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Problematika školní neúspěšnosti
Jedněmi z prvních, kteří se s problémovými žáky setkávají a mají tak možnost na problém poukázat
a zahájit jeho nápravu, jsou učitelé. Je potřeba počítat s tím, že výchovně vzdělávacího procesu se
nebudou vždy účastnit pouze děti bezproblémové, ve všech ohledech průměrné až nadprůměrné.
Stejně jako má Gaussova křivka tvar zvonu, jsou bezproblémoví žáci jen vrcholkem tohoto zvonu,
okolo je spousta takových, kteří potřebují v určité směru podpořit, je třeba hledat pro ně alternativní
cesty a nové možnosti uplatnění jejich talentů. Učitel je tedy prvním diagnostickým i nápravným
bodem a je třeba, aby byl na tuto situaci připraven.
Každý učitel si postupně s narůstající praxí tvoří vlastní klasifikační systém, posuzuje své žáky, někdy
i pouze podle povrchních rysů, někdy dle znalosti situace v rodině, podle výkonů sourozenců. Někdy
se může stát, že učitel konkrétní dítě onálepkuje tak, že se dítě problémovým na základě jeho
hodnocení opravdu stane.
Nejčastější problémy se dle Vágnerové objevují ve 4 oblastech:
1. v oblasti práce a výkonu
2. v oblasti chování
3. v sociálním zařazení
4. v sebehodnocení a citovém prožívání
Příčinou těchto problémů je odchylka v celkové úrovni inteligence, která se nevyvíjí rovnoměrně.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH)
Někteří učitelé a velká část laické veřejnosti je přesvědčena, že tyto děti mají ve skutečnosti sníženou
inteligenci, nebo jsou nevychované, ale místo nápravy v této oblasti jsou „kryty“ lékařskou diagnózou
SPUCH.
Předpokladem školní úspěšnosti dítěte je komplex různých schopností, znalostí a dovedností, které
jsou základem pro další rozvoj a motivaci dítěte. Všechny schopnosti se však nemusí rozvíjet stejně
rychle, u některých může být z důvodů dispozic i sociálního prostředí vývoj zpomalen, dochází pak
k nerovnoměrnostem ve vývoji. Každý jedinec má tedy jiné složení individuálních schopností. Menší
rozdíly nejsou příliš důležité, dítě slabší oblast brzy dožene, vetší rozdíly už mohou zasahovat celé
celky výuky a dítě tak může být oproti ostatním znevýhodněno.
Specifické poruchy učení tedy nejsou způsobeny postižením zraku, sluchu, motoriky, mentální
retardací, psychickou poruchou nebo nepříznivými vlivy prostředí. Jsou poruchou vývojovou.
Dělí se na:
 specifická porucha čtení
 specifická porucha psaní a pravopisu
 specifická porucha počítání
 specifická porucha kreslení
 specifická porucha hudebnosti
 specifická porucha vykonávat složitější úkony
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DYSLEXIE
Dyslexie jako specifická porucha čtení je nejrozšířenější poruchou zasahující do všech oblastí života
jedince, neboť v současné společnosti je na všech úrovních člověk nucen přijímat informace skrze
jejich psanou podobu. Jak uvádí Bartoňová (2012), je dnes již známo, že dyslexie není přechodová
porucha, která časem vymizí sama od sebe – naopak i při nápravě může přetrvat až do dospělosti1.
Jedinec s dyslexií není schopen naučit se číst běžnými výukovými metodami. Jde o potíž v práci se
slovy jak při vyjadřování psanou řečí, tak při zpracovávání psané řeči, tedy problémy s rozpoznáváním
a zapamatováním si jednotlivých písmen. Buď tvarově podobných (b – d – p – q, s – z, t – f – j, m – n, l
– i), nebo zvukově podobných (a – e – o, b – p, d – t). Dle Jošta (2010) je pro žáka náročné spojování
hlásek do slabik a souvislé čtení slov, což souvisí s oslabením spolupráce mozkových hemisfér i očních
pohybů. Porucha pak postihuje rychlost čtení, správnost čtení, porozumění čtenému textu. Dyslektik
obtížně zpracovává zvukovou stránku slova, nebývá schopen spojit zvukovou a grafickou podobu
slova, tedy rozklíčovat, o jaká je zvuková podoba psaného textu a naopak. Často čtou bez intonace,
nerozlišují konce vět nebo předložkové vazby. Pokud se tedy dyslektik soustředí na kvalitu čtení,
nemá už kapacitu vnímat obsah textu.
Pravo- a levohemisférová dyslexie
Dirk Bakker se zabýval výzkumem zapojení pravé a levé hemisféry v procesu čtení. Pravá hemisféra
zpracovává percepčně-prostorové charakteristiky textu, tvary písmen bez jejich spojení s hláskou,
zatímco levá hemisféra zpracovává obsahovou, řečovou stránku čtení, zajišťuje analyticko-syntetické
a logické operace.
