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Anotace: Článek informuje o výzkumném projektu realizovaném v Psychiatrickém centru 
Praha,' který se věnoval problematice sociálního a rodinného zázemí dětí s dyslexií. První 
etapu výzkumu představovala anketa zjišťující informovanost o problematice dyslexie mezi 
skupinami, jejichž profesionální ii osobní postoje k dětem s dyslexií mohou výrazně ovliv-
ňovat jejich sebepojetí i školní úspěšnost. Výzkum zjišťoval znalosti v šesti různých sférách 
poruch učení a odhalil řadu zajímavých výsledků. Druhá etapa výzkumu byla zaměřena 
na analýzu stresových činitelů v rodinách dětí s dyslexií. Výsledky rozhovorů s 63 rodinami 
ukázaly mimo jiné to, že rodiče přikládají velký význam spolupráci se školou, dále pak s po-
radenskými zařízeními. Celkově je možné říci, že spolupráce se školou je však stále jedním 
z nejčastěji uváděných zdrojů stresu. 
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Ú v o d 
V p o s l e d n í c h le tech d o š l o ke z rněné 

p o h l e d u na specifické vývojové p o r u c h y 
učení.2 Za t ímco o d jejich objevení na kon-
ci d e v a t e n á c t é h o stolet í p ř ev l áda lo tzv. 
m e d i c í n s k é po je t í dyslexie, v s o u č a s n é 
době je nah razováno tzv. sociálně or iento-
vaným př í s tupem (Sayles 2004). O d b o r n é 
k r u h y si začínaj í uvědomova t , že nestačí 
věnovat pozornos t jen neuroana tomickým 

p ř í č inám SPU a z k o u m a t p o u z e cent rá ln í 
ne rvovou sous tavu a její jednot l ivé části. 
Je t řeba zaměř i t se také na překážky, na 
které ve společnost i lidé se specif ickými 
p o r u c h a m i u č e n í n a r á ž e j í a k t e r é j i m 
z n e m o ž ň u j í je j ich ú p l n é začlenění . An i 
v oblasti pedagogiky a psychologie, p o k u d 
se zabýváme dyslexií, nestačí pouze s tudo-
vat kogni t ivní procesy. Její p rob lemat ika 
je m n o h e m rozsáhlejší . 

1 Text je součástí výzkumného projektu Psychiatrického centra Praha „Analýza stresových 
a resilientních činitelů v rodinách dětí se specifickými poruchami učení (SPU)" vedeného 
nejprve Z. Matějčkem, nyní M. Vágnerovou. Projekt je podpořen Grantovou agenturou ČR, 
registrační číslo 406/04/0689. 

' Ze stylistických důvodů jsou termíny specifické poruchy učení, poruchy učení, SPU a dyslexie 
v následujícím textu používány jako synonyma. Na základě studia odborné literatury lze 
tento postup ospravedlnit (viz Krejčířová; Říčan 1997, s. 132). 



Na pátém mezinárodním dyslektickém 
kongresu v Thessaloniki (2004) jeho před-
seda profesor Pavlidis ve svém úvodním 
projevu několikrát zdůraznil, že se celá 
akce koná také proto, aby její účastníci 
nalezli způsoby, jak seznámit širokou 
veřejnost s problematikou dyslexie. Od-
borné kruhy se problematice SPU věnují 
již několik desítek let a témata výzkumů 
ukazují, že se zaměřuje pozornost na stále 
drobnější a konkrétnější aspekty poruch 
učení. Zřejmě také veřejnost o dyslexii 
slýchá častěji než v minulých letech. 
Přesto se zdá, že mezi laiky stále koluje 
množství neúplných či nesprávných in-
formací a samotné osoby s dyslexii musí 
čelit rozličným, často odsuzujícím nebo 
podceňujícím postojům. Problémy dítěte 
s dyslexii začínají již na začátku školní 
docházky, někdy i dříve. Zatímco ostat-
ní děti relativně dobře a rychle zvládají 
nároky školou na ně kladené, u dítěte 
se specifickými poruchami učení tomu 
tak není. I domácí příprava na školu, ať 
jakkoliv dlouhá a intenzivní, není ade-
kvátní výsledkům dítěte. Rodiče musí 
čelit poznámkám ze strany širší rodiny 
i známých, že jejich dítě je asi pomalejší, 
hloupější apod. Rodiče za těchto okol-
ností prožívají pocit zklamání, na jehož 
základě reagují, což dítě samozřejmě 
vycítí. Roztáčí se tak začarovaný kruh. 
Dítě se čím dál tím víc podceňuje. To se 
odráží zvláště ve škole, která se pro dítě 
často stává zdrojem frustrace. Zároveň se 
zhoršuje vztah s rodiči, kteří prožívají úz-
kost a pocit nenaplněných přání. Výsledek 

je předvídatelný - dochází k neurotizaci 
dítěte a k narušení vztahů v rodině. 

