po zautomatizování rozpoznávání pravé a levé ruky vedeme dítě k rozpoznávání dalších 

částí těla umístěných na levé a pravé straně (tzv. párových orgánů). Např. Ukaž mi, 

kde máš pravé ucho, levou nohu. Následně přecházíme k úkolům typu „sáhni si pravou 

rukou na levé koleno“. 
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- Po zvládnutí výše uvedené fáze nácviku pravolevé orientace cvičíme vnímání pravé 

a levé strany na těle jako celku. Klademe otázky typu „na které ruce nosíš hodinky, na 

které straně nosíš náušnici, na které straně máš nápis /obrázek na tričku“ apod. 

 

- Následně přecházíme k určování předmětů, které jsou vlevo a vpravo od našeho těla 

v prostoru (v místnosti, na stole, lavici), a následně na ploše (na magnetické tabuli, na 

obrázku). Zpočátku využíváme manipulaci s předměty (přemísťování předmětů podle 

pokynů – vhodné magnetické či textilní nástěnky s magnety resp. obrázky na suchý zip). 

Následně pracujeme s obrázky, na kterých děti jednotlivé prvky ukazují, určují jejich 

polohu následně také např. dokreslují.  

 

- U zkušenějších čtenářů můžeme procvičovat pravolevou orientaci v textu.  

 

- U starších dětí využíváme kreslení resp. psaní podle návodu – úkoly typu „nakresli čáru 

z levého horního roku do pravého dolního rohu“. „Nakresli kolečko, vlevo od kolečka 

nakresli trojúhelník, nad trojúhelník nakresli čtvereček...“. 

 

- V další fázi můžeme přistoupit k tzv. obrácenému kreslení. Dítěti dáme instrukci např.: 

„já nakreslím čtvereček vlevo nahoře a kroužek vpravo dole, ty to nakresli obráceně“.  

 

- Nejsložitější fází je určování pravé a levé strany na druhé osobě. Nácvik provádíme tak, 

že si stoupneme proti dítěti a zadáváme úkoly „ukaž, kde mám pravé rameno, ucho atd.“ 

Obtížnější je určování typu „ukaž svou pravou rukou, kde mám levé koleno“. Nácvik lze 

provádět také na pohyblivých loutkách – hýbeme končetinami loutek a dítě určuje, jakou 

končetinou hýbe. K nácviku lze využít i obrázky postav či zvířat.  
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9. Nácvik vnímání tělesného schématu, které bývá u dětí s SPU také často narušeno. 

- Orientaci na tělesném schématu cvičíme aktivitami, kdy pojmenováváme jednotlivé části 

těla a děti se jich dotýkají. Cvičení provádíme vestoje, v sedu i v lehu. U menších dětí 

postupujeme tak, že se nejprve vybrané části těla sami dotkneme, následně jí 

pojmenujeme a teprve pak necháme dítě, aby se jí dotklo a pojmenovalo. Cvičení může 

probíhat i tak, že se dítěte dotkneme na třech částech těla a následně je necháme dítětem 

pojmenovat. Úkol můžeme ztížit tím, že necháme dítě zavřít oči. 

 

- Cvičení může vycházet z činností s obrázkem či modelem postavy, kdy na něm 

ukazujeme jednotlivé části těla a dítě je následně ukazuje na svém těle. Variantou je 

i postup opačný, kdy se dítě dotýká částí těla a následně je jmenuje a ukazuje na obrázku 

nebo figuríně.  

 

- Další možností je napodobování postojů, poloh a pohybů. 

 

- Těžší variantou je hra, kdy se dítě se zavázanýma očima dotýká druhé osoby a hádá, jaké 

části těla se dotklo.  

- Je vhodné využít cvičení před zrcadlem, kdy dítě sleduje své pohyby při ukazování částí 

těla. 

- V poslední fázi nacvičujeme rychlou orientaci na vlastním těle se zavřenýma očima. 

- Vhodnou aktivitou je také dokreslování částí těla do velkého obrysu těla dítěte, který 

obkreslíme na balicí papír.  

- Využívat lze i různých skládanek lidského těla a dokreslování započatých obrázků lidské 

postavy.  

- Lze využít i pantomimických her, kdy děti podle pohybu určují, o jakou činnost se jedná. 

 

10. Nácvik sekvencí, posloupnosti  

 

- Opakování řady čísel a nacvičování početní řady. 

- Sekvenční hra s předměty, které si dítě musí zapamatovat v přesném pořadí.  

- Nácvik řad a orientace v řadě - co je před červenou kostkou, kdo je v řadě předposlední 

apod. 
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- Jmenování dnů v týdnu nebo určování dnu, který je před středou a po středě. Podobně lze 

nacvičit měsíce v roce.  

 

11. Paměť 

 

- Paměť zraková se nacvičuje několikavteřinovým sledováním různých předmětů, obrázků, 

písmen nebo číslic, které pak dítě popisuje. Můžeme využít různé varianty Kimovy hry. 

 

- Paměť sluchovou rozvíjíme pomocí říkanek a krátkých básniček, přičemž rytmus 

podporuje zapamatování. 

 

- Paměť kinestetická se rozvíjí pomocí sestavy cviků, tanečních kroků a figur, které si dítě 

musí zapamatovat a následně předvést. 

 

- Taktilní paměť a vnímání se rozvíjí pomocí různých technik. Dítě pouze dotykem 

rozlišuje různé materiály a znovu je poznává. Dítě určuje podklad dráhy, po které kráčí se 

zavřenýma očima a naboso.  

 

 

Nácvik čtení 

 

1. Zrakoprostorová identifikace písmen: 

- Využívá se hmat a to tím, že děti ohmatávají a poznávají písmena se zavřenýma očima. 

Písmena si děti „píší“ na záda, na ruku. Může se použít i melodie pro určité písmeno. 

- Dokreslování neúplných nebo nedokončených písmen (nejprve chybí menší část, 

chybějící část se postupně zvětšuje). 

- Vytváření obrázků z tvarů písmen. 

- Vyhledávání tvarů písmen v obrázcích. 

Cílem je zrakové a prostorové vnímání písmen, ne čtení. 

Spojení hláska-písmeno: 

- Vyvozování hlásek ve spojení s přírodními nebo umělými zvuky např. ffff – fouká vítr. 

- Modelování písmen, malování, vytrhávání z papíru, vyrývání do písku. 
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- Poznávání textilních písmen podle hmatu a následné vyslovení hlásky. 

- Práce s písmeny z polystyrenu, z drátů, s písmeny modelovanými z plastelíny.   

Obtíže se vyskytují v záměně písmen tvarově podobných (b-d, m-n, a-e), sluchově podobných 

(t-d, sykavky) a písmen lišících se délkou (a, á). Rozlišování těchto písmen se nacvičuje 

pomocí co nejvíce smyslů. 

- Porovnávání zaměňovaných písmen a hlásek (b - d, t - ť), obtahování písmen na tabuli, 

ohmatávání reliéfů obou písmen při současném vyslovování, využívání měkkých 

a tvrdých materiálů pro znázornění měkkých a tvrdých hlásek.  Domýšlení slov 

podle obsahu např. Bubeník bubnuje na –u-en.  

 

2. Spojování písmen do slabik 

- Postřehování slabik. 

- Přecházení od děleného slabikování ke slabikování plynulému (vyhláskování slova 

a následné vyslovení slova se používá jen na samém začátku nácviku čtení). 

- Pokud dítě bezpečně zvládlo čtení izolovaných hlásek, je potřeba aby, se naučilo 

postřehovat otevřené slabiky (so, ba, ma, le, pu) 

- Dalším krokem v nácviku čtení je zvládnutí uzavřených slabik (les, pes, sám) 

- Čtení dvojslabičných slov složených z otevřených slabik (málo, kolo), trojslabičných slov 

(koleno, letíme),  

- Postupně nacvičujeme čtení slov s jednou uzavřenou slabikou (potok, jazyk) 

- Náročná a neobvyklá slova nezařazujeme nebo je přečteme sami. Dbáme, aby se ve snaze 

o rychlé čtení, nefixovala technika tzv. „dvojího čtení“, kdy si dítě nejprve slovo přečte 

tiše pro sebe a pak teprve vysloví hlasitě. Tato technika nevede k plynulému čtení a velmi 

obtížně se odstraňuje. 

 

3. Čtení slov se zvyšující se náročností hláskové stavby 

- Nácvik je třeba provádět pravidelně, jedině opakovaným čtením a drilem. Nečteme 

dlouze! Dítě s dyslektickými obtížemi je čtením poměrně rychle vyčerpané (3 -5 minut 

nejlépe několikrát denně). Jedině tak dojde k automatizaci čtení slov. 
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4. Čtení vět, souvislého textu 

- Čtení snadných vět, které jsou ihned spojovány s obsahem. Používají se velmi snadné 

a krátké texty bez ohledu na věk k dokonalému spojení hláska-písmeno. Využívá se 

opakované čtení s cílem poznávat větší počet slov a porozumět čtenému textu. 

- Zpočátku je potřeba vybírat snadnější a kratší texty, s větší velikostí písma. Je dobré, 

pokud text dítě zajímá a samo si jej dokáže zvolit. Čtení textu je vhodné doplnit 

i povídáním nad ilustracemi, dítě si může od čtení takto odpočinout. 

 

5. Porozumění čtenému textu 

- Nácvikem obtížných slov lze více pozornosti věnovat obsahu textu. 

- Vhodné je čtení po částech se zdůrazněním základních myšlenek. 