V období počátečního čtení se dítě setkává především s novými tvary, grafémy, které lze v určitých
případech obtížněji odlišit. Zde se zapojuje především pravá hemisféra. Jakmile se rozpoznávání
grafému začne automatizovat a stává plynulejším, dostává se do popředí levá hemisféra – oba
procesy musí být v rovnováze. Některé děti však vzhledem k nesprávnému vývoji mozkových
hemisfér (opoždění, nebo naopak akcelerace), nepřijímají tyto strategie ve správném období.
Při pravohemisférové dyslexii tedy děti nemají problémy na počátku čtení, identifikují správně
písmena i slabiky. Postupně se pak jejich čtenářské dovednosti zastavují a zůstávají na úrovni
počátečního čtení. Obtížně si vybavují obsah textu, protože levá hemisféra není dostatečně vyvinuta.
Při levohemisférové dyslexii děti čtou na základě porozumění, hodně využívají paměť, hádají slova,
domýšlejí si. Čtení je rychlé, ale s množstvím chyb. Dítě slovo přečte chybně, ale při reprodukci
obsahu textu toto slovo řekne správně.
DYSGRAFIE
Jedná se o specifickou poruchu grafického, tedy psaného projevu, kdy je postižena především jeho
úprava. Dítě má problém s osvojením jednotlivých písmen, napodobením tvaru, řazením jednotlivých
1

Ve světě se termín dyslexie často používá jako označení specifických poruch čtení i psaní, někdy označuje jako
zastřešující termín veškeré specifické poruchy učení.
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písmen a spojením hlásky s písmenem. Je narušena jak automatizace pohybů, tak motorická a senzomotorická koordinace oko – ruka. Stejně jako u dyslexie dítě zaměňuje podobná písmena, celé písmo
je těžkopádné, neobratné, působí neupraveně, jsou namíchána psací a tiskací písmena, není
dodržena lineatura písma. Dítě píše pomalu, namáhavě, musí se nadměrně koncentrovat na grafickou
stránku projevu, tedy už se nezvládá soustředit na obsahovou a gramatickou. V časové tísni nemá
šanci prokázat svoje skutečné jazykové znalosti.
Žáci v takových případech raději využívají počítače, protože látku zapsanou vlastním písmem po sobě
nepřečtou, příp. velmi brzo přecházejí pouze na tiskací písmo, které je pro ně graficky snadněji
napodobitelné a zvládnutelné. V dnešní době jim vychází vstříc nový typ písma Comenia Script, font
tiskacího písma upravený pro snadnější využití a navazování, tzv. nekličkové písmo.
DYSORTOGRAFIE
Specifická porucha pravopisu je často spojena s dyslexií a týká se specifických dysortografických jevů,
kterými jsou délka samohlásek, měkčení, sykavky, hranice slov v písmu, vynechávky, záměny tvarově
podobných písmen, inverze, zkomoleniny. Žák v písmu neaplikuje gramatické jevy správně, ačkoli
ústně je bez obtíží zdůvodní.
Tato problematika ovlivňuje i učení se cizímu jazyku, dítě zaměňuje jednoduchá podobná slova,
přesmykává písmena. I přes nápravu v časové tísni dělá chyby v tom, co už bezpečně zná. Pravidla je
často schopno se naučit mechanicky, ale prakticky je neumí použít.
DYSKALKULIE
Dyskalkulie jako specifická porucha matematických schopností způsobuje dítěti nepochopení
matematických úkonů, ačkoli vzhledem k jeho inteligenci by mělo dosahovat mnohem lepších
výsledků.
Podle toho, v jaké oblasti matematiky dítě projevuje nedostatky, je možné určit jednotlivé typy
dyskalkulie. Košč (1978) vytvořil klasifikaci nastavenou vzhledem k vývoji a budování matematických
pojmů a vztahů a čtení a psaní matematických výrazů:






praktognostická
porucha manipulace s konkrétními předměty nebo symboly, porucha při tvoření skupin
předmětů, nepochopení pojmu přirozeného čísla, neschopnost porovnat počet prvků,
neschopnost diferenciace geometrických útvarů, porucha prostorového faktoru
verbální
problémy se slovním označováním počtu předmětů, operačních znaků, neschopnost
vyjmenovat řadu čísel v určitém uspořádání, nepochopení vysloveného čísla
nepochopení slovního vyjádření matematických symbolů a znaků
lexická
neschopnost číst matematické symboly (číslice, čísla, znaky pro porovnávání, znaky operací),
záměna tvarově podobných číslic, porucha orientace v prostoru, porucha pravolevé orientace
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grafická
neschopnost zapisovat matematické znaky (číslice, čísla, a další), porucha při zápisu
víceciferných čísel, neschopnost psát čísla podle diktátu, neschopnost zápisu čísel pod sebou
(číslic téhož řádu), problémy při rýsování obrazců, porucha pravolevé a prostorové orientace
operační
narušená schopnost provádět matematické operace s přirozenými čísly (ale i s dalšími čísly),
záměna jednotlivých operací, poruchy při osvojování si pamětních spojů, neschopnost
respektovat prioritu při provádění operací různé parity, problémy při písemných algoritmech
jednotlivých operací
ideognostická
porucha v oblasti pojmové činnosti, porucha chápání matematických pojmů a vztahů mezi
nimi, porucha při zobecňování, problémy při řešení slovních úloh

Blažková (2009) vytvořila klasifikaci dle oblastí učiva, ve kterých se dyskalkulie projevuje:
1. Vytváření pojmu čísla
2. Čtení a zápis čísel
3. Operace s čísly
4. Slovní úlohy
5. Geometrická a prostorová představivost
6. Početní geometrie
7. Jednotky měr
K tomuto třídění dospěla po mnohaletých zkušenostech prací s dětmi, kdy se ukázalo, že pokud dítě
nepochopí podstatu matematického pojmu, neví, jak má postupovat a proč tak má postupovat.
