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V posledních letech, protože se zjedno-
dušila komunikace s odborníky ze zahra-
ničí, přicházejí k nám zcela nesystematic-
ky různé techniky a metody nápravy spe-
cifických poruch učení. Jak se uvedou 
a rozšíří, závisí především na aktivitč těch, 
kdo je prosazují. Ráda bych proto před-
stavila výběr metod, které se v zahraničí 
rožšířily, protože se osvědčily. Mají svou 
váhu i proto, protože jsou podepřeny a vy-
cházej í z teoret ických úvah. Vznikly 
v různých zeměpisných oblastech ale pro-
nikly i za jejich hranice. 

Druhým kritériem výběru byla teoretic-
ká východiska jednotlivých metod. Při 
nápravě specifických poruch učení se dnes 
již nemůžeme soustředit pouze na rozvoj 
percepčních funkcí. Jednotliví badatelé 
zdůrazňují senzorickou integraci a kom-
plexnost vnímání, přistupují k našemu té-
matu z pozice vývojové psychologie, sle-
dují rozvoj kognitivního chování, emoč-
ních vlivů a sociálního chování dětí. Spe-
cifické poruchy učení se staly předmětem 
zájmu i lingvistů. Abychom měli ucelený 
přehled technik, které se při nápravě spe-
cifických poruch učení používají, musíme 
vědět něco i o edukační kinesiologii, kte-

rá se prosadila v Kalifornii a v Evropě se 
používá především ve Švýcarsku. V Ně-
mecku a v Rakousku je přijímána velmi 
rozporuplně. I u nás se již objevují první 
pokusy zavést tuto metodu, proto je důle-
žité, abychom o ní byli alespoň zběžně 
informováni. 

První soustavnou koncepci nápravy 
specifických poruch učení, kterou bych 
ráda představila, je práce Grace M. Fer-
naldové, americké průkopnice v péči 
0 dyslektické děti. Její jméno není mezi 
naší odbornou veřejností neznámé. U nás 
se používá zejména její metoda obtaho-
vání slov (Matějček str. 185-188). 

V anglicky psané literatuře je Fcrnal-
dová označována za první Američanku, 
která dokázala, že jedinci s normální in-
teligencí, kteří nejsou schopni se naučit 
číst, tehdy nazývaní „word-blindnes", jsou 
schopni nápravy svého handicapu. 

Fernaldová pracovala na Clinic Scho-
01 při univerzitě v Kalifornii, v Los An-
geles, která byla založena 1921. Vedle dětí 
mentálně retardovaných se dostávaly na 
kliniku i děti s průměrnými i nadprůměr-
nými intelektovými schopnostmi, které se 
nenaučily Číst. Fernaldová je charakteri-



zuje jako děti, které vyhlížejí normálně, 
nemají zjevný organický defekt, a proto 
se jim neposkytuje ani úleva ani speciální 
péče jako dětem hluchým a slepým. Jejich 
učitelé docházejí k závěru, že jsou to bud' 
děti neschopné, nebo se nechtějí učit. 
Mnohé z nich strávily léta ve zvláštních 
třídách pro mentálně postižené děti. 
U většiny z nich se objevily problémy 
v chování a z některých se staly delikven-
ti. U všech Fernaldová zjišťuje tenzi 
z frustrací, kterými prošly. 

Škola při klinice se rychle rozrostla 
a specializovala se na děti s dobrými men-
tálními výkony a extrémními poruchami 
ve výuce čtení, matematiky a cizího jazy-
ka. Fernaldová dokázala, že se za 10 mě-
síců z nečtenářů staly čtenáři na úrovni 
páté třídy. Jeden chlapec s nadprůměrným 
intelektem dosáhl za tuto dobu úrovně čte-
ní v sedmé třídě. Ve třídě se vzdělávalo 
20 dětí, které byly rozděleny podle obtíží. 
O prázdninách navštěvovalo školu šest až 
osm dětí. Za prvních pět let tedy prošlo 
školou více než sto dětí, které se mohly 
vrátit do původních škol. 

Fernaldová se inspirovala u Anny Sul-
livanové a její fenomenální úspěch při 
výuce slepo-hluché Heleny Kellerové po-
važovala za nejpozoruhodnější výkon 
v historii výuky. Helena Kellerová Clinic 
School pravidelně navštěvovala, aby děti 
v učení povzbuzovala. 

Fernaldová se zaměřila od počátku ne-
jen na výuku dětí ale i na odstranění jejich 
emoční instability. Byla přesvědčena, že 
každé dítě přichází do školy, aby se naučilo 
číst a psát. Děti se specifickými poruchami 

učení jsou ve škole od počátku neúspěšní 
a přitom vidí úspěch u spolužáků, který' 
samy také očekávaly. Zjistila, na základě 
výpovědí rodičů i učitelů, že ze 78 výraz-
ných nečtenářů jen u čtyř z nich se proje-
vovala emoční instabilita v předškolním 
věku nebo na začátku školní docházky. 1 ty-
to čtyři dčti se ale do školy těšily a očeká-
valy, že se naučí číst, psát a počítat. 

Děti postupně začínají nenávidět všech-
no, co je ve vztahu k jejich neúspěchům -
knihy, papír}', pera, všechno, co souvisí 
se školou. Pouhá zmínka o čtení a psaní 
vyvolává u nich negativní reakci. Zatím-
co pro mnoho dětí je škola první sociální 
zkušeností, kde se učí, jak vycházet s vrs-
tevníky, jak se účastnit skupinových akti-
vit, vidíme, že tyto děti - píše Fernaldová 
- mají tendenci se stále více stahovat zpět, 
straní se všeho dění a stávají se bázlivými 
nebo při j ímají antagonist ický postoj 
a svou bázlivost kompenzují surovostmi 
nebo šaškováním. 