- Grafická úprava textu, předchozí seznámení s textem ve formě rozhovoru. 

- Vyprávění obsahu čteného textu, předvídání, odpovídání na otázky, nakreslení obrázku 

k textu. 

- Dospělý text vypráví a dítě kontroluje, zda je jeho verze správně. 

- Po přečtení části textu dítě text dokončí dle fantazie a následně můžeme sami dočíst, jak 

příběh reálně skončil. 

 

 

Postřehování (nácvik rychlého čtení slabik a slov)  

 

Metodický postup metody postřehování:  

  

1. Nácvik probíhá nejprve s otevřenými slabikami o dvou písmenech např. „pe, la, mo, se, 

ve, vá, dí, …dětem předkládáme karty se zapsanými slabikami. 

2. Postupné „zavírání otevřené slabiky“ – slova o třech písmenech např. „pes, les, vám, 

dal, díl,… 

- zde je vhodné volit práci s vhodně připraveným textem (s kartami je to technicky obtížné) 

- nejprve je vhodné postupovat tak, že dítěti ukážeme první dvě písmena a po jejich 

přečtení ukážeme poslední písmeno – čtení pak vypadá asi takto: le-s, pe-s, dá-l, … 

- tato fáze je pro dítě jakýmsi názorným vyvozením čtení delších slov a přechodem 

k následující etapě tréninku 
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3. Postřehování zavřených i otevřených slabik o třech písmenech (les, pes, - pro, sle,…) 

- běžně používaných spojení tohoto typu není veliké množství, usilujeme o to, co nejvíce 

jich natrénovat a zautomatizovat 

- důležité je nacvičit taková spojení, která jsou nejčastěji na počátku slov (roz, vho, pře, 

sla,…) 

4. Postřehování delších slov  

- zpočátku vybíráme často používaná a krátká slova (předložky, spojky, zájmena) 

- později můžeme přidávat i delší slova (nejvýše však okolo 6 – 8 písmen) – vybíráme 

známá a běžná slova 

 

 

Čtení s okénkem 

 

Jedná se o kartičku s vystřiženým otvorem, ve kterém je vidět čtený text a zároveň jsou 

zakryty okolní řádky. S okénkem pohybuje ten, kdo s dítětem pracuje a to tak, aby rychlost 

pohybu okénka odpovídala čtenářským možnostem dítěte. Sleduje se dodržování tempa čtení 

(pomalé a plynulé, klidné až monotónní). Pomalým protahováním souhlásky a přidáváním 

samohlásky dojde k plynulému slabikování. Pokud dítě ulpívá zrakem na čtených písmenech 

a nezvládá text předem rozpoznávat, posouvá se okénko těsně předtím, než dítě čtenou 

slabiku vysloví.  

Čtení s okénkem nemusí vyhovovat všem dětem, je využíváno zejména k odstranění tzv. 

dvojího čtení. Čtení s okénkem je vhodné pro děti, které neumějí číst celá slova rovnou 

nahlas nebo plynule slabikovat, čtou si nejprve potichu (většinou po hláskách) a pak nahlas – 

tzv. dvojí (tiché) čtení. 

Cílem je nácvik čtení přímo, bez tichého předčítávání. 
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Pomůcky: 

- záložka s vystřiženým okénkem - velikost vystřiženého okénka musí odpovídat velikosti 

písma, vhodné je mít nad i pod písmeny milimetrový okraj 

 

Metodický postup:  

- kartičkou/záložkou pohybuje dospělý, ne dítě 

- rychlost pohybu okénka přizpůsobíme čtenářským možnostem dítěte  

- vedeme dítě k tomu, aby dodržovalo tempo čtení, aby četlo pomalu, ale plynule 

- v této fázi čtení nevyžadujeme čtení s přednesem, ale spíše klidné až monotónní, přednes 

se dostaví s rozvojem čtenářských dovedností, sledujeme, aby dítě slabiky nevyráželo 

- odstraňujeme dvojí čtení, vedeme k plynulému slabikování - učíme dítě, aby si souhlásku 

protahovalo a přidávalo k ní samohlásku 

- ulpívání na čtených písmenech nebo slabikách zabraňujeme tím, že posunujeme okénko 

těsně předtím, než dítě čtenou slabiku vysloví, slabiku tak zakryjeme, tím ho učíme 

sledovat zrakem následující písmena a slabiky 

  

Organizace cvičení:  

- čteme nejvýše 10 min., u dětí s horším soustředěním a výraznějšími čtenářskými obtížemi 

– méně (5 min.) 

- při čtení se můžeme s dítětem střídat (odpočinek dítěte) - necháme dítě číst 3 – 5 řádků (i 

méně, podle schopnosti a věku dítěte), pak jeden řádek čteme sami (stejnou rychlostí, 

kterou četlo dítě) - dítě se může připojit nebo sledovat pouze zrakem čtený text. 

 

Metoda dublovaného čtení 

 

Základem této metody je společné čtení s dítětem. Rychlost čtení je přizpůsobena možnostem 

dítěte, které musí text aktivně sledovat. Tato metoda se používá u dětí, které čtou rychle, ale 

nepřesně, domýšlejí si nebo často chybují.  

 

Metoda střídavého čtení – dospělý se střídá ve čtení s dítětem (umožňuje dítěti 

odpočinek, čteme stejným tempem jako dítě) 
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Metoda globálního čtení 

 

Dítě čte určitou část textu třikrát po sobě, nesmí se ho učit nazpaměť. Když si dítě text 

nacvičí, předloží se mu stejný text s vynechanými jednotlivými písmeny. Po přečtení tohoto 

textu je mu předložen další, kde jsou vynechaná celá slova. Dítě následně při čtení doplňuje 

chybějící písmena resp. slova.  

Metody se využívá u dětí, které setrvávají na sledování jednotlivých písmen a nejsou schopny 

postřehovat jejich shluky. 

 

Metoda Sfumato - splývavé čtení 

  

Základem je správný návyk techniky práce očí, žáci se učí koncentrovat pohyb očí. Při čtení 

děti nechají oku dostatečně dlouhý čas k zafixování čteného textu. Oči se pohybují dopředu 

při expozici předchozí hlásky, a to kontrolovaně z písmenka na písmenko. Následuje hlasité 

propojení hlásky na hlásku bez přerušení dechu a tónu. Dochází k prodloužení fonace hlásky, 

aby mohla být plynule napojena hláska následující.  

 

 

Dysgrafie 

 

Dysgrafie je způsobena deficity především v následujících oblastech: hrubá a jemná motorika, 

pohybová koordinace, zraková a pohybová paměť, pozornost, prostorová orientace, porucha 

koordinace systémů, které zajišťují převod sluchového nebo zrakového vjemu do grafické 

podoby, tj. spojení foném – grafém při psaní podle diktátu a spojení mezi tiskacím a psacím 

písmem.  

Obtíže pramení z toho, že je porušena koordinace a integrace vizuální percepce, tj. zrakového 

vnímání a motorického výkonu ruky. 
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Reedukace dysgrafie 

 

Reedukaci začínáme vždy na úrovni, kterou dítě s jistotou zvládá, teprve pak obtížnost 

zvyšujeme. Důležité je rozvíjení hrubé a jemné motoriky, správné provádění 

uvolňovacích cviků, předcházení nesprávným návykům v držení psacího náčiní i fixaci 

nesprávných tvarů písmen.  

1. Hrubou motoriku rozvíjíme pohyby trupu, končetin a hlavy. Důležité je správné držení 

těla při psaní, poloha dolních končetin, které mají být při psaní opřené o podložku, 

vzdálenost hlavy od papíru a držení psacího náčiní.  

- Před zahájením psaní provádíme cvičení paží k uvolnění pletence ramenního. Není-li 

uvolnění v této oblasti dostatečné, je pohyb ruky křečovitý. Procvičení paže stejně jako 

svalů krku a trupu může být zařazeno i v průběhu psaní.  

- Pohyby paží: mávání, kroužení (let ptáka, sekání kosou, plavání kraulem), střídavé 

upažení a vzpažení, kroužení předloktím (navíjení klubka).  

- Pohyby dlaní: vpřed, vzad, vpravo, vlevo, kroužení dlaněmi (mávání, kývání), tlačení 

proti sobě a uvolňování, zavírání dlaní v pěst a otevírání, střídání úderů dlaní a pěstí 

o podložku.  

 

2. K rozvíjení jemné motoriky slouží řada cvičení prováděných v rámci různých aktivit 

(zejména výtvarné činnosti) -  např. modelování z hlíny/modelíny, skládání papíru, 

navlékání korálků, skládání stavebnic s drobnými dílky (Lego), vybarvování omalovánek 

– tyto činnosti zařazujeme, kdykoliv je to možné. 

 

3. Zařazujeme uvolňovací cviky (průpravné cviky) předcházejí nácviku psaní. Provádíme 

je nejprve na svislé ploše, protože pohyb směrem dolů je nejsnazší, potom na šikmé 

a nakonec na vodorovné podložce. Žáci mohou používat křídy, voskové pastely, uhel, 

tužky s měkkou tuhou. Psací náčiní musí snadno zanechávat stopu, aby si dítě nezvykalo 

na silný tlak. Cviky provádíme zpočátku na balicí papír či jinou velkou plochu papíru, 

která se postupně zmenšuje, dítě používá stále menší formát, až je schopno provést 

nacvičený tvar do linek. Cviky provádíme co nejčastěji, pokud možno před každým 

psaním.  
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4. Při nácviku tvaru jednotlivých písmen písmeno nejprve předvedeme na tabuli/větším 

formátu papíru, který je umístěn ve svislé poloze, slovně svůj pohyb komentujeme. Dítě 

následně obtahuje vzor na tabuli nebo ve vzduchu. Pro cvičení kinestetické paměti je 

vhodné psát slova ve vzduchu se zavřenýma očima.  