Domníváme se, že problematika ro-
dičovství dítěti s dyslexii zasluhuje větší 
pozornost odborníků, než tomu bylo 
doposud. Důvodem, proč je tak málo 
badatelů zabývajících se touto otázkou, 
může být i to, že se jedná o „žitou zkuše-
nost" rodičů, jejich dennodenní poznatky 
0 tom, co to znamená být rodičem dítěte 
s dyslexii. Tato forma rodičovství vyža-
duje čas a trpělivost s dítětem v domácí 
přípravě na školu, podporu dítěte v jeho 
boji s obtížemi, které dyslexie obnáší, 
1 překonávání předsudků v okolí. 

Tak jako je veřejnost seznamována s reál-
nými možnostmi osob se smyslovými či 
tělesnými handicapy, také v oblasti specifi-
ckých poruch učení se objevují snahy uká-
zat skutečnou podobu dyslexie a vysvětlit 
široké veřejnosti její projevy a omezení. 

Prezentovaný výzkum vznikl na zákla-
dě dvou různých podnětů ze zahraničí. 
V letech 1995 a 1996 provedla profesorka 
M. Bogdanowicz v Polsku podobnou 
studii, která zjišťovala informovanost 
0 dyslexii v polské společnosti. Výzkum 
sociálního a rodinného zázemí dětí se SPU 
byl nejen inspirován její prací, ale jedním 
ze záměrů bylo také porovnat situaci 
v České republice a Polsku. 

Významným podnětem pro nás byl 
1 paralelní výzkum Dr. Reida z University 
of Edinburgh ve Velké Británii, který pro-
bíhal v letech 2003-2004. Skupinu šetření 
u něho tvořilo 38 rodin z Velké Británie, 
Austrálie a Nového Zélandu. Porovnání 



výsledku obou výzkumů nás vede k závéru, 
že bez ohledu na kulturu a kontext existují 
společné činitele, které mají vliv na rodinu 
dítéte s dyslexií. To znamená, že teoretická 
hlediska a praktická řešení mohou být 
aplikovatelná v různých jazykových a kul-
turních prostředích (Lednická 2004). 

Tým vedený na počátku celého výzkum-
ného projektu profesorem Z. Matějčkem se 
pokusil kromě zázemí rodin dětí s dyslexií 
vysledovat také konkrétní prožívání rodin 
a způsoby jejich adaptace na skutečnost, že 
jejich dítě trpí dyslexií. 

METODIKA VÝZKUMU 
První část výzkumu představovala an-

keta inspirovaná prací prof. Bogdanowicz 
v Polsku. V České republice se jí zúčastnili 
následující respondenti: 
• děti s dyslexií (N = 171) 
• rodiče dětí s dyslexií (N = 75) 
• učitelé ze specializovaných dyslekti-

ckých tříd (N = 63) 
• žáci bez dyslexie (N = 237) 
• rodiče těchto dětí (N = 239) 
• učitelé z běžných tříd (N = 38) 
• studenti gymnázií (N = 103)3 

• studenti VŠ, obor lékařství (N = 77) 
• studenti VŠ, obor primární a sekundární 

pedagogika (N = 64) 
Celkové množství r e sponden tů či-

n i lo 1067. Skupiny dospě lých byly 
zvoleny, neboť se mohou v p růběhu 

svého osobního či pracovního života 
se tka t s dě tmi s dyslexií , p ř í p a d n é 
s nimi osobné pracovat, a svými postoji 
by mohly zapůsobit na jejich prožívání, 
školní úspěšnost i další aspekty jejich 
života. Mimo to mohou ovlivnit rozvoj či 
naopak minimalizaci stresu rodičů dětí se 
SPU, který často pramení z pocitů sociální 
izolace, problematické komunikace s pe-
dagogy dětí a nedostatku sociální podpory 
rodiny (Brock; Shute 2001). 

Všechny děti s diagnózou dyslexie, 
které se účastnily šetření, navštěvovaly 
specializované třídy pro dyslektiky v rámci 
běžných ZŠ (jednalo se o pět pražských 
škol) nebo přímo základní školu pro žáky 
se specifickými poruchami učení a cho-
vání, která se nachází v Mostu. Sběr dat 
se uskutečnil v třetích, pátých a osmých 
třídách. Ve stejných třídách došlo také 
k získání informací od rodičů dětí se SPU. 
Kvalitativní části výzkumu se účastnilo 
63 rodin. K analýze rozhovorů s rodiči 
byla použita kombinace dvou metod kva-
litativního přístupu, a to metody životního 
příběhu a metody zakotvené teorie (viz 
např. Strauss; Corbinová 1999). 