Pokud jsou výsledky operací vyvozovány pouze pamětně, bez opory o pochopení, bez zážitků, nelze
poruchu napravit.
Dle Bartoňové (2012) jsou následující specifické poruchy dyspinxie, dysmúzie a dyspraxie takto
popsány a definovány pouze v českém prostředí, ve světě nejsou vyčleněny z poruch čtení, psaní
a pravopisu a počítání.
DYSPINXIE
Specifická porucha kreslení je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dítě zachází s tužkou neobratně,
tvrdě, nedokáže převést svou představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír, má potíže
s pochopením perspektivy. Projevuje se i v psaném projevu dítěte, tedy úzce souvisí
s levohemisférovou dyslexií, dysgrafií a grafickým typem dyskalkulie.
DYSMÚZIE
Specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby, projevuje se obtížemi
v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, nerozlišuje a není schopno reprodukovat rytmus.
Potíže se čtením a zápisem not spíše souvisí s problémy dyslektickými, resp. dysgrafickými. Tato
porucha se promítá do pravohemisférové dyslexie a verbálního typu dyskalkulie.
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DYSPRAXIE
Specifická porucha obratnosti, dítě není schopno vykonávat složité úkony, je pomalé, nešikovné,
neupravené, jeho ruční výtvory jsou nevzhledné. Projevuje se jak při běžných denních činnostech, tak
při psaní, v rámci jednotlivých výchov, ale i v řeči.
V Mezinárodní klasifikaci je zanesena pod názvem specifická vývojová porucha motorické funkce.
Hodnocení a klasifikace – IVP
Tyto děti mají nárok na vypracování individuálního vzdělávacího plánu, podle kterého budou v učivu
postupovat. Jedná se o závaznou smlouvu, kterou spolu uzavírají dítě, rodiče a škola, a k jehož
vypracování je přizván speciální pedagog z PPP nebo SPC, třídní učitel, učitel konkrétního předmětu a
ředitel školy. IVP je tvořen podle ŠVP školy, nejde o vynechávání učiva, žák postupuje stejně jako celá
třída, jsou mu však upraveny přístupy k učivu, zmíněny specifické pomůcky, ale učivo zvládá ve
stejném rozsahu. Přístup k hodnocení je odlišný od zbytku třídy, které je vhodné sdělit, proč má tento
žák jiné hodnocení. Např. v diktátech hodnotit pouze daný jev, ne obecně všechny chyby (i když
všechny chyby učitel opraví a bude vyžadovat jejich zdůvodnění).
SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ
Během historického vývoje problematiky SPCH popisoval už Komenský děti vzpurné, neposedné,
temperamentní, s poruchami pozornosti a paměti. Na začátku 20. století však přestaly být přičítány
nevhodné výchově, ale poraněním mozku jako úrazy hlavy a virové encefalitidy. Tyto poruchy
chování začaly být označovány jako lehká mozková dysfunkce (LMD). V 60. letech byla definována
jako forma onemocnění spojená s odchylkami ve funkci centrální nervové soustavy, která se
projevuje v různých poruchách – percepce, tvoření pojmů, paměti, řeči, pozornosti, impulzivnosti
nebo motorických funkcí. Také se zároveň stala škatulkou, do které je možné zařadit každého žáka,
který nějakým způsobem vybočoval z průměru.