 

5. Jednotlivá písmena mají více či méně opěrných bodů a jejich zapamatování může být pro 

dítě náročné - používáme pomocné linky bez ohledu na věk.  

 

6. Plynulost a rytmus pohybů při psaní lze podporovat slovním doprovodem, říkadly, 

písničkami, hudebním doprovodem. Uvolňovací i průpravné cviky pro nácvik tvarů 

jednotlivých písmen provádíme vždy několikrát. Cílem není přesné obtahování tvarů nebo 

přesné napodobování, ale navození  plynulosti a správného rytmu pohybů.  

 

7. Pokud je porucha kombinovaná s dysortografií či dyslexií, zařazujeme i cvičení 

smyslového vnímání – zrakové a sluchové percepce.  

 

 

Dyskalkulie 

 

Dítě s dyskalkulií není schopné naučit se matematickým dovednostem běžnými metodami 

používanými ve škole. Někteří autoři předpokládají, že nedostatky v počtech jsou ovlivněny 

stejnými deficity v dílčích funkcích jako nedostatky ve čtení a psaní. Matematickou 

dovednost negativně ovlivňují obtíže ve vnímání a reprodukci časového a prostorového 

pořadí. Nerozvinutá auditivní paměť může zapříčinit, že dítě při písemném projevu zapomíná 

přičítat desítky, nepamatuje si mezivýpočty atd.  

Výkony v matematice souvisejí i s porozuměním řeči a symbolů. Dítě musí pochopit pojmy: 

„více“, „méně“, „stejně“, atd. Pokud má problémy v oblasti sluchové diferenciace, může se 

stát, že zaměňuje čísla sedmdesát a sedmnáct, tři a třicet, atd. Pokud má problémy v oblasti 

diferenciace tvarů, zaměňuje například číslice 6 a 9. Narušené zrakově prostorové vnímání 

neumožňuje odhad vzdálenosti, posouzení objemu, velikosti, apod. v oblasti prostorové 

orientace má dítě problém s uspořádáním prvků podle daných kritérií, atd. 
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Reedukace dyskalkulie 

 

Rozvoj matematické představivosti podle Pokorné  

 

Koncept se zaměřuje na rozvoj 3 oblastí:  

 

1. Rozvoj prostorové a seriální orientace – vhodnou aktivitou je např. skládání tvarů, které 

do sebe navzájem zapadají (viz. publikace Cvičení pro děti se specifickými poruchami 

učení).  

Postup: rozstříháme kartičky, které do sebe různým způsobem zapadají. Dítěti předložíme 

jednu polovinu z dvojic kartiček a jeho úkolem je doplňovat dvojice podle tvaru. Představa 

jednotlivého tvaru se lépe vytváří, pokud se k polovině kartiček bílých přikládají kartičky 

barevné. 

  

 

 

2. Rozvoj představy určitého množství prvků - u dítěte rozvíjíme představu určitého 

množství prvků, aby tak překonalo procesuální období, kdy prvky čítá po jedné. Dítě se 

musí naučit vnímat konceptuálně. To je základní problém nápravy dyskalkulie. 

Představu určitého množství si dítě může vytvořit pouze na strukturovaném vzoru. Pokud 

předkládáme dítěti knoflíky, sirky, nebo náhodně nakreslené body, pak je stále vedeme 

k tomu, aby jednotlivé prvky počítalo po jedné.  

 

       

 

Levý obrázek svou strukturovaností napomáhá postřehnout množství kroužků, aniž 

bychom je museli přepočítávat. Nestrukturovaná sestava to nedovoluje. 
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Aby dítě neulpívalo pouze na jedné sestavě, která znázorňuje určité množství, je nutné 

připravit mu více možností, nebo lépe co nejvíce možností, na kterých by se naučilo 

vnímat množství, jež číslo obsahuje. 

 

3. Vytváření představy početní řady –  jednoduchá metoda nácviku umožňuje objasnit 

a nacvičit všechny základní matematické operace a neustále si upevňovat představu pozice 

a vzájemných vztahů čísel. Nejprve pracujeme s čísly do deseti. Aby dítěti čísla 

nesplývala a aby je vnímalo jako samostatné prvky, jsou zapsaná v kroužku. Kroužek je 

méně výrazný, protože tvoří pozadí a číslo tak vystupuje do popředí jako figura. Mezery 

mezi kroužky pomáhají dítěti analyzovat řadu na prvky. Velikost tabulky by neměla být 

větší než zorné pole, aby dítě při sledování řady nemuselo otáčet hlavou. 

  

 

 

Při nácviku postupujeme pomalu, necháme dítěti čas na prohlédnutí a přečtení řady vzestupně 

i sestupně. Vyzveme ho, aby přečetlo každé druhé číslo v řadě, opět vzestupně i sestupně, 

každé třetí číslo atd. Pomocí tabulky nacvičujeme příklady na sčítání a odčítání v oboru do 

deseti. Jednotlivé příklady (3 + 2) znázorňujeme na tabulce. Např. si množství prvků určených 

příkladem (zde 5 prvků) oddělíme prstem. Důležité je nepospíchat a vést dítě k soustředěné 

a uvědomělé práci.  

Při práci s touto tabulkou se dítě velmi rychle začíná orientovat v číselné řadě do deseti 

a spontánně se zbavuje i manipulace s prsty. K rychlejšímu vytváření představy početní řady 

přispívá vybavení si tabulky v mysli se zavřenýma očima. Dítěti předříkáváme velmi pomalu 

čísla od jedné do deseti a ono si je v mysli snaží zapsat. Tato čísla, která si v mysli zapsalo, 

pak přečte se zavřenýma očima od zdola nahoru a opačně. Dále může číst sudá čísla, lichá 

čísla, atd. Pokud jsou tyto představy denně obnovovány, můžeme začít s nácvikem příkladů 

s přechodem přes deset. Nejprve musíme nacvičit doplňování čísel do deseti. Dítě si musí 

zautomatizovat spojení dvou čísel, jejichž součet je deset. Dyskalkulické dítě je např. schopno 

číslo 6 doplnit do deseti čtyřmi prvky, ale už neumí odvodit, že 4 musí doplnit do deseti šesti 

prvky. 
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Dále se musí orientovat v řadě čísel od 10 do 20. Pokud toto zvládne, můžeme začít se 

sčítáním a odčítáním čísel v tabulce. Početní spoje denně upevňujeme a ověřujeme, jestli dítě 

příkladům rozumí a zda nepočítá pouze mechanicky. Násobilku vyvozujeme na stejných 

tabulkách. Dítě kroužkuje násobky daného čísla, v tomto případě čísla 3. Mělo by si 

uvědomit, že vytváří skupiny o stejném počtu prvků, že násobení je sčítání stejných čísel. 

Později vysvětlujeme i vztah mezi dělením a odčítáním. 

 

 

 

 

Podpora dětí se syndromem ADHD 

 

Mezi základní projevy syndromu ADHD patří především porucha pozornosti, 

hyperaktivita a impulzivita. Dětem chybí vytrvalost při činnosti, která vyžaduje duševní úsilí, 

a mají sklon přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončily. Jejich činnosti 

bývají špatně organizovány, špatně regulovány a často jsou nadměrné. Děti s ADHD mají 

sklon k úrazům a často se dostávají do disciplinárních potíží, spíše však kvůli neúmyslným 

přestupkům než pro úmyslné porušování pravidel. Jsou méně obezřelé a ukázněné, mívají 

problémy s podřizováním se pravidlům práce v kolektivu. Jejich vztah k dospělým často 

postrádá společenské zábrany, hůře se podřizují autoritě dospělého. 

Děti s ADHD nebývají oblíbené u vrstevníků a mohou se snadno dostat do izolace 

v kolektivu. Jejich školní výkon bývá často kolísavý (jednou mají dobré známky, jindy ve 

stejném učivu selhávají). Častěji také bývají postihovány za nekázeň, zapomínání úkolů, 

nedbalost a vyrušování, zvýšeně napomínány. 
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Jak poznáme dítě s ADHD 

Dle stanovených diagnostických kritérií sledujeme výskyt níže uvedených příznaků ADHD: 

 

A I. Šest nebo více následujících příznaků nepozornosti přetrvává po dobu nejméně šesti 

měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají jeho věku.  

Nepozornost: 

 často se mu nedaří se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby z nepozornosti ve 

škole, při práci nebo při jiných aktivitách; 

 často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní; 

 často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří; 

 často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci, domácí práce 

nebo povinnosti na pracovišti (nikoliv proto, že by se stavělo do opozice nebo 

nepochopilo zadání); 

 často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti; 

 často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá se například dělat domácí 

práce, které vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní nebo domácí úkoly); 

 často ztrácí věci potřebné pro vykonávání úkolů nebo činností (například hračky, 

školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje); 

  často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty; 

 často zapomíná na každodenní povinnosti. 

 

A II. Šest (nebo více) následujících příznaků hyperaktivity či impulzivity přetrvává po 

dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že narušují adaptaci dítěte a neodpovídají 

jeho věku.  