Kontrolní vzorek byl získán ve čtyřech 
pražských základních školách, které 
nenabízejí specializované třídy pro děti 
s poruchami učení. Byly osloveny děti ze 
stejných postupových ročníků a rovněž 
jejich rodiče. 

3 Studenti středních škol byli zvoleni, jelikož se v Polsku také účastnili výzkumu, avšak v ná-
sledujícím textu jim nebude věnována samostatná kapitola. Výsledky budou zmíněny pouze 
při srovnání s jinými respondenty. 
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Anketa byla realizována prostředni-
ctvím speciálně vytvořených dotazníků, 
které byly posléze vyhodnoceny stejným 
způsobem, kterým postupovala profesor-
ka Bogdanowicz. Tak jsme získali mož-
nost porovnat situaci v České republice 
a Polsku. Jednodivé otázky byly rozděleny 
do následujících, předem stanovených 
kategorií: terminologie, symptomy, pří-
činy dyslexie, pomoc pro dyslektiky, 
dostupnost informací o dyslexii, potřeba 
více informací o dyslexii. 

Pro dospělé respondenty byl vytvořen 
dotazník, jehož některé dotazy se mírné 
lišily v závislosti na skupině, pro kterou byl 
určen. Posléze byl dotazník zjednodušen 
do podoby vhodné pro dětské respon-
denty. Tato skupina nebyla v polském 
výzkumu zahrnuta. V jejím případě jsme 
také vynechali kategorii „potřeba více 
informací o dyslexii". Většina dotazů ve 
všech typech dotazníků byla uzavřených, 
s možností odpovědi „ano", „ne", „nevím". 
Pouze některé otázky byly otevřené. 

VÝSLEDKY 
Co vědí děti o dyslexii 
Po vstupu do základní školy děti na-

vazují nové vztahy a v průběhu školní 
docházky vznikají první trvalá přátelství. 
Z výzkumů vyplývá, že děti se SPU mívají 
ve větší míře obtíže při navazování vztahů 
se svými spolužáky a jejich postavení ve 
třídě je komplikovanější než u dětí bez 
poruch učení. Kvalita jejich kontaktů 
s vrstevníky se liší od intaktní populace 
dokonce i v případě, že děti navštěvují 

specializované školy či t ř ídy a jejich 
kamarády jsou rovněž děti s poruchami 
učení (Kšajt 1999, Wiener; Sunohara 1998, 
Wiener 1999). 

Náš v ý z k u m , k te rý se p ř e d e v š í m 
soustředil na znalosti dětí o uvedené 
problematice, ukázal, že samotní dyslek-
tici mají limitované znalosti o projevech 
své diagnózy. V porovnání s kontrolní 
skupinou „nedyslektiků" často dokonce 
uváděli méně přesné informace. Jelikož se 
vždy jednalo o děti, které od velmi níz-
kého stupně školní docházky navštěvují 
specializované třídy, lze předpokládat, 
že jejich odpovědi pramení z neznalosti 
situace v běžných třídách a nemožnosti 
porovnat své výkony s dětmi bez dysle-
xie. Naopak žáci z běžných tříd uváděli 
především informace, které získali na 
základě svých zkušeností se spolužáky 
s dyslexii. 

Statisticky významné výsledky se ukáza-
ly mimo jiné v kategorii symptomy dysle-
xie. Na dotaz, zda dyslektici umějí dobře 
číst a psát, odpovědělo záporné 90% dětí 
z běžných tříd, ale pouze 67 % dyslektiků, 
pětina z celého vzorku vedle toho odpo-
věděla na stejnou otázku kladné, zatímco 
mezi „nedyslektiky" se tak vyjádřila pouze 
3 % respondentů (statistická významnost 
a = 0,001). Na stejné hladině významnosti 
byly zjištěny rozdíly u dotazu, zda je někdo 
dyslektik, protože se nerad učí. Zatímco 
82 % dětí z běžných tříd odpovědělo zá-
porné, mezi dyslektiky tento názor zastá-
valo jen 66% dětí a pětina z nich naopak 
označila kladnou odpověď. 
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Podobné překvapující byla odpovéď 
dyslektiků na otázku, jestli je správné, když 
paní učitelka nebo pan učitel dyslektikovi 
občas trochu víc ve škole pomůže. Kladně 
odpovědělo 84% dyslektiků, v kontrolní 
skupině uvedlo stejnou odpovéď o deset 
procent více dětí. Mimo to 11 % dětí 
s dyslexií zvolilo zápornou odpovéď, mezi 
„nedyslektiky" jich byla jen 3 %. Nabízí se 
vysvětlení, že pomoc, kterou děti získávají 
ve specializovaných třídách, nevnímají 
jako péči navíc, proto by nepokládaly 
něco takového za spravedlivé. Na druhou 
stranu děti v běžných třídách mají větší 
příležitost pozorovat rozdíly mezi sebou 
a spolužáky s dyslexií a pomoc od peda-
goga akceptují. 