V USA se o něco později objevuje diagnóza hyperkinetický syndrom, která klade důraz na nejvíce
zastoupený syndrom, a to neklid. Objevují se nové pojmy ADD a ADHD – porucha pozornosti a
porucha pozornosti s hyperaktivitou. Základní symptomy jsou:
 poruchy kognitivních funkcí (porucha pozornosti, motivace, úsilí a vytrvalosti, slovní
a pracovní paměti, vizuospaciální porucha)
 motoricko-percepční poruchy (hyperaktivita, neurologické soft signs, neobratnost, porucha
vizuomotorické koordinace)
 poruchy emocí a afektů (explozivita, emoční labilita)
 impulzivita
 sociální maladaptace (neadekvátní kontrola reakcí k okolí, familiárnost nepříslušná k věku,
neschopnost souhry s vrstevníky)
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Od 90. let se označení ADD a ADHD začalo používat i v ČR. Zároveň s ním se prosazuje i označení
specifické poruchy chování, které poukazuje na to, že tyto poruchy nemají původ ve špatném vedení
vychovatele, ale v nedostatečném rozvoji kognitivních a motoricko-percepčních funkcí a poruch
emocí.
ADD jako porucha pozornosti v tomto případě souvisí se sníženou aktivitou – hypoaktivita. Takové
dítě je pomalé, často se zahledí do prázdna, působí dojmem, že si žije ve svém světě, že se každou
chvíli zasní. Nestačí v práci ostatním dětem, všechno mu trvá delší dobu, bývá tedy vyčleňováno ze
skupiny.
ADHD jako porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, někdy až agresivitou, se vyznačuje
poruchami koncentrace pozornosti a impulzivitou. Takové dítě se snaží práci co nejrychleji dokončit
bez ohledu na kvalitu, např. u písemného projevu vynechává písmena, koncovky či interpunkční
znaménka. Zároveň nemá dostatek trpělivosti a nepřečte si celé zadání nebo nevyslechne instrukce
učitele, a už začíná pracovat. Tím, jak je dítě neustále aktivní a nedaří se mu zklidnit, má často
problémy vůbec s nějakou aktivitou začít. Pro své okolí je toto dítě považováno za zlobivé, protože je
neustále nějak aktivní – pobíhá, mluví, přenáší věci z místa na místo, ani na chvíli se nezastaví – není
to však projev zlobení, ale zvýšená potřeba aktivity a upoutání zájmu okolí. U dospělých se pak tyto
aktivity přetavují v (sociálně relativně neškodný) workoholismus, který si ale neustálou aktivitou a
téměř nulovým oddechem vybírá daň v emocionální rovině – tito lidé jsou nepozorní, podráždění,
přecitlivělí, trpí emocionálními výbuchy či zvýšenou agresivitou.
Někdy i ODD neboli porucha opozičního vzdoru. Projevuje se až extrémní fyzickou agresivitou,
dominuje ztráta přizpůsobivosti, nadprůměrná nesnášenlivost, hádavost, oslabená sebekontrola, tyto
děti opakovaně odmítají plnění požadavků dospělých. Bývají zlomyslní, podlí, nedůtkliví, mstí se.
V případě konfliktů nepovažují sami sebe za zdroj konfliktů a chyby vidí v jednání druhých. Tato
skupina jedinců má hodně společných jevů s ADHD, ve skupině dětí s ADHD je asi 6% dětí s ODD.

NÁPRAVA (REEDUKACE) DĚTÍ SE SPUCH
Dyslexie
Děti v ČR se učí číst metodou, která se nazývá analyticko-syntetická, tzn. že děti se z jednotlivých
písmen učí skládat slabiky, ze slabik slova, a tímto postupem by se měli naučit číst plynule celá slova a
věty.
Pro děti, které si těžko spojují psanou a zvukovou podobu písmene, je vhodní kromě zraku a sluchu
podpořit i jiné smysly, které pomohou dítěti ujasnit, co k čemu patří. Např. lze vyrobit písmenka
z drátů, plastová, textilní, z moduritu, které si děti mohou osahat, spojit barevně. Dále je možné
vyrobit kartičky typu pexesa, nahrát si ke každému písmenu charakteristický zvuk: fff – fouká vítr
apod. Později i kartičky se slabikami, které pomáhají odstraňovat dvojí čtení. Existují rovněž čtenářské
tabulky a karty, na kterých mají děti zvýrazněná problematická místa, nebo si takovou kartou mohou
barevně upravit dle své potřeby. Takovéto soubory lze běžně koupit v knihkupectví: např. Josef
Novák – Čtenářské tabulky
Při čtení s porozuměním je vhodné nejprve text vzít, nechat v něm dítě vyhledat obtížná slova,
u kterých ví, že by s nimi při čtení mělo problém. Tato slova si dítě nejprve graficky zvýrazní, poté je
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několikrát přečte s učitelem nahlas, vysvětlí si, co tato slova znamenají. Je vhodné, pokud učitel
předem uvede, o čem text je, žáci si k němu řeknou vlastní podobné zážitky, mohou skládat obrázky
do osnovy podle toho, v jakém pořadí se děj odehrává.
Ve fázi porozumění textu je vhodné, pokud učitel se žáky procvičuje na základě textů utváření soudů
a úsudků, žáci procvičují dedukční a logické abstraktní myšlení, analýzu, syntézu, generalizaci. Tzn.