Hyperaktivita: 

 často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli; 

 často při vyučování nebo jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle; 

 často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat; 

 bývá často „na pochodu“ nebo se chová, jakoby mělo „motorový pohon“; 

 často bývá nepřiměřeně upovídané. 
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Impulzivita: 

 často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka; 

 mívá problém vyčkat, až na ně přijde řada; 

 často přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru (např. skáče jiným do řeči, ruší je 

při hře). 

 

Možnosti ovlivňování projevů ADHD při výchovném vedení 

 

Správný výchovný přístup výrazně omezuje nežádoucí projevy i u nejzá-

važnějších forem poruchy. Výchovné vedení v domácím prostředí dítěte a ve škole musí 

být jednotné. Základem je klidný, laskavý, trpělivý zároveň i důsledný přístup, který by 

měl být uplatňován všemi osobami, které se podílejí na výchově a vzdělávání dítěte. 

Klidný a vyrovnaný přístup by měl být uplatňován pokud možno i ve vypjatých situacích, 

neboť nervozita dospělých se na dítě přenáší a zhoršuje afekt.  

Velmi důležité je stanovení pravidel, které pro dítě jasně a jednoznačně vymezí, 

jaké chování je přípustné a jaké již ne. Dítěti také jasně sdělíme, jaké důsledky bude pro 

něj mít dodržení resp. nedodržení stanovených pravidel. Raději volíme přidělování resp. 

odnímání pochval, odměn či výhod než tresty.  Tresty volíme jen výjimečně, v případech 

fyzické agrese, případně též když bylo výrazně nežádoucí chování jednoznačně záměrné. 

Zcela nevhodné je vyčítání či mentorování, které nemají žádný pozitivní efekt. Měli bychom 

usilovat o to, aby dítě přijalo pravidla za své. Stanovená pravidla bychom měli dětem 

s ADHD také pravidelně připomínat. Dětem s ADHD také pomáhá vytvoření pravidelného 

denního režimu, který přispívá k jejich  pocitu bezpečí a dává jim potřebnou oporu. 

Při kontrole dodržování pravidel je třeba být maximálně důsledným (pokud 

nejprve něco nepovolím a následně např. po opakovaném naléhání bez zřejmého důvodu tu 

samou věc povolím, je to pro dítě nepřehledné, není mu jasné, co se smí a co se nesmí). Je 

třeba často kontrolovat, zda dítě dodržuje pravidla a plní zadané úkoly. Kontrolu je 

třeba provádět nedirektivním, pokud možno nenápadným způsobem. Z provedené 

kontroly by měla být dítěti vždy dána okamžitá zpětná vazba. Informace sdělené dítěti by 

měly být krátké a jednoznačné, měly by být vždy pozitivně laděny (vždy je možné dítě za 

něco pochválit). Negativa sdělujeme způsobem, který dítě nezraní a nevyvolá v něm pocit 
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nepřijetí. Velmi vhodné je systematicky dítě vést k vyvození důsledků jeho chování 

a nalezení možností nápravy.  

Je třeba zaměřit pozornost na kladné stránky osobnosti dítěte. Je třeba se zaměřit 

na oblast, ve které je dítě úspěšné (např. kreslení, sport, znalosti v určité oblasti, která dítě 

zajímá) a dítě v těchto aktivitách podporovat. Je třeba nechávat dítě pravidelně zažívat 

úspěch. U dětí s ADHD používáme jako výchovný prvek pochvalu, dítě výrazně chválíme, 

zejména pokud zvládne na zátěžovou situaci reagovat společensky žádoucím způsobem. Dítě 

však chválíme i za z našeho pohledu drobné úspěchy (že nám neskočilo do řeči, že dokončilo 

zadanou práci apod.). 

Negativní projevy chování dítěte (především drobný psychomotorický neklid – 

pohrávání si s tužkou, vrtění na židli, šoupání nohama apod.) se snažíme spíše ignorovat, 

vždy oceňujeme to, co dítě udělalo správně. Pochvalou za vhodné chování přispíváme 

k posilování žádoucích projevů chování. 

Je třeba vždy odlišovat negativní projevy chování dítěte, které jsou důsledkem 

poruchy (a za které dítě de facto nemůže) od vědomého a záměrného porušování 

pravidel společenského soužití.  

Zvýšenou aktivitu dětí s ADHD se nesnažíme potlačit, ale snažíme se ji nějakým 

vhodným způsobem využít, případně necháme nahromaděnou energii vhodným způsobem 

vybít nejlépe volným pohybem. Pokud dítě vykonává nějakou záměrnou činnost, která 

vyžaduje koncentraci pozornosti (např. čtení), nekáráme jej za vrtění či neposednost. Děti 

s ADHD se v daný okamžik dovedou soustředit pouze na jednu činnost. 

Pozornost zaměříme i na přísun přiměřených podnětů, vždy dbáme na to, aby podněty 

nebyly jednostranné (např. pouze verbální) a aby dítě nebylo v daný okamžik zahlceno 

přílišným množstvím podnětů. 

Je třeba dbát na to, aby dítě mělo i v rámci vyučovací hodiny dostatek možností 

k volnému pohybovému uvolnění (vhodný je volný pohyb bez přílišné organizace či 

jednoduché sportovní hry, ke kterým má dítě nadání či zcela bezúčelná činnost). Při výuce 

střídáme jednotlivé činnosti tak, aby se zapojovaly různé smysly, žádná činnost by neměla být 

dlouhodobě jednostranná. Efektivní je také uplatňování multisenzorického přístupu, kdy 

dochází k zapojení více smyslů najednou. Pro děti s ADHD je vhodné mít předem připravený 

„katalog“ činností k osvojování či procvičování příslušného učiva, ze kterého volíme, podle 

aktuální situace (zejména s ohledem na délku doby, po kterou se dítě dokáže soustředit). 
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Děti s ADHD mají tendenci nedokončovat dlouho trvající resp. subjektivně 

nezajímavé činnosti, přesto je nezbytné je vést k tomu, aby započatou resp. přerušenou 

činnost dokončily.  

Také střídání jednotlivých činností by mělo mít určitý řád a nemělo by být 

chaotické. Aktivity vyžadující koncentraci pozornosti by měly být střídány vhodnou 

uvolňovací činností. 

Je vhodné pravidelně zařazovat relaxační cvičení, zejména tehdy, je-li dítě unavené 

(únava se může projevovat také zvýšeným neklidem a nesoustředěností). Relaxace také 

výrazně tlumí agresivitu. 

V souvislosti se zasedacím pořádkem dbáme na to, aby žák s ADHD byl co nejblíže 

vyučujícímu, neměl by sedět přímo u okna, aby bylo omezeno rušení podněty z venku. Je 

vhodné, aby seděl v lavici s klidnějším žákem. Dbáme na to, aby na stole měl pouze to, s čím 

se v daný okamžik pracuje.  

Učitel by měl znát způsob, jak dítě zklidnit. Při drobném motorickém neklidu (např. 

houpání na židli) je vhodný jemný dotyk - položení ruky na rameno. Při zadávání důležitého 

pokynu vždy navazujeme oční kontakt s dítětem. Převedení slovního pokynu do dotyku či 

mimiky obličeje přispívá ke zklidnění dítěte.   

Vždy bychom se měli snažit podpořit snahu žáka a uspořádat podmínky určitých činností 

tak, aby dítě s ADHD zažilo úspěch. Je vhodné umožnit, aby žák udělal alespoň část práce 

správně, než ho nechat udělat celou práci špatně. Oceňujeme nejen celkový výsledek práce, 

ale také snahu a dílčí výsledky (např. volbu správného způsobu řešení). Většina dětí s ADHD 

podává lepší výkon ve verbálním projevu než v písemném. 

Výkon dítěte zcela zásadně ovlivňuje to, zda cítí naši důvěru v jeho schopnosti. Velmi 

důležité je tyto žáky nepodceňovat (zejména dítě mladšího školního věku má tendenci se 

ztotožňovat s tím, za co je okolím pokládáno), je nutné dítěti důvěřovat a podporovat je (např. 

slovy “zkus to dokázat, věřím, že to zvládneš” apod.).  

 V souvislosti s impulzivitou těchto dětí bychom neměli zejména při ústním zkoušení 

z nesprávné či nevhodné první reakce na otázku vyvozovat zásadní závěry. Dítě by mělo 

dostat prostor se nad otázkou znovu zamyslet, případně mu můžeme vhodným způsobem to, 

na co se ptáme, blíže naznačit.  
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Řešení výchovných problémů 

 

Obecně lze říci, že děti s ADHD jsou více pohotové k afektivnímu jednání a z tohoto 

důvodu se častěji dostávají do konfliktu s druhými. Pokud chování dítěte překročilo stanovené 

hranice, je třeba vzniklou situaci bezodkladně řešit. Je třeba si uvědomit, že pokud se dítě 

v útlém věku setká s tím, že agrese zůstává nepotrestána (bude „omluvena“ jeho poruchou) či 

že se dokonce vyplácí (dítě s její pomocí dosáhne svého), těžko mu budeme v období 

dospívání dokazovat opak.  

Velkou pozornost je třeba věnovat prevenci vzniku agresivního chování dětí s ADHD 

a rozvoje konfliktních situací. V této souvislosti je třeba dobře znát obecnou symptomatologii 

poruchy a umět odhadnout, které situace mohou vést k nežádoucímu chování těchto dětí.  