Fernaldová kritizuje i ducha tehdejší 
americké školy. Tvrdí, že všeobecné pod-
mínky ve škole vedou k negativním po-
stojům ke psaní a čtení. Spontánní aktivi-
ta je od začátku tak omezena, že i děti bez 
specifických poruch učení, nerady píší. 
Děti musí sedět v určité pozici, musí se 
přizpůsobit určitým způsobům psaní, musí 
se určitým způsobem vyjadřovat. Důsled-
kem tohoto vedení je skutečnost, že děti 
nejsou schopny vyjádřit myšlenku vlast-
ními slovy. 

Fernaldová proto vede terapii dvěma 
směry. Snaží se překonat nejen výukové, 
ale i emocionální obtíže dětí. 



Rozvinula vlastní strategii odstranění 
nežádoucích osobnostních rysů, kterou 
charakterizuji dvě taktiky. Jednu nazývá 
metodou analýzy, kdy se pokouší odhalit 
všechny faktory, které přispěly k tomu, že 
dítě získalo odpor k učení a které jsou od-
povědné za současné projevy dítěte. Kaž-
dé dítě s poruchami učení se, podle Fer-
naldové, projevuje specificky individuál-
ně. Druhá taktika se nazývá metoda zno-
vuvybaveni. Rozumí se znovuvybavení 
chuti naučit se číst, psát a počítat, kterou 
mělo dítě před nástupem do školy. Použí-
vá náhradní stimuly, které spojuje s pozi-
tivní emocí. Vychází přitom co nejvíce 
z historie každého případu. 

Při terapii staví Fernaldová na tom, co 
žák umí. Od prvního dne je dítě ubezpe-
čováno o tom, že bude úspěšné. 

Dítěti pomáhá i prostředí školy při kli-
nice, protože poznává, že i druzí mají stej-
né problémy. 

Při výuce psaní a čtení používala Fer-
naldová multisensorický přístup k učení, 
který byl postaven na čtyřech senzorických 
modalitách: vizuálni, vytvoření přesné vi-
zuální představy slova, auditívni, jasné 
vnímání sluchové podoby slova, kineste-
tické, a taktilni. Kód slova pomocí opako-
vaného obtahování a psaní se upevňuje tak 
dlouho, dokud není zautomatizovaný. 
Postupné kroky při nácviku: 
1) Učitel píše slovo, které současně před-

čítá a žák ho sleduje zrakem a naslou-
chá mu. 

2) Žák obtahuje učitelem napsané slovo 
a současně ho předčítá. Pak žák slo-
vo kopíruje nebo píše a nahlas si ho 

diktuje. Důležité je. aby pečlivě vyslo-
voval a mluvil tak pomalu, jak slovo 
obtahuje nebo píše. 

3) Žák píše slovo zpaměti. Pokud se mu 
nepodaří napsat slovo správně, opa-
kuje se krok číslo 2. Pokud je napsá-
no správně, je založeno do kartotéky. 
Později jsou slova z kartotéky použí-
vána při slohovém cvičeni. 

4) Později může být vypuštěna fáze obta-
hování. Žák se učí slova sledováním 
učitele při psaní, slovo přečte a pak 
ho píše a sám si ho diktuje. Když je 
žák vyspělejší, měl by pouze sledoval 
při psáni učitele a hned se sám poku-
sit slovo napsat. Konečně se učí pou-
ze slovo opisovat. Poslední Jaze je psát 
slovo podle diktátu. 
Slova k nácviku jsou vybírána podle 

jejich frekvence v jazyce. Při slohovém 
cvičení mají děti k dispozici svoji karto-
téku se slovy, do které mohou nahlížet. 
Jiný postup, kdy se více preferuje čtení: 
1) Dítě přečte slovo. 
2) Dítě dvakrát slovo napíše s tím, že se 

může dívat na předlohu. 
3) Ditě si vzor zakryje a slovo napíše zpa-

měti 
4) Ditě se pokusí slovo vyhláskoval. Může 

se díval na předlohu. 
Tyto kroky se opakují alespoň třikrát. 

Dítě slovo přečte, napíše podle předlohy, 
napíše zpaměti a vyhláskuje. 

Denně děti sledují, kolik slov se nauči-
ly přečíst a napsat. Tím si samy měří svou 
úspěšnost. 

Stejným způsobem sc děti učily i cizí-
mu jazyku. Učitel řekl jednoduchou větu, 



např. J'aile livre, přeložil ji, naučil ji děti 
přesně vyslovovat a pak ji napsal na tabu-
li. Žáci ji dostali napsanou velkými pís-
meny na pruhu papíru. Nejprve ji prstem 
obtahovali a zároveň předčítali. K obtaho-
vání se vraceli tak dlouho, dokud větu 
nenapsali správně. 

Dodnes se této metodiky používá 
i u nás, zejména tehdy, když pracujeme 

s dětmi, které mají výrazné obtíže přede-
vším při psaní. 
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N A D A C E A U T I S M U S 
vypisuje soutěž 

- pro zařízení školského typu poskytující vzdělání postiženým autismem 
a pervazivními vývojovými poruchami 

- pro zařízení pobytového typu pečující o klienty s uvedenou diagnózou 

V obou oblastech poskytujeme maximální částku 120 000 Kč s tím, že 
u vzdělávacích zařízení předpokládáme i poskytnutí menšího obnosu 
(20 000 - 30 000 Kč) na vybavení autitříd. 

Žádosti podávejte na předepsaném formuláři na adresu: 

PhDr. Markéta Doležalová 
Dědinská 897 
161 00 Praha 6 
Tel.: 02/301 90 10 

Formuláře a informace k dispozici na téže adrese. 
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