žáci hovoří o tom, co se v textu odehrávalo, tvoří si krátké zápisy, mohou vytvářet a domýšlet
pokračovaní, další dějové linie. Podle obrázků mohou sami příběh vyprávět či napsat.
Konkrétní metody:
1. Metoda obtahování
2. Metoda Fernaldové
3. Metoda postřehování
4. Čtení se záložkou, s čtecím okénkem
5. Čtení v duetu
6. Vyhledávání chyb
7. Metoda dublového čtení
8. Nácvik krátkých a dlouhých samohlásek
9. Metoda globálního čtení
Dysgrafie
Již v předškolním období je vhodné předcházet různými nácviky (podobné se vyskytují na začátcích
písanek):
 tečky (zobání pro kuřátko)
 krátká svislá čára (prší)
 vybarvování – dítě dělá čáry všemi směry
 kružnice – klubíčka, kroužení kolem středu
 ovály (vajíčka od slepičky)
 směrové čáry – hlavně zleva doprava a shora dolů (plot, hřeben)
 horní, dolní, pravý a levý oblouk
 klička, smyčka – horní a dolní (neustálé napojování malého e nebo obráceně kličkou dolů)
 plynulé vedení čáry zleva doprava
Dále je vhodné využít různé rozhýbávací a uvolňovací cviky, jak pro hrubou motoriku – kroužení
pažemi, kroužení trupem apod., tak pro jemnou motoriku – různě pohybovat prsty, sestavy z dlaní,
cvičení pohybové paměti – opakování psaní ve vzduchu po učiteli, nacvičování správného držení
psacího náčiní a správného sedu.
Dysortografie
Nápravné cviky pro dysortografiky často vycházejí z cviků pro dyslektiky, počáteční fáze jsou stejné,
ale po procvičení pohledem, poslechem a ohmatáním dítě znak, slovo či procvičovaný jev ještě
zapíše, aby si připojilo grafickou formu.
1. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
2. Tvrdé a měkké slabiky
3. Sykavky
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4.
5.
6.
7.
8.

Skládání rozstříhaných slov
Spojování slov, nerozlišování hranice slov v písmu
Tvrdé a měkké hlásky
Rozvoj slovní zásoby
Reedukace gramatických pravidel
Problematická místa učitel nepodtrhává červeně, neboť červená barva spouží pro fixaci, žák si
s ní naopak zaznamenává jevy, na které si má dát pozor, které si má zapamatovat. Je tedy
vhodné vždy chyby opravit nejlépe zeleně i s příkladem, jak to má být správně.
Dítě si pro gramatické jevy tvoří kufřík první pomoci, ve kterém má různé pomůcky na
rozličné gramatické jevy, může být i ve formě skládanky či leporela. Může mít i vlastní
slovníček, do kterého si zapisuje náročná slova, která v problematické situaci nalistuje.
V zahraničí se využívá i tzv. drill – opisování takových problémových slov desetkrát za sebou.
Je možné zakoupit Dysortotabulky a pracovní listy.
Pokud dítě píše diktát, je vhodné, aby byl nastaven pouze na jeden gramatický jev. Dítě si
může předříkávat nahlas, učitel mu dále může naznačit, že má chybu, kterou dítě musí najít a
opravit, pokud se vyskytne obtížný gramatický jev, může žák nejprve ústně vysvětlit, poté
napsat. Vždy je vhodné provést přípravu před diktátem – např. si dopředu poslechnout, jaký
diktát bude, dát nejprve diktát jako doplňovací cvičení za domácí úkol atp. Za domácí úkol by
dítě mělo napsat opravu diktátu včetně slovního zdůvodnění opravených jevů.

Dyskalkulie
Dyskakulické nápravné cviky opět v mnoha případech mohou využívat cviky pro dyskalkulii.
 různě dlouhá barevná okénka, do kterých se vkládají stejně barevné hranoly – tím dítě zjistí
délku, tedy hodnotu, kterou hranol představuje, a může z nich potom skládat příklady
např.: žlutý + žlutý = červený
 čísla jsou napsána na barevných papírcích – každé číslo má svou barvu
 dřevěné podložky – na podložce jsou díry pro špalíčky, k tomu vždy vhodný obrázek
 počítání na prstech, využití zápisu číslic jako domina – tečky, až z toho přechod na arabské
číslice
Lze využít soubor: Josef Novák – Dyskalkulie (soubor)
Specifické poruchy chování
Tyto poruchy často nejsou ojedinělé. Dle rodinné kazuistiky je možné zjistit, že podobnými obtížemi
trpěli již prarodiče a rodiče. Je pak také důležité odlišit, zda dítě trpí SPCH, nebo se jedná pouze
o odkoukané vzory chování od rodičů, kteří SPCH trpí, ačkoli jim nemusely být diagnostikovány.