U dětí s ADHD sledujeme jejich aktuální stav, pokud je zvýšeně podrážděné, 

snažíme se jej odreagovat či pozitivně naladit, odvést od negativních myšlenek či prožívání 

(např. dítě oceníme, necháme ho prožít pocit důležitosti, úspěchu případně se snažíme 

rozhovorem s dítětem zjistit příčiny jeho stavu a společně nalézt uspokojivé řešení). 

Snažíme se vysledovat, které situace u dětí problematické chování vyvolávají. 

Tyto situace buď eliminujeme, nebo se alespoň snažíme zmírnit jejich dopad. Využíváme 

k tomu oceňování, upevňování žádoucích projevů chování a především záměrný odklon 

pozornosti k pro dítě atraktivním činnostem. K převedení pozornosti dítěte na jinou 

činnost volíme vhodnou formu motivace, která se nám u daného dítěte osvědčila. 

Je žádoucí se zamyslet nad případným vlastním podílem na vzniku konfliktních 

situací a negativních projevů chování dětí s ADHD. V této souvislosti je velmi důležité se 

objektivně zamyslet nad tím, jaké jsou možné spouštěče nežádoucích projevů chování, zda je 

možné vysledovat nějakou pravidelnost či zdroj opakování. Je třeba se objektivně zamyslet 

nad tím, zda nepřispíváme k rozvoji či případné akceleraci konfliktních situací svým 

chováním či způsobem řešení, který v daný okamžik volíme. Pokud konflikt řešíme 

rozčilením, může se snadno stát, že děti (obzvláště v období puberty) budou konflikty 

záměrně vyvolávat, někdy dokonce předstírat, aby nás pro vlastní pobavení či oddálení výuky 

dovedly do stavu afektu. Obecně lze shrnout, že je třeba se zamyslet nad tím, jaký užitek 

může dětem nežádoucí chování přinést a nedopustit, aby jej takovými prostředky 

dosáhly. 
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Je třeba věnovat pozornost také vlastnímu výchovnému přístupu. Příliš tvrdý 

přísný stejně jako příliš liberální nedůsledný výchovný přístup není vhodný a bude nám 

i dětem působit řadu problémů, kterým by bylo možné se vyhnout.  

Velmi důležité je stanovení jasných, konkrétních a srozumitelných hranic 

v chování dětí. Pravidla je třeba nastavit předem. Je nezbytné, aby si děti od začátku 

uvědomovaly, že mají nejen svá práva, ale také své povinnosti, které musejí plnit a pravidla, 

kterým se musejí podřídit. Děti musejí vědět, které chování je ještě přijatelné a které už 

nikoliv. V případě, že je v rámci doučování třeba stanovit pravidla chování, je nejlepší je 

vytvořit společně s dětmi bezprostředně po objevení prvních potíží, přičemž je možné 

přidávat další body (nebo naopak ubírat) v průběhu roku v reakci na aktuální situaci. Velmi 

důležitá je aktivní tvorba těchto pravidel dětmi za spolupráce učitele. Děti je však 

nesmějí vnímat jako direktivum, ale jako něco, na čem se s námi společně dohodly. Učitel by 

měl děti nenásilně vést k tomu, aby se při přípravě zamýšlely nad tím, co je třeba udělat proto, 

aby se dítě i učitel cítili dobře. Pravidla by neměla být příliš rozsáhlá (ideálně 6, u starších 

dětí 10 bodů). Pravidla děti napíší na velký papír nebo jinou velkou plochu a umístí je na 

dobře viditelném místě. Vhodné je i vytvoření menších kopií, které budou mít děti u sebe. 

Pokud se již chování dítěte blíží porušení stanoveného pravidla, v některých případech stačí 

dítě upozornit a požádat ho, aby vyhledalo příslušné pravidlo, které by svým chováním mohlo 

porušit.  

Pravidla slouží jako prevence, zároveň napomáhají s identifikací konkrétního 

nepřijatelného chování v konfliktních situacích. 

V souvislosti s vytvořením systému pravidel je také třeba předem stanovit sankce za 

jejich porušení. Je velmi důležité vést děti k tomu, aby si od začátku uvědomovaly, že 

trestáme vždy překročení pravidel. Přivést děti k tomu, aby přijaly to, že pokud poruší 

pravidla, mají za vzniklou situaci odpovědnost a ponesou důsledky svého jednání, není 

jednoduché a vyžaduje to značné úsilí. Je třeba zdůraznit, že fyzická agrese se vždy trestá. Ta 

se vyskytuje zejména v kolektivu dětí, při doučování její výskyt nepředpokládáme. 

V ostatních případech lze ale říci, že daleko lepším řešením problémových situací je řešení 

přirozeným následkem nepřijatelného jednání dítěte – když dítě něco způsobí, je třeba, 

aby to napravilo – např. zaplatit opravu rozbitého okna, obstarat novou pomůcku, pokud ji ve 

vzteku rozbilo apod. 
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Využívání přirozených následků vede děti ke většímu uvědomění a zodpovědnosti za 

vlastní chování. 

Obecně lze říci, že děti s ADHD mají sníženou schopnost vnímání vlastní viny, daleko 

častěji se stavějí do role trestajícího. Velmi dobře identifikují, když druzí udělají něco špatně 

a mají tendenci na to upozorňovat, případně „brát spravedlnost do vlastních rukou“. Na 

druhou stranu svou vlastní vinu mnohdy odmítají a svádějí na jiné. V tomto případě je třeba 

jejich lhaní a tvrdošíjné odmítání viny vnímat jako ochranu mnohdy velmi narušené sebeúcty 

a pocitu vlastní hodnoty. Lhaním si kompenzují pocit úzkosti a vlastní nedostačivosti, které 

mohou na venek velmi dobře maskovat předváděním či až příliš suverénním vystupováním. 

Je to jejich způsob obrany proti totálnímu selhání, proto se mnohdy velmi urputně snaží nalézt 

„objektivní“ důvody pro své chování. Pokud budeme na tyto děti příliš tlačit, nedosáhneme 

jejich přiznání, ale naopak se můžeme dočkat afektivního výbuchu. V rámci preventivního 

působení je velmi cenné posilování sebevědomí těchto dětí a umožňování vyniknout 

pozitivním způsobem. Je třeba je také systematicky vést k řešení konfliktů jiným 

způsobem než agresí. 

 

Konfliktní situace a nežádoucí projevy chování je třeba řešit a není možné je omlouvat 

syndromem ADHD.  

Lítostí ani přehlížením nežádoucích projevů chování dětem s ADHD nepomů-

žeme. Je třeba jim dát jasné a pevné hranice, které budou formovat jejich chování, učit 

je společensky přijatelné způsoby chování a řešení krizových situací.  

 

Při řešení konfliktů se velmi osvědčují zásady efektivní komunikace: 

- Dítěti sdělujeme své případné pocity a umožníme to i jemu (Např. vadí mi, že jsi 

na mě křičel..). 

 

- Věcně bez hodnocení či vyčítání popisujeme, čeho jsme byli svědky (Zadal/a jsem 

ti úkol, který jsi odmítl řešit a začal jsi na mě křičet sprostá slova). 

 

- Dáme prostor dítěti, aby se mohlo k tomu, co se stalo vyjádřit. Je možné, že jsme 

nezachytili všechny souvislosti a to, co konfliktní situaci předcházelo. 
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- Pokud dítě situaci nezavinilo, ale jednalo v ní nepřiměřeně, dáme dítěti najevo, že 

rozumíme tomu, proč tak jednalo, ale že způsob jakým reagovalo, nebyl 

odpovídající.  

 

- Vedeme dítě k tomu, aby samo našlo vhodný způsob řešení takové situace (aby 

identifikovalo vhodné způsoby řešení, aby příště k takové situaci nedošlo). Děti 

většinou cítí za vlastní návrhy větší zodpovědnost. 

 

Využívání trestů 

 

Tresty využíváme jen v krajních případech – trest zastavuje, ale nebuduje. 

Častým užíváním ztrácejí tresty účinnost. Pokud veškeré jiné možnosti selžou, je lepší 

situaci řešit trestem, než ji neřešit vůbec.  

Vhodnější a efektivnější než trestání je přidělování nebo odnímání výhod nebo 

odměn. 

Je vhodné vytvořit si seznam odměn, kterými může být pochvala, drobnosti, obrázek 

či razítko, umožnění něčeho nadstandardního či obvykle nemožného, co je pro děti atraktivní 

– např. možnost stát se na chvíli učitelkou/učitelem. Pomoci mohou i individuální bodovací 

systémy – za pozitivní chování je přidělen jeden bod, za negativní chování je jeden bod 

odebrán, za výrazně negativní chování může být přidělen trestný bod nebo odebrány 2 body. 

Po ne příliš dlouhé době je vhodné udělat vyhodnocení následované přiměřenou odměnou. 

Spíše než materiální odměny volíme odměny nehmotné – např. nějaký pro děti atraktivní 

rituál apod. Bodovací systémy jsou důvěrné, jsou zprávou o chování dítěte pro dítě samo, 

učitele a pečující osoby. Děti si své bodovací systémy mohou samy výtvarně zpracovat – 

mohou mít stejně jako systémy hodnocení podobu herního plánu s cestou, na které by měly 

být jasně vyznačené body, po jejichž dosažení bude dítě odměněno. Políčka s odměnami by 

měla být zařazována častěji, abychom zajistili motivaci dítěte (např. každé páté či šesté 

políčko). 