Jediná otevřená otázka v dotazníku pro 
žáky ZŠ zjišťovala, kde se děti o dyslexii 
dozvěděly. Nejčastějším zdrojem informa-
cí byla pro obě skupiny rodina a následné 
škola. 

Zde uvedené výsledky nemusejí zna-
menat kritické nedostatky dětí se SPU, 
ale naopak mohou naznačovat, že děti 
se ve specializovaných třídách pohybují 
v podpůrném a protektivním prostředí, 
které by zároveň mohlo minimalizovat 
rozvoj sekundární neurotizace. 

Řada výzkumů naznačuje, že děti díky 
své odlišnosti od spolužáků bez SPU čelí 
mnohým psychosociálním potížím, mj. 
emocionální nestabilitě, úzkostem, někdy 
dokonce depresím (Bryan 2003, Pokorná 
1997, Ryan 2004, Steeves 2003, Žáčková 
1994). Všechny citované studie byly pro-
vedeny v běžných třídách, do nichž byly 

děti s dyslexií integrovány. Žáci z našeho 
výzkumu sice nedokázali své potíže přesně 
pojmenovat, pravděpodobně nedostatkem 
možností srovnání, zároveň si však zřejmé 
v menší míře připouštěli svoji odlišnost. 

Někteří autoři dávají psychosociální 
problémy do přímé souvislosti s etiologií 
SPU (Bryan 1997; Matějček 1993), avšak 
i v tomto případě specializované třídy 
s menším počtem žáků a větším důrazem 
na individuální potřeby mohou sehrát 
pozitivní roli v „bezproblémovém" vývoji 
dětí. 

Znalosti rodičů o problematice SPU 
Zatímco kvalitativní část našeho vý-

zkumu se věnovala situaci rodičů dětí se 
SPU, potížím, kterým musí čelit, a zároveň 
podpoře, kterou získávají, kvantitativní 
část zjišťovala jejich faktické znalosti 
o dyslexii. Výsledky přinesly zjištění, že 
se informovanost rodičů dětí s dyslexií 
takřka vůbec neliší od informovanosti 
rodičů dětí bez dyslexie. Skupina rodičů, 
jejichž děti netrpí SPU, má dostačující, ač 
povrchní znalosti o problematice, která 
se ve společnosti vyskytuje, ale jich se 
přímo netýká. Na druhou stranu jsou ro-
diče dětí se SPU informováni minimálně. 
Není tedy překvapující, jaké zdroje stresu 
uvádějí, pokud jsou na ně přímo dotázáni 
(viz dále). 

V kategorii příčiny bylo mimo jiné zjiš-
těno, že téměř 60 % rodičů dyslektiků neví, 
zda dyslexie nemůže vzniknout po něja-
kém duševním otřesu, a dalších 14% se 
domnívá, že může. Dále 21 % rodičů dětí 
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se SPU neví, jestli dyslexii nezpůsobili tím, 
že zanedbali některé momenty ve výchově 
svých potomků. 9 % rodičů v této skupině 
na dotaz přímo odpovědělo kladné. Je 
pochopitelné, že podobné názory mohou 
vyvolávat zbytečný stres a pocity viny v ro-
dičích. Jak se ukázalo i v kvalitativní části 
výzkumu, pocit viny je u rodičů postiže-
ného dítěte poměrně častým jevem, ještě 
umocněným v případech, kde je postižení 
dědičného původu či kde je dědičnost 
jedním z možných etiologických faktorů. 
Zdrojem pocitu viny u některých rodičů-
-nedyslektiků je, že svému dítěti před 
stanovením diagnózy křivdili a považovali 
ho spíše za pohodlného. 

Z pohledu pedagogů je a larmuj íc í 
skutečnost, že 19% rodičů dětí s dyslexii 
volilo odpověď „nevím" a dalších 9% 
odpověď „ano" u otázky, jestli dyslexie 
byla způsobena nevhodnými výukovými 
metodami. Je rovněž zarážející, že „pou-
ze" 64% rodičů dětí s dyslexii vědělo, že 
ministerstvo školství vydává speciální po-
kyny pro učitele jak zkoušet a klasifikovat 
žáky se SPU. 17% z nich navíc nevědělo, 
zda ve školách existují metody použitelné 
k nápravě dyslexie. Přitom děti všech do-
tázaných rodičů navštěvují specializované 
třídy pro dyslektiky. 