Tyto děti obecně mají potřebu zapojit do práce tělo, konat především prakticky, dotknout se věcí,
manipulovat s nimi. Potřebují se aktivně začlenit do vzdělávacího procesu, udržovat pozornost
u krátkodobějších aktivit, odpovídat spíše pomocí motoriky. Učitel musí pamatovat na to, že jsou tyto
děti méně zralé než jejich vrstevníci a nehodnotit jejich nerovnoměrné projevy negativně.
Je tedy vhodné vše uvádět stručně, nepracovat pouze v lavicích, ale ve skupinách, barevné, pestré
pomůcky, tvořit strukturované seznamy a přehledy. Rovněž do pomoci zapojit veškeré okolí –
důležitá je především komunikace mezi školou a rodinou.
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Obecně se využívají veškeré formy terapií: arteterapie, aromaterapie, biblioterapie, muzikoterapie,
dramaterapie, ergoterapie, filmoterapie, terapie životním příběhem, pohybová terapie s hudbou atd.
PSYCHICKY, ZDRAVOTNĚ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ
V případě psychického, zdravotního a sociálního znevýhodnění může jít jak o přímý, tak ale i
o nepřímý vztah mezi postižením a školním prospěchem. Znevýhodněné dítě z nějakého důvodu
nedokáže plně využít nabídky, kterou mu veškeré instituce nabízejí. Může se stát, že naopak dítě
vlivem těchto negativ zanevře na školu až natolik, že si znemožní efektivní budoucí uplatnění –
nedostuduje, získá nežádoucí stereotypy v chování apod. Dle druhu znevýhodnění se dá určit i míra
možné nápravy, nicméně v každém takovém případě je třeba se o nápravu snažit a pomoci dítěti
překonat co nejvíce překážek.
Znevýhodněním se nemyslí přímo tělesná vada apod., která žáka přímo zpomaluje ve výuce, ale např.
nápadný zevnějšek, který ostatní okolo upoutává, vyvolává v nich nejistotu, jak se k takovému
člověku chovat. Nejjednodušším obranným přístupem je takové děti odmítat, vyčlenit ze skupiny.
Dítě pak může být stigmatizováno tak, až dle společenských zvyklostí přeroste jeho stigma ve
znevýhodnění.
1. Psychosociální handicap
Většinou je příčinou dysfunkce v rodině, která ovlivňuje rozvoj osobnosti dítěte. Může se
jednat o nevhodné, necitlivé až ubližující jednání rodičů (viz Koukolík, Drtilová – Vzpoura
deprivantů). Důsledky takového chování rodičů k dítěti nelze ve většině případů odstranit
úplně, ale lze je do jisté míry zmírnit. Dítě je takto zatíženo již navždy a ve všech oblastech
života, především co se týká přístupu k jiným lidem.
2. Sociokulturní handicap
Jedná se o dítě, u kterého neproběhla dle měřítek běžné společnosti socializace obvyklým
způsobem, bylo vychováno jinak např. proto, že vyrostlo v minoritě, pochází z jiného etnika,
či vyrůstalo v nízké společenské vrstvě zasažené chudobou a tedy i sociálním vyloučením.
Tyto děti mohou být stejně rozumově nadané jako děti ostatní, nicméně chybí jim vědomosti
a dovednosti, či hodnoty a normy běžné pro majoritu (komunikační vzorce, o kterých běžně
vůbec nepřemýšlíme a přijali jsme je od svých rodičů a okolí). Při nástupu do běžné jsou tyto
děti zatíženy mnoha novými vědomostmi, které jsou pro ostatní běžné a které musí ony
urychleně vstřebávat, aby se přizpůsobily většině.
3. Zdravotní handicap
Zdravotně postižené děti jsou vždy limitované v možnostech a často negativně orientované
zkušenostmi, které kvůli svému postižení získaly během života, neboť nejsou tak výkonné,
snadněji se unaví, jsou pomalejší, pohybově omezenější či smyslově omezenější, tzn.
neschopny přijímat veškeré podněty jako běžné děti. Z toho pak vyplývají problémy jak
v porozumění učivu, tak pochopení sociálních podnětů. Zdravotní stav je omezuje jak
v rozvoji různých kompetencí, tak v získávání nových zkušeností a dovedností, narušuje rozvoj
socializace. Často se tak stává spíše z ochranitelských důvodů rodiny před útoky okolí, než
přímo jako projev zdravotního postižení.