Pokud je provinění dítěte natolik závažné, že je třeba využít trest, je třeba jej vykonat 

bez negativních emocí, dítě by nemělo získat pocit, že je trestáme proto, že je nemáme rádi 

nebo je chceme ponížit. Trest by měl být spravedlivý a odpovídající provinění. Je možné si 

opět společně s dětmi stanovit hierarchii trestů a ty podle závažnosti provinění používat. Je 
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nutné zdůraznit, že fyzické tresty jsou naprosto nepřijatelné. Případné tresty je třeba 

konzultovat s pracovníky zařízení. Trestem může být např. odebrání jednoho či dvou bodů na 

bodovacím systému, jednodenní zákaz oblíbené činnosti (sledování televize, hraní 

počítačových her apod.). Dítě vždy musí vědět, za co je trestáno. Trest by měl vykonat ten, 

kdo je negativnímu chování dítěte přítomen, trestání by nemělo být přenecháváno jiným 

osobám. To, že se budeme chtít potrestání dítěte tímto způsobem vyhnout, může dítě vnímat 

jako projev slabosti a může v budoucnu negativní chování v naší přítomnosti stupňovat. Trest 

by měl následovat bezprostředně po porušení pravidel a měl by být spíše krátkodobý, 

dlouhodobé tresty se míjejí účinkem. Výkon trestu důsledně kontrolujeme. Pokud dítě 

projevuje lítost a snahu svou vinu odčinit a za svůj čin se omluví, můžeme trest zmírnit nebo 

úplně zrušit. Děti s ADHD je třeba důsledně vést k tomu, že omluva za nevhodné chování 

je v běžném životě samozřejmostí.  

Dítě nikdy netrestáme, dokud je v afektu, k trestání dítěte přistupujeme po tom, co 

se uklidní. V případě ohrožujícího afektu (je ohroženo zdraví nebo dítě ničí majetek), je nutné 

zasáhnout ihned. Zasahujeme klidně ale kategoricky a důsledně, pokud dítě nezareaguje na 

verbální pokyn, pokusíme se o fyzický kontakt (uchopení za ruku či rameno, případně pevné 

obětí), při pocitu ohrožení přivoláme pomoc. 
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Závěrečné doplnění Příručky pro osobní učitele 

 

Projekt byl zahájen 17. února 2012 a ukončen 31. srpna 2014. Byl realizován na území  

Středočeského kraje v dětských domovech: Korkyně, Lety – Dobřichovice, Mladá Boleslav, 

Unhošť a Nymburk.   

Hlavními klíčovými aktivitami byly individuální doučování, kroužek anglického jazyka a 

motivační pobyty.  Dětské domovy byly zahrnuty do spolupráce na všech klíčových 

aktivitách. 

Smysl projektu byl spatřován v několika rovinách: 

a) vzdělávací – vycházeli jsme ze zásady rovného přístupu dětí ke vzdělávání a snažili se 

podpořit tzv. sociálně znevýhodněnou skupinu žáků z prostředí dětských domovů. Podpora 

spočívala jednak v posílení školních návyků – vypracování domácích úkolů, příprava školních 

pomůcek, příprava na písemné práce, příprava na zkoušení a také v posílení kompetencí a 

odpovědnosti za své školní výsledky.  

b) sociální – projektové aktivity byly koncipovány se záměrem vytvořit nové sociální vazby 

mezi žáky, osobním učitelem a lektorem.  Dále jsme se u žáků snažili posílit smysl pro 

odpovědnost účastí na mimoškolních aktivitách, kdy se děti učily, že v pravidelném čase za 

nimi 1x týdně dojížděl lektor a 1x týdně osobní učitel a ony měly být na jejich hodiny 

připravené minimálně svou přítomností v DD. 

c) preventivní - představuje druhotný dopad obou výše uvedených rovin.  Vyústění podpory a 

motivace ke vzdělávání spočívá v eliminaci rizika předčasného opouštění vzdělávacího 

systému, na kterou navazuje zvýšené riziko vzniku nezaměstnanosti, životní nespokojenost a 

vznik sociálně-patologických jevů. Sociální vlivy projektu se promítají do zvýšení motivace 

ke vzdělávání a do posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti. 
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Popis klíčových aktivit 

Kroužek anglického jazyka:  navštěvovalo 8 – 17 žáků v každém dětském domově. Většina 

dětí kurz navštěvovala po celou dobu jeho realizace.  Pokud se některé děti měnily, nejčastěji 

to bylo z důvodu jejich odchodu z DD nebo příchodu dětí nových, které na kurz začaly 

docházet až v průběhu realizace. Těch dětí, které s docházkou skončily dříve z důvodu 

nezájmu, bylo minimálně.  Výuka probíhala 1x týdně v celkovém rozsahu 90 – 120 minut. 

Každý DD měl svého lektora.  

Lektoři měli děti obvykle  rozdělené do 2 – 3 skupin podle věku, resp. jazykové úrovně. 

Kurzy byly vedené spíše zábavnou a zážitkovou formou. Chtěli jsme tak dětem ukázat jiný 

styl výuky, než jaký obvykle umožňuje klasická výuka ve třídě. Na začátku projektu byla 

vytvořena učebnice Dino stories, která byla stěžejním výukovým materiálem. V průběhu 

projektu se učebnice rozšiřovala o nová témata. Celkem bylo zpracováno 48 témat. Jako další 

podpůrný výukový materiál sloužila lektorům sada pomůcek zakoupených přímo pro výuku 

AJ. Při výběru jsme dbali na to, aby pomůcky rozvíjely více smyslů. Jednalo se tedy o 

deskové a karetní hry rozvíjející haptiku a strategické uvažování, CD s písněmi a básněmi 

zaměřené na rozvoj rytmiky a audio paměti, obrázkové karty, knihy, gramatické tabulky apod. 

Některé pomůcky byly použity jako motivační odměny dětem.  

Pozitivní zkušenosti: děti procházející ústavní výchovou jsou méně motivované ke 

vzdělávání a osvojování si nových poznatků.  Vysvětlení můžeme nalézt v Maslowově 

hierarchii potřeb. Děti žijící dlouhodobě v prostředí DD více citově strádají, dostávají se 

častěji do situací, které jsou pro ně neznámé a ohrožující např. rivalita mezi dětmi, absence 

dospělé osoby, ke které by dítě mělo vytvořenou pevnou a bezpečnou vazbu,  apod. 

Vynakládají větší úsilí budovat si svoje bezpečné prostředí, obranné mechanizmy apod. Proto 

na uspokojování potřeb, jež jsou na vrcholu zmíněné pyramidy potřeb – potřeba 

seberealizace,  se děti propracovávají obtížněji a mnohdy se jim jí nepodaří naplnit vůbec.  

Uvědomění si specifik vzdělávacích potřeb žáků se sociálním znevýhodněním je nezbytné pro 

úspěšnou práci s nimi.  

Pro motivaci dětí k AJ, ale i celkově k učení, je zapotřebí umět nabídnout takové vzdělávací 

techniky, které by zaujaly. Při AJ, kterou jsme doučovali skupinově,  je možné zadávat dětem 

týmovou práci, na které by se svou měrou mohlo podílet více dětí. Jednak se tím posilují 
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pozitivní vztahy v kolektivu a jednak se děti učí respektovat názory a případné vědomostní či 

dovednostní odchylky jiných. Avšak je nutné počítat s možností zvýšené rivality mezi dětmi. 

Bývají spíše zvyklé bojovat samy za sebe a tak nácvik kooperace může být v některých 

případech obtížnější.  

Lektorům se při výuce AJ osvědčily zábavné formy výuky typu poslouchání oblíbené písně a 

reprodukce odposlouchaných částí a následně jejich společný překlad. Do tohoto „úkolu“ se 

obvykle dobře dařilo vtáhnout celou skupinu. Některé děti se projevily více jako auditivní 

typy a neměly větší problémy s odposlechem, jiné děti pak byly zdatnější ve slovní zásobě, 

další děti překlad zapisovaly. 

Další vhodnou kolektivní hrou zaměřenou na rozvoj slovní zásoby, byla např. slovní kopaná.  

Nebo říkání slovíček na vybrané téma např. weather 

    umbrella    sun glasses 

  rainbow       snowman 

weather 

     windy    frost  

 

Starší děti pak oceňovaly možnost pomoci s domácími úkoly a přípravou na písemné práce či 

zkoušení.  Pozitivně reagovaly na možnost anglicky konverzovat s lektorem o tématech, která 

se v běžné školní výuce neobjevují. Např. „jak říct klukovi, že se mi líbí“, „co znamenají 

některá slovíčka v PC hrách“ apod. 

Rizikové situace a omezení jejich výskytu: zkušeností jsme si ověřili, že je velice důležité 

navázat dobrý vztah mezi vedením DD a organizací pořádající podobné aktivity v prostředí 

DD a vzájemně si sdělovat informace nejen o dětech, ale také o aktivitách, které se 

v domovech připravují. Ojediněle došlo k takovým situacím, že lektor přijel do DD a většina 

dětí byla pryč a nikdo nás o tom neinformoval.  V některých zařízeních také docházelo 

k tomu, že ač děti měly být připravené na příjezd lektora, nebylo tomu tak a lektor je po svém 

příjezdu musel po zařízení a jeho okolí vyhledávat. Podobné časové prodlevy a nepříjemné 
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situace lze eliminovat nastavením pevně daného harmonogramu a domluvou jak oznamovat 

předpokládané nebo nenadálé změny. Osvědčilo se nám, že jsme zpočátku, než si zařízení 

zvykla na pravidelnou výuku, a to jak AJ tak doučování, volali do DD a ujistili se,  že děti 

budou ve smluvený termín připravené.  Dále se nám osvědčilo seznámit se osobně nejen 

s vedením DD, ale i s vychovatelkami rodinných skupin.  Následné telefonické komunikace 

pak byly příjemnější a přátelštější.  V případě, že se výuky nemohl zúčastnit lektor, obvykle 

jsme hodinu nerušili, ale domluvili jsme jeho zástup. 