Jedno z tradičních doporučení jak čelit 
projevům dyslexie říká, aby rodiče naučili 
své dítě správně zareagovat a vysvětlit 
neznalým osobám, co jeho handicap ob-
náší (Peer 2004, Raskind, et al. 2003, Vail 
2003). Zároveň se také uvádí, že by rodiče 
v případě potřeby měli nalézt někoho, 

nejlépe odborníka, kdo by fungoval jako 
„advokát" dítěte a vysvětlil školní pro-
blémy dítěte tam, kde to rodiče pokládají 
za nutné. S tím samozřejmé souvisí také 
zdůraznění práv dítěte se SPU. Jak mohou 
rodiče zajistit takového „obhájce", pokud 
sami nevědí, co dyslexie znamená, na co 
má jejich potomek nárok a že existují způ-
soby jak mu poskytnout speciální péči? 

Téměř všichni rodiče v obou porov-
návaných skupinách odpovědě l i , že 
k diagnostice a nápravě může nejvíce 
přispět především speciální pedagog. 
Čtvrtina rodičů v obou skupinách ovšem 
neví, kam by se měli s žádostí o diagnos-
tiku obrátit, což je bezpochyby důležitá 
informace nejen pro školy, ale také pro 
pedagogicko-psychologické poradny, 
které toto mají ve svých kompetencích. 
Významnou roli tu mohou hrát často ne-
veselé zkušenosti rodičů s poradenskými 
zařízeními. V kvalitativní části výzkumu 
se nejčastěji vytýkaným jevem na adresu 
poraden jevila nedostatečná schopnost 
zaměstnanců poradny informovat rodiče 
pro ně srozumitelným způsobem o příči-
ně a symptomech dyslexie a o možnos-
tech práce s dítětem. Na straně druhé 
se u rodičů účastnících se kvalitativní 
části výzkumu ve zvýšené míře vyskyto-
val mechanismus útoku. Tím, že rodiče 
nemohou bojovat s příčinou dyslexie ani 
s jejími důsledky, obracejí svůj hněv, svou 
frustraci směrem „ven". Dochází tak u nich 
k reakci přenosem, tj. k hledání náhrad-
ního viníka. Mezi nejčastěji vyhledávané 
viníky patřila škola, tj. ředitel či učitelé, 



dále pedagogicko-psychologické poradny, 
lékaři a psychologové. Stížnosti rodičů na 
spolupráci se školou a dalšími odborníky 
tu v žádném případé nechceme snižovat, 
nicméně spolupráce záleží vždy na obou 
stranách. Rodiče však v převážné většině 
případů popisovali, jak k této spolupráci 
přispívá škola, nikoliv oni sami. 

Při srovnání všech skupin dospělých re-
spondentů se ukázal nejzajímavější výsle-
dek v kategorii symptomy dyslexie, neboť 
55 % rodičů dětí s dyslexii odpovědělo, že 
se dyslektici mohou vyléčit. V žádné jiné 
skupině respondentů nebylo tak vysoké 
procento kladných odpovědí. Můžeme se 
domnívat, vzhledem k zjištěným nedostat-
kům ve znalostech rodičů, že předpoklá-
dají, že při nápravě projevů dyslexie do-
chází k jejímu úplnému uzdravení. Pokud 
jejich děti zvládají čtení a psaní na sociálně 
akceptovatelné úrovni, znamená to pro ně, 
že jsou vyléčeny. Dalším vysvětlením by 
mohlo být, že se jedná o formu obranného 
mechanismu, rodiče si odmítají připustit, 
že jejich potomek bude v průběhu celého 
svého života nucen čelit dyslexii, která 
mu může například zkomplikovat získání 
dostatečného vzdělání. 

Paradoxní situace mezi učiteli 
S. Etess (2003) uvádí tři základní před-

poklady akademického úspěchu dětí se 
SPU. Na prvním místě stojí učitelé, kteří 
dokáží rozpoznat možnosti svých žáků 
a věří v jejich úspěch a nevidí pouze jejich 
nedostatky. Dalším důležitým faktorem 
jsou pochopitelně rodiče a třetím vý-

znamným prediktorem školní úspěšnosti 
dyslektika je komplexní školní klima, které 
ovlivňuje ochotu věnovat výuce žáků se 
SPU čas a energii a přijmout jejich indi-
viduální způsoby učení a jejich potřeby, 
které souvisejí s dyslexii. 