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Přístup učitele a spolužáků
V dnešní době, kdy se snažíme o integraci veškerých postižení do běžného školního vzdělávacího
procesu, je téměř jisté, že každý učitel bude mít ve své třídě dítě znevýhodněné, což na něj klade
větší nároky než na učitele, který má ve třídě je běžné děti. U znevýhodněných dětí musí učitel
předem počítat se situací, kdy třída bude pravděpodobně tohoto spolužáka odmítat, může být i horší
komunikace s rodinou. Učitel se v tomto případě nemůže obrátit ani na zkušenější kolegy, neboť
možnosti integrace se začaly formovat až po roce 1989 a do běžných škol se dostávali pouze
výjimečně jednotlivci, tedy ani starší učitelé nemají tuto zkušenost, o kterou by se mohli s mladšími
kolegy podělit. Učiteli tak nezbývá, než se držet již vyzkoušených a nastavených měřítek, někdy tedy
přistupuje k chování a školní práci těchto dětí zjednodušeným a předem daným způsobem.
Nicméně ke každému dítěti je třeba přistupovat jako k individualitě, není třeba takové dítě posuzovat
ani extrémně negativně, s nechutí či ho přehlížet, ani soucitně a držet nad dítětem neustále
ochrannou ruku. Měl by se snažit takové dítě poznat úplně stejně jako všechny ostatní děti a
pochopit, že není pod tlakem jen on, jak se zachová a bude postupovat, ale i dítě, které od dospělé
autority počítá vyjasněním situace a vysvětlením problémových míst. Znevýhodněné dítě si
uvědomuje své nedostatky, neporozumění učivu jak obsahu, tak jeho smyslu, nepochopení sociálně
kulturních mechanismů probíhajících mezi ostatními dětmi.
Správný příklad musí učitel nastavit sám na sobě i pro celou třídu vrstevníku znevýhodněného žáka,
kteří si taky nemusí vědět rady s tím, jak někoho odlišného, s jinými reakcemi, než je běžné, přijmout
mezi sebe. V mladším školním věku většinou stačí nastavit model vlastním chováním – žáci
poslechnou autoritu a přebírají chování učitele, tedy stačí s dětmi promluvit a problémy na úrovni
jejich chápání vysvětlit. V období pubescence již převažují názory vrstevníků, školní třída chce zůstat
konformní jako jeden celek, tedy se častěji může stát, že znevýhodněného spolužáka odmítne
začlenit do svých řad, ale naopak si na něm potvrdí svou moc a propukne ve třídě šikana. Ve starším
školním věku záleží na přístupu nejvlivnějších členů skupiny. Normy třídy mohou být v tomto věku
nastaveny velmi nesmlouvavě a radikálně. Nicméně v tomto věku již lze apelovat na rozumný přístup.
U znevýhodněného dítěte je velmi důležitá komunikace a spolupráce rodiny se školou, která ale
právě v těchto případech může být o to obtížnější. Mohou učitele a informace od něj naprosto
odmítat, nebo jen vyslechnout, ale spolupracovat pouze na formální úrovni, mohou očekávat, že si
učitel problémy s dítětem bude řešit sám.
NADANÍ ŽÁCI
V Československu se začala péče o nadané děti formovat v 60. letech 20. století, kdy začaly vznikat
specializované třídy pro matematicky a jazykově nadané děti, a třídy s rozšířenou výukou
přírodovědných předmětů. Dále existovaly desítky různých soutěží zaměřené i sportovním
a uměleckým směrem.
Po roce 1989 vznikla Společnost pro talent a nadání jako česko-slovenská pobočka Evropské rady pro
vysoké schopnosti, která působí v ČR dodnes – STaN-ECHA. Organizují pravidelné semináře
a setkávání rodičů a dětí v Klubech rodičů nadaných dětí.
Později bylo založeno Centrum rozvoje nadání, které se zabývá výzkumem a zvyšuje odbornou
informovanost v oblasti psychologie nadání.
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Dále se péčí o nadané děti zabývají PPP v celé ČR.
Širokým spektrem volnočasových aktivit a projektů se zabývá Mensa ČR, kde realizují letní kempy,
Dny plné her, Kluby deskových her apod.
V souvislosti s nadanými dětmi se nejčastěji používají pojmy nadání a talent, ovšem různí autoři
v publikacích tyto pojmy používají často v opačném významu slova, což může čtenáře zmást. Aby se
tento problém vyřešil, zavedlo se tedy podle anglického vzoru gifted a talented označení „nadaní a
talentovaní“. Vzhledem ke korektnosti v pojmech, které se také v zahraničí prosazuje, se začalo
používat „více nadané“ pro talentované děti a „méně nadané“ pro běžné děti.