Při samotné práci s žáky je důležité počítat s výkyvy emočního naladění a s měnícím se 

přístupem k výuce. Děti z ústavní výchovy je nutné neustále pozitivně stimulovat, chválit, 

oceňovat jejich pokroky i drobné dílčí úspěchy. Většina dětí trpí nedostatkem důvěry v sebe 

samu, proto i jeden malý neúspěch může mít dopady v podobě sklíčenosti a odmítání dalšího 

učení, byť třeba krátkodobého trvání. 

V některých dětských kolektivech se může objevit vysmívání se jednak těm dětem, které 

nemají odpovídající znalosti, ale také těm dětem, které se v osobním volnu učí. I s těmito 

faktory je dobré pracovat a na konkrétních příkladech jim přibližovat obvyklé zvyklosti školní 

přípravy dětí z funkčních rodin. 

 

Individuální doučování:  navštěvovalo 3 – 7 žáků z každého dětského domova.  Smyslem 

aktivity bylo jednak navázání sociálního kontaktu s někým mimo prostředí DD, v tomto 

případě to byli osobní učitelé, a jednak v motivaci a podpoře při vzdělávání.  Jako další 

potřebu jsme vnímali posilování smyslu pro odpovědnost, kdy se děti měly učit být ve 

smluvenou dobu v DD a připraveny na doučování. Zrovna tak se toto děti učily příkladem ze 

strany osobních učitelů, kteří dbali na to, aby jejich výuka byla pravidelná. Pokud se 

z osobních důvodů doučování nemohli zúčastnit, snažili jsme se hodinu nerušit, ale poslat za 

ně náhradu. V nejzazším případě jsme je telefonicky omluvili. Děti měly možnost učit se 

tomu, že může dojít ke změně oproti předpokladu, ale je nutné o ní včas informovat.  

Děti byly do programu individuálního doučování vybrány podle dvou předem daných kritérií: 

- děti, jež potřebují doučování z prospěchových důvodů nebo individuální přístup 

z důvodu specifických poruch učení nebo pomalého tempa 
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- děti, které byly ochotné pracovat na zlepšení svých školních výsledků. 

Doučovat děti jezdili pravidelně 1x týdně osobní učitelé, kterými byli studenti Katedry 

speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha.  Doučování jednoho žáka 

trvalo 60 minut. 

Pozitivní zkušenosti: ve všech případech se podařilo děti přiřadit k osobním učitelům tak, že 

mezi nimi vznikl přátelský vztah. To byl pozitivní a zamýšlený dopad, ke kterému, dle našeho 

názoru, přispěl i malý věkový rozdíl mezi dětmi a učiteli. Na osobních učitelích však bylo, 

aby hlídali hranice tohoto vztahu. Právě proto, že děti získaly ke svým učitelům důvěru, 

svěřovaly se jim se svými problémy. Osobní učitelé ale museli dodržovat záměr svého 

působení v DD a děti vést  k výuce. V některých případech, zvláště v počátku, děti záměrně 

zkoušely, jestli učitele nepůjde přesvědčit o tom, že si budou spíše povídat, než-li se věnovat 

školní přípravě. Studenti se museli naučit obstát v podobných „zkouškách“ a trvat na 

dodržování daných pravidel, avšak být zároveň empatičtí ke svým žákům a projevovat jim 

pochopení a podporu i v jejich osobním (nejen školním) životě.  

Do programu byly zapojeny děti s poruchou koncentrace. Zvláště u nich bylo důležité umět 

vytušit čas na změnu aktivity při výuce. Bylo důležité všímat si neverbálních projevů dětí 

jako např. ošívání sena židli, zívání, apod. a střídat předměty, které měly být v rámci jedné 

návštěvy doučovány. Vhodné bylo zařazení krátkých relaxačních cvičení nebo pohybových 

her.  

Osobní učitelé se dostávali do situací, kdy děti nechtěly pracovat na zadaném úkolu, protože 

jim dělal problém, ale naopak chtěly procvičovat něco, v čem se cítily jisté. V takových 

případech se osvědčilo děti motivovat např.  „až přečteš tento článek, tak ti napíšu příklady 

z matematiky“. Tam, kde podobná motivace fungovala, měla pozitivní dopad na sebevědomí 

žáka. Ten měl jednak možnost zjistit, že když „chce“, tak článek dokáže přečíst a navíc, že se 

opakovaně může přesvědčit či „pochlubit“ tím, že umí dobře počítat. I takovéto zdánlivé 

maličkosti je důležité do výuky zařazovat a dávat tak dítěti možnost uspět. 

V průběhu celého projektu jsme osobním učitelům v jejich práci s dětmi poskytovali podporu 

v podobě supervizních setkání s četností přibližně 1x za 2 – 3 měsíce a také v podobě 
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náslechů a následného rozboru výuky za přítomnosti supervizora – psychologa. Náslechy při 

doučování byly realizovány 2x ročně.  

Rizikové situace a omezení jejich výskytu: jak již bylo popsáno v rizicích při výuce AJ, 

důležitou součástí výuky dítěte je, mít dobře nastavenu spolupráci s vedením DD a vzájemně 

se informovat o případných změnách např. z důvodu onemocnění žáka/osobního učitele, 

pobytu žáka na škole v přírodě, apod.  Dále je důležité zavést žákovi portfolio, které se 

sestává ze zápisu z každé výuky. Zápis by neměl obsahovat jen přehled zopakovaného učiva, 

ale měl by také zachycovat nálady, projevy dítěte, motivační prvky, které na dítě zabírají 

apod. Portfolio potom slouží jako zpětná vazba pro vedení DD a pro osobního učitele, aby 

mohl sledovat žákův vývoj.  

Děti si zpočátku dospělé osoby testují, aby věděly, co vše si k nim mohou dovolit. I když je 

pro dobrou spolupráci s dítětem důležité, získat si jeho přátelství a důvěru, stejně důležité také 

je dodržet profesionální přístup a neslevovat z předem domluvených pravidel. Je vhodné se 

s žákem na začátku hodiny domluvit, jak bude výuka probíhat, co nejdůležitějšího by 

potřeboval a také kam zařadit „povídání si“. Pokud se dítěti jasné schéma hodiny, lépe se v ní 

bude orientovat a nebude mu subjektivně připadat tak dlouhá v případě, že bude probírat 

učivo, které ho nebaví. 

Doučované děti se v době, kdy za nimi jezdil osobní učitel, stávaly „výjimečnými“ oproti 

ostatním dětem a tuto výsadu si uvědomovaly.  Na druhou stranu se ale výuky chtěly účastnit 

i ty děti, kteří do programu zařazeny nebyly. Spíše než po samotném učení toužily také po 

„kamarádovi“, který by za nimi jezdil. V takových případech je důležité, aby osobní učitelé 

uměli citlivě vysvětlit, že jsou tady pro dítě XY a že se už jiným dětem věnovat nestihnou. 

 

Motivační pobyty: konaly se především v období letních prázdnin a byly nabízené dětem 

navštěvujícím kroužek anglického jazyka a/nebo doučování.  Pobytů se zpravidla účastnilo 

přibližně 10 dětí z každého DD. Pobyty byly realizovány vždy pro každý DD zvlášť. Jako 

pedagogický dozor se jich účastnil vychovatel z DD, osobní učitelé daného DD a lektor AJ.  

Pobyty měly motivační, relaxační a ozdravný účel a kromě sportovních aktivit, na které byly 

hodně zaměřené, na nich probíhala výuka angličtiny.  
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Pozitivní zkušenosti: při výběru pobytových zařízení se nám osvědčilo dát přednost těm, 

které nabízely různé outdoorové aktivity. Děti tak měly možnost vyzkoušet mnoho 

zajímavých činností např. travní lyžování, lezení na skály a slaňování, rafting, lezení po 

vysokých lanech, hledání pokladu pomocí GPS apod. Při pobytech jsme se mj. snažili zaměřit 

na posilování interpersonálních vztahů dětí. Proto jsme v jednom roce zařadili 

teambuildingové aktivity.  

Rizikové situace a omezení jejich výskytu: děti se obecně v neznámém prostředí chovají 

trochu jinak, než jak se projevují doma. To platilo i v případě motivačních pobytů.  Pro děti 

jsme měli na každý den připravený pestrý program, a tak nedocházelo k žádným krizovým 

situacím.  
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Realizace projektu měla pozitivní dopady na podpořené děti, dětské domovy, ale také na 

samotné osobní učitele a lektory.  

 

1. Přínos pro osobní učitele 

Před zahájením přímé práce lektorů a OU s dětmi, byl připraven jednodenní seminář za 

účasti speciálního pedagoga a psychologa. Lektoři a osobní učitelé měli stálou podporu. 