V současné praxi se ovšem můžeme 
velmi často setkat s mnoha nevhodnými 
přístupy k dětem se SPU. Extrémní polohy 
takových postojů představuje na jedné 
straně jejich nadměrné ochraňování a pro-
těžování a na druhé straně ignorování 
handicapu žáka (Kynkorová 2003). Vý-
zkumy rovněž ukazují (Bednářová 2003, 
Haager 1997), že čím vyšší ročník studia 
žáci navštěvují, tím je ochota k individuál-
nímu přístupu menší. 

V kontextu zde uvedených poznatků 
je nanejvýš překvapující, že se učitelé ze 
specializovaných tříd pro děti se SPU 
i učitelé ze základních škol bez specia-
lizovaných tříd ukázali jako nejlépe in-
formovaná skupina respondentů. Jejich 
znalosti byly celkové na velmi vysoké 
úrovni a bylo by možné soudit, že do-
kazují jejich dostatečnou profesionalitu. 
Jedním z možných vysvětlení jisté dispro-
porce, která byla potvrzena také výsledky 
kvalitativní části našeho výzkumu, může 
být skutečnost, že v běžných školách 
se většina pedagogů odmítla zúčastnit 
ankety, a nabízí se, že znalosti předvedli 
ti, kteří je mají a neobávali se odpovědět. 
Kromě toho zůstává otázkou, do jaké 
míry dokáží pedagogičtí pracovníci své 
teoretické znalosti přenést do konkrétní 
praxe s dětmi. 
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Pro psychology je opět zajímavé, že 
téměř 100% učitelů v obou skupinách 
uvedlo, že k diagnostice a nápravě poruch 
učení může přispět především speciální 
pedagog. 

Všichni respondenti v této skupině se 
poprvé o problematice SPU dozvěděli 
během studia na vysoké škole, učitelé dys-
lektiků si později rozšiřovali své znalosti 
na přednáškách, v kurzech a seminářích, 
zatímco učitelé z běžných tříd získávali 
další informace častěji především od 
zkušenějších kolegyň. Poněkud zarážející 
je fakt, že 5 % učitelů ze specializovaných 
tříd uvedlo, že nezná publikace, které se 
zabývají dyslexií. 

Budoucí lékaři a budoucí učitelé 
Výsledky ukázaly, že se znalosti bu-

doucích lékařů takřka vůbec neliší od 
znalostí studentů gymnázií, z nichž byli 
do výzkumu zařazeni pouze ti, kteří již 
v rámci předmětu „základy společenských 
véd" absolvovali výuku psychologie. Až 
polovina s tudentů medicíny neznala 
odpovéď na otázky, které v dotazníku zji-
šťovaly znalosti příčin dyslexie. Ze všech 
skupin respondentů zároveň nejčastěji 
sdělili, že by svěřili péči o dyslektika do 
rukou pediatra či psychiatra. Překvapující 
se ukázalo také zjištění, že 55% mediků 
uvedlo, že dyslexie není poruchou učení. 
Podobný výsledek nebyl nalezen v žádné 
jiné skupině dospělých respondentů. 

Na druhou stranu studenti učitelství 
prokázali značnou informovanost. Svými 
znalostmi se zařadili za praktikující peda-

gogy. Přesto 20% z nich uvádělo, že studi-
um na vysoké škole nepřispělo k rozšíření 
jejich znalostí o problematice SPU. Nutno 
dodat, že všichni zařazení studenti učitelství 
již absolvovali přednášky na téma poruchy 
učení. Znovu se ukázalo, že dyslexie je 
více spojována s oblastí školství, studenti 
učitelství ve většině (95%) vypovídali, že 
by dítě s dyslexií svěřili do rukou speciál-
ního pedagoga, a to v případě diagnostiky 
i nápravy. 

Srovnání výsledků v Polsku 
a v České republice 
Závěrečné porovnání znalostí polského 

a českého výzkumu ukázalo značné rozdíly. 
V polské části výzkumu byli zahrnuti také 
psychologové, kteří prokázali nejlepší in-
formovanost o problematice. Ovšem rodiče 
dětí s dyslexií, jejichž znalosti jsou v našich 
podmínkách výrazně nedostačující, méli 
v Polsku značné povědomí o poruchách 
učení a naopak polští učitelé ukázali nezna-
lost v základních otázkách. Např. „jen" 82 % 
z nich vědělo, že děti s dyslexií mohou mít 
vysoké IQ a pouze 21% polských učitelů 
dokázalo říci kde snadno a rychle nalézt 
informace o této problematice. 