Tyto děti se od běžných dětí odlišují především tím, že mají:
 bohatou slovní zásobu, velmi rychle rozšiřují a zvládají používat, zároveň také uvažují na jiné
úrovni – může být problémem pro vrstevníky, kteří jim nerozumí a nechápou je
 schopnost abstrakce a generalizace, takže jsou schopni bez problémů vyvozovat pravidla,
zevšeobecňovat a spojovat zdánlivě nesouvisející věci do smysluplných celků
 metakognitivní schopnosti, tedy jsou schopny najít si pro sebe nejvhodnější strategie řešení
problémů a učení
 kritické myšlení, kdy mají tendenci neustále polemizovat a pochybovat o přednesených
faktech
 flexibilitu a originalitu v myšlení, takže se snaží najít svoji vlastní odpověď na otázku, své
vlastní řešení problému
 smysl pro humor, který je na sofistikovanější úrovni než u běžné populace
 větší zájem o čtení a psaní již v předškolních letech
 vynikající paměť
 hluboké znalosti v oborech, které je zajímají
 spíše intelektuální zájmy a koníčky
 umí dlouhodobě koncentrovat svoji pozornosti na téma, které je zajímá
 mají odlišné pracovní tempo
Učitel by měl počítat s odlišným přístupem k takovým dětem, protože u nich může nastávat:
 denní snění, kdy unikají z nudné školní reality a konstruktivně promýšlejí jiný problém
 pokles motivace ke školní práci, jsou více vnitřně namotivovaní na řešení složitější či hlubší
problematiky než běžné školní úkoly
 více konfliktních situací, neboť jsou živé, aktivní, neustále v pohybu, neustále se snaží
poznávat a objevovat nové věci, vybírají si raději náročnější varianty úloh a cvičení
 přecitlivělost a smyslová vnímavost, neboť intenzivně vnímají i to, co ostatní přehlížejí, např.
estetično, harmonii a jejich porušení
Vzdělávání nadaného dítěte
Je poměrně náročné rozhodnout, jakým způsobem by nadané dítě mělo být vzděláváno. Rodiče, kteří
jsou ve styku s jeho potenciálem už od narození, se nejčastěji přiklánějí ke specializovaným školám,
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u kterých ale hrozí riziko, že transformací ve specializovanou školu neprošli kvalitně a zanedbají u
žáka jiná místa jeho rozvoje.
Vždy je však každého žáka třeba posuzovat jako individualitu a zohlednit i sociálně-emoční,
psychomotorické a kognitivní hledisko a věk. V mladším školním věku se ještě nedoporučuje úzké
zaměření dítěte na úkor všeobecného vzdělávání. Pokud by se později talent u dítěte neprojevil
v dostatečné míře, nastává palčivá otázka, jak se k němu zachovat, zda ho vracet zpět do běžné třídy,
u dítěte přichází frustrace apod.
Učitel by se tedy při zařazení takového dítěte do své třídy měl připravit na určité zásady práce s ním:
1. adekvátní stimulace potenciálu dítěte
Toto dítě je přirozeně zvídavé a vnitřně motivované, potřebuje podněty, které ho budou
dostatečně stimulovat – složitější matematické příklady, logické úlohy, výše nastavenou laťku
oproti ostatním
2. příprava adekvátního kurikula
Je třeba nastavit jak jiný obsah vzdělávání, tak využívat jiné metody a formy výuky, které
podporují tvorbu problémového, kritického a kreativního myšlení.
3. podpora rozvoje dětských zájmů
Objevovat zájmy žáka, ve kterých bývá i větším expertem než učitel
4. demokratický přístup
K nadaným dětem je nevhodné přistupovat direktivně a s vynucenou autoritou. I velmi malé
děti přistupují k dospělým jako k rovnocenným partnerům.
5. nepodporovat vznik problémů
Někteří učitelé mohou tyto děti vnímat jako záměrně vyvolávající konflikty. Je třeba se
zaměřit především na pozitivní vnímání jejich talentu.
6. podnětné sociální prostředí
Pro nadané děti může být běžný kolektiv nepřístupný, cítí pak osamocení a nepochopení.
Potřebují komunikovat se stejně zaměřenými jedinci např. v mimoškolních zájmových
kroužcích.
7. kompenzace problémových kognitivních a afektivních stránek osobnosti
Je třeba rozvíjet nejen talent těchto dětí, ale zároveň kompenzovat i problémové oblasti, ve
kterých tolik nevynikají. Bývá to nácvik studijních dovedností, rozvoj osobnostně-sociální
stránky či rozvoj psychomotorických dovedností.
8. nenálepkování
Neoznačovat nadané dítě před ostatními jako nadané, aby k němu nemohli přistupovat se
zažitými stereotypy, zbytečně nevyzdvihovat před spolužáky, jedná se o jakési předvyčlenění
z kolektivu.
9. individuální přístup
Čím větší je jejich nadání, tím více se projevují specifické, většinou osobnostní a emocionální
zvláštnosti dítěte. Je třeba akceptovat tyto netypické projevy.
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Publikace, weby a společnosti zabývající se problematikou:
Rozvoj grafomotorický – J. Bednář – pro 1. třídu (nejen pro děti s dyslexií)
Reedukace specifických poruch učení u dětí – D. Jucovišová, H. Žáčková
Metody aktivního vyučování – Dagmar Setná (problematika činnostního učení)
www.czechdyslexia.cz
www.dyscentrum.cz
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Specifické_poruchy_učení_a_chování_-_SPU
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
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