Před samotným vstupem do DD jsme osobní učitele vybavili základními teoretickými 

poznatky pro práci s ohroženými dětmi. Především jsme se zaměřili na motivaci při 

výuce. Jako podpora OU při vzdělávání žáků sloužily učebnice, které jsme na začátku 

školního roku kupovali. Pořídili jsme především učebnice českého jazyka, matematiky, 

fyziky. OU tak měli možnost připravit se na každou výuku. Při přípravě a vyhledávání 

vhodných vzdělávacích materiálů,  dále často pracovali s internetem. Při práci s žáky se 

specifickou poruchou učení využívali OU možnost zakoupení speciálních výukových 

materiálů a odborné literatury jak s těmito žáky pracovat.  Zhruba každé tři měsíce byla 

realizována společná setkání za účasti vedoucí katedry. Zde měli osobní učitelé možnost 

sdílet své zkušenosti a byla jim poskytnuta podpora v jejich práci. Dvakrát ročně se 

doučování účastnili supervizoři, kteří byli na náslechu a pak s osobními učiteli rozebírali 

jejich styl výuky a přístup k žákům. 

Velký přínos pro rozvoj osobních učitelů byl jak v teoretické tak v praktické části. Osobní 

učitelé si mohli vyzkoušet výuku dětí, různé metody výuky a aplikovat své poznatky ze 

studia na vysoké škole. Také vztah k dětem byl pro všechny učitele pozitivní. To se 

projevilo pak i ve výuce a snadnější motivaci dětí.  

Hlavní úkol osobních učitelů spočíval hlavně v motivaci dětí k učení, ale i navázání 

blízkého vztahu, který pomáhal zmírnit následky rané citové deprivace.  Osobní učitelé 

brali v tomto směru na sebe odpovědnost, snažili se udržet profesionální přístup a 

předcházet rizikům, například vyzvídáním o rodině. Každé dítě začalo o své rodině mluvit 

vždy samo, když chtělo. V tomto projektu se osobním učitelům svěřilo každé dítě s jeho 

rodinnou historií, jejich problémy a zážitky proč a jak se dostaly do dětského domova. 

Tato informace pomohla osobním učitelům v přístupu k dětem i otevření vztahu a rozvoji 
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upřímnosti od dětí. Celé dva roky se budoval vztah autority a zároveň přátelství. Bylo 

důležité tyto role odlišovat, aby si děti nezvykly jen na kamaráda a nepřestaly mít 

motivaci k učení.  

Děti nebyly pokaždé naladěné na výuku a obzvláště v takových situacích zkoušely 

pevnost hranic OU. Při jejich zjevné negaci a odmítání spolupráce bylo vhodné nejdříve je 

zaujmout jinou aktivitou nebo jim nechat krátký prostor pro vysvětlení aktuální nálady a 

její případné příčiny. Žák se tak ujistil, že mu na něm OU záleží a i jeho chuť učit se se 

obvykle alespoň v malé míře vrátila. Pokud dítě o výuku ztratí zájem v průběhu 

doučování, je vhodné ho zaujmout např. odměnou formou hry – „vypočítáme tyto 

příklady a potom si spolu zahrajeme slovní kopanou“ apod.  Úkol je také možné zkrátit, 

ale určitě ne ho vyřadit z náplně hodiny úplně. Pokud neplatila pozitivní motivace, občas 

OU vyzkoušeli formu trestů za pomoci vychovatele DD. Ten se obvykle snažil nejdříve 

dětem vysvětlit, že ani v běžných rodinách nebývá zvykem, aby tam měly svého osobního 

učitele a že by si této možnosti měly vážit. Pokud ani domluva nezafungovala, přišla na 

řadu jiná opatření např. dřívější večerka. Vždy byla alespoň jedna metoda účinná pro to, 

aby žáci začali znovu spolupracovat.  

Osobní učitelé si při práci s žáky mohli vyzkoušet techniky, které jsou účinné a které ne. 

Individualita dětí hraje velkou roli a na každé dítě platí něco jiného. Také bylo 

vypozorováno, že výuka individuální je účinnější než skupinová.  Jak již bylo výše 

řečeno, při skupinové výuce mezi dětmi z ÚV vzniká rivalita, kdy se děti různými 

způsoby snaží získat pozornost dospělého. Některé děti se ostatním také posmívají, což je 

zvláště pro introverty frustrující a vzniká u nich nechuť k činnosti. Skupinové aktivity tak 

OU používali jen při předem domluvených hodinách, které navíc měly být jako forma 

odměny např. na Mikuláše, před Vánoci apod. Jednou z osvědčených aktivit byla hra na 

„rappery“. Každé dítě si samostatně vymyslelo nějaké rýmy nebo báseň. K sepsanému 

textu bylo za úkol nakreslit obrázek – jako titulní strana CD a vymyslet název písně, nebo 

básně. Po sepsání textu se děti sešly v jedné místnosti, kde se hodnotil obrázek a název. 

Poté každé dítě před ostatními dětmi předneslo nebo odrappovalo píseň, kterou složily. 

Rappování je v oblibě, takže děti a obzvlášť kluci byli nadšeni.           
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Při individuálním doučování se děti více soustředily. S vychovateli DD jsme byli 

domluveni, že je zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby děti při doučování nikdo 

nerušil. Zpočátku bylo náročné zajistit pro výuku žáka soukromí, které by respektovaly i 

ostatní děti.  Postupem času se ale podařilo eliminovat většinu rušivých momentů.  Děti se 

tak na výuku mohly lépe soustředit a také se pro ně prostředí stalo bezpečnější i ve smyslu 

snížení obav z chybování.  
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2. Přínos pro děti 

Přínos pro děti byl značný a spočíval v několika bodech. Děti mohly mít svůj osobní vzor, 

někoho na koho se mohou spolehnout. Hlavní přínos byl citový vztah s dětmi a jejich 

motivace ve vyučovacím procesu i mimo něj. Přínos v učení a i přípravě do školy byl 

z velké části viditelný. Většina dětí, které se zúčastnily doučování, se ve škole mírně 

zlepšily. Například dívka s dyskalkulií, která ve škole propadala, po dvou letech 

doučování dostala ze závěrečné písemné práce z matematiky trojku. Což byl veliký 

úspěch jak pro dívku, tak i pro jejího osobního učitele. 

Při doučování bylo důležité děti motivovat a odměňovat za jejich snahu. Oblíbenou 

odměnou byly sportovní a hudební aktivity. Ty spočívaly v tom, že si děti pro OU 

připravily vystoupení, na kterém se mohly pochlubit svými dovednostmi, např. hra na 

flétnu, umění s míčem apod. 

Koníčky a zájmy dětí byly využívány v plánech doučování. Doučování bylo koncipováno 

směrem dětských zájmů.  Např. při zájmu vaření se učili anglická slovíčka o vaření a vše 

co s tím je spojeno. Nebo při zájmu historie, byla v matematice vybírána taková čísla, 

která odpovídala některým historickým datům. 

 Děti měly možnost, zažít různé zážitky a přitom se příjemnou a zábavnou formou učit. 

Doučování vždy bylo koncipováno podle potřeb a zájmů dítěte. Doučování osobních 

učitelů nespočívalo pouze v předávání vědomostí, které jsou důležité ve škole, ale všech 

zkušeností ze života a i předání osobních příkladů. Mezi dětmi a učitelem byl navázán 

kamarádský vztah. Vždy při příjezdu osobních učitelů byla vidět radost dětí a vztah dítěte 

s osobním učitelem. Například když se přijelo, bylo nejdřív velké objímání se všemi dětmi 

a teprve pak se mohlo jít učit. V dnešní době sociálních síti zůstává dítě s osobním 

učitelem v kontaktu. Doučování probíhalo jednou týdně, ale přes facebook nebo telefon se 

řešily i jiné problémy. Děti spolu s osobními učiteli dokázaly najít svůj styl a způsob 

učení. Osobní učitelé s dětmi dělali diagnostické testy, které byly zaměřené na sluchovou 

diferenciaci, syntézu i analýzu, zrakovou diferenciaci, orientaci v prostoru, jemnou 

motoriku, reprodukci rytmu a další oblasti. Toto diagnostické vyšetření pomohlo osobním 

učitelům najít problémové oblasti v učení a jejich možné příčiny. Tyto příčiny byly 
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vysvětleny dětem a hledaly se společně optimální metody výuky, trénování paměti a i 

organizační rozvržení probírané látky.  

 

3. Přínos pro dětské domovy 

Přínos pro dětské domovy byl částečně ve finanční úspoře. Dětské domovy díky projektu 

nevynakládaly prostředky na zajištění doučování a volnočasových pobytů. Každému 

dětskému domovu byla poskytnuta zpětná vazba od osobních učitelů, která popisovala 

průběh doučování problematických předmětů. Osobní učitelé se snažili také popsat průběh 

práce s dítětem vč. motivačních prvků, které na něj působí. Toto hodnocení pak může 

pomoci vychovatelům i celému vedení dětských domovů.  Jako postřeh od vedení 

dětských domovů byl lepší vliv mužského pohlaví na zlobivější děti. Vedení se dokázalo 

organizačně postarat o doučování, vymezení prostoru i skloubení svých aktivit a 

doučování i vyučování AJ.  Vždy v září tato organizace byla velice náročná a stalo se, že 

děti nebyly přítomné, ale dělo se to obvykle jen první měsíc školní docházky, než se 

dětem ustálil školní rozvrh a zájmové kroužky. Osobní učitelé byli podporou také 

vychovatelům v pomoci plnění školních povinností dětí. Prázdninové motivační pobyty se 

zdají být jako nejlepší přínos pro dětské domovy po finanční, rekreační i motivační 

stránce. 

 

 