Stejná informovanost, resp. nedostat-
ky, byla zjištěna mezi studenty lékařství 
v obou zemích. Zároveň se v obou zemích 
potvrdilo, že se jejich znalosti neliší od stu-
dentů středních škol. V Polsku byli mezi 
respondenty i praktikující pediatři, kteří 
však také nevěděli více než studenti. Lze 
vyslovit domněnku, že by v České repub-
lice byly zjištěny podobné výsledky. 



DISKUSE 
Za pozornost stojí především rozpory 

ve výsledcích kvantitativní a kvalitativní 
části studie. Přestože učitelé prokázali do-
statečné teoretické znalosti o SPU, rodiče 
uvádéli školu a postoje učitelů jako jeden 
ze základních stresorů. Opakované se 
zmiňovali zejména o učitelích z béžných 
škol, kteří nedokázali vůči jejich dětem 
zaujmout adekvátní pedagogické postupy, 
případně odmítali diagnózu SPU uznat. 
Zůstává otázkou dalšího bádání, do jaké 
míry ovlivní vynikající teoretické znalosti 
pedagogů jejich praxi. 

Mimo to se vzhledem k výsledkům na-
bízí, že inkluze dětí s dysfunkcemi tohoto 
typu zřejmé není vždy ideálním řešením. 
Přestože je spolupráce se školou (včetně 
specializovaných tříd a základní školy pro 
děti s SPU) jedním ze stresových faktorů 
pro rodiče dětí s dyslexii, rodiče se ve vět-
šině shodli, že je pro jejich dítě lepší, že ne-
chodí do běžné základní školy. Dva hlavní 
argumenty proti plnění povinné školní 
docházky v běžné základní škole, které 
uváděli, byly posměch ze strany spolužá-
ků a přílišný počet détí ve třídě. Zároveň 
však rodiče vyjadřovali názor, že návštěva 
specializovaných tříd či základní školy pro 
děti s SPU dítě stigmatizuje a snižuje jeho 
šance ve smyslu dalšího studia na střední 
škole. Přesto rodiče považují variantu 
specializovaných tříd či základních škol 
pro děti s SPU za lepší a shodují se, že díky 
tomu se situace jejich dítěte zlepšila. Tuto 
skutečnost nepovažujeme za argument 
proti integraci, nýbrž jako argument proti 

integraci v takovém pojetí, kdy jsou pro ni 
nedostatečné připravováni jak učitelé zá-
kladních škol, tak spolužáci integrovaných 
dětí a jejich rodiče (Strnadová-Lednická 
2005). Výsledky korespondují s výsledkem 
šetření, které prováděla Metropolitan Uni-
versity v Manchesteru v roce 2003 v rámci 
grantu pro vytvoření kurzu pro učitele, 
kteří by měli působit ve školách s označe-
ním „dyslexia - friendly". Celý projekt byl 
zahájen oslovením žáků s dyslexii, kteří se 
vyjádřili ke kvalitám a nedostatkům svých 
pedagogů (Johnson 2004). 

Pokud se podíváme na postoj žáků či 
studentů s dyslexii k inlduzi, respondenti 
v Johnsonové výzkumu (2004) uváděli, 
že měli lepší pocit z výuky v menších 
třídách či skupinách a při individuálním 
kontaktu s učitelem. Podobně Payne 
(podle Riddell, et al. 1996) obhajuje výuku 
žáků s dyslexii v malých specializovaných 
třídách alespoň v rámci předmětů, které 
jim činí největší obtíže. Když byli tázáni, 
žáci sami upřednostňovali takový způsob 
výuky před možností zůstávat po celou 
dobu v běžné třídě se spolužáky bez SPU. 
Zároveň se zdá paradoxní, že rodiče, kteří 
v kvalitativní části dávali najevo značné 
zaujetí potížemi svého dítěte, prokázali 
zcela nedostačující znalosti o příčinách 
a projevech dyslexie. Samozřejmě se nabí-
zí, že rozhovorů se zúčastnili pouze ti rodi-
če, kteří se opravdu ze všech sil snaží řešit 
situaci dítěte, a proto tedy jejich znalosti 
individuálně zjišťované by byly rozsáhlejší, 
než se ukázalo v průměru. Jejich kritika 
školských zařízení, pedagogů i poraden 
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však může souviset také s tím, že oni po-
skytli svým dětem péči, a nyní očekávají, 
že odborníci jim zajistí vzdělání takovým 
způsobem, který tyto děti potřebují. Zřej-
mé se také domnívají, že osoby vzdělané 
v oblasti pedagogiky a psychologie by 
měly jisté služby poskytnout i rodičům či 
rodinám, minimálně v tom smyslu, že je 
budou informovat o potížích jejich dítěte. 
Je pochopitelné, že řada rodičů nemá čas 
hledat v literatuře informace o dyslexii 
a spoléhají na pomoc ze strany specialistů. 
Zde bychom také mohli hledat kořeny 
jejich neznalosti a zároveň kritického 
postoje ke školám a poradnám. 

Současně se v průběhu sběru dat ozý-
valy hlasy některých učitelek, zejména 
ze specializovaných tříd pro žáky se SPU, 
které vyjadřovaly názor, že rodiče často 
své dítě nechají zařadit do specializované 
třídy a následně předpokládají, že se škola 
sama o žáka postará a oni nemusejí vyví-
jet nadměrnou snahu. Nelze vyloučit, že 
existuje určité množství takových rodičů, 
čímž by se opět vysvětlila jejich neznalost 
problému. 

Zajímavým zjištěním byla také nezna-
lost základních projevů dyslexie mezi dět-
mi, kterým byla diagnostikována, zvláště 
když byly jejich znalosti dále porovnány 
s odpověďmi žáků bez dyslexie z běžných 
tříd ZŠ. Nabízí se domněnka, že pokud 
rodiče nevědí příliš mnoho o symptomech 
a příčinách problémů svého dítěte, nebu-
dou ani děti znát mnoho. Zároveň je třeba 
podotknout, že anketa proběhla na základ-
ních školách, které nabízejí specializované 

třídy pro děti se SPU již od prvního či 
druhého ročníku a vzdělání dětí pokračuje 
v těchto třídách až do ukončení povinné 
školní docházky. Je tedy pravděpodobné, 
že žáci s dyslexií z těchto tříd téměř nikdy 
neměly dostatečné srovnání svých výkonů 
s žáky bez dyslexie. Zřejmě vědí, že mají 
určité potíže, avšak nedokáží posoudit 
jejich hloubku. 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá 
nutnost obohatit stávající model podpo-
ry poskytované rodinám dětí s dyslexií 
především lepe propracovanou strategií 
osvěty široké veřejnosti, stejně tak jako 
budoucích a stávajících pedagogů i rodičů 
samotných. 

V zahraničí sehrály významnou roli 
z hlediska osvěty slavné osobnosti s dys-
lexií. Osvěta probíha la buď f o r m o u 
seznamování společnosti s osobnostmi 
z řad dyslektiků, kteří již nejsou naživu, 
ale jejich přínos společnosti v různých 
oborech je nepopiratelný. Ještě úspěšnější 
byla forma sdílení zkušeností slavných 
žijících dyslektiků se zvládáním dyslexie. 
Jejich zkušenosti se zvládáním svého po-
stižení a následný úspěch v nejrůznějších 
odvětvích vysoce zvýšil zájem veřejnosti 
o problematiku dyslexie. 

Za zcela zásadní považujeme nutnost 
změny v přípravě budoucích pedagogů 
na práci s dětmi s dyslexií. Nejedná se tu 
o přípravu speciálních pedagogů, kteří 
jsou k této práci vzděláváni v rámci stu-
dia, ale o přípravu pedagogů pro práci 
v běžných školách. Vzhledem ke stále 
silnějšímu trendu inkluzivního vzdělávání 



je nezbytné, aby i učitelé béžných škol byli 
připravováni na vzdělávání dětí s dyslexií 
(mimo jiné). 

Učitelé působící již v praxi mají možnost 
navštěvovat kurzy pořádané speciálně 
pedagogickými centry, pedagogicko-psy-
chologickými poradnami, DYS centry či 
například Institutem pedagogicko-psy-
chologického poradenství. Domníváme 
se však, že je třeba motivovat pedagogy 
k větší návštěvnosti těchto kurzů. 

Z hlediska informovanosti ostatních 
rodičů je podle našeho názoru nezbytné 
s touto osvětou začít již v době, kdy se 
potencionální otázka rodičovství dítěti 
s dyslexií týká všech. Pokusy o osvětu 
ostatních rodičů v době povinné školní 
docházky totiž často narážejí na postoj 
rodičů typu „Mě se to netýká.", „Ne-
mám na to čas." „Mám důležitější věci 
na práci." 

Proto považu jeme za stěžejní , aby 
osvěta rodičů začínala v době docházky 
jejich dítěte do mateřské školy. Jedná se 
totiž o fázi, kdy jsou všichni rodiče tzv. 
„na stejné lodi". Komukoliv z nich se 
může stát, že jejich dítě bude na začátku 
povinné školní docházky diagnostiko-
váno jako dyslektické. Tím se zvyšuje 
šance návštěvnosti osvětových setkání, 
která mohou probíhat v rámci běžných 
setkání s rodiči. 

ZÁVÉR 
Rodiče dětí s dyslexií prokázali mini-

mální znalosti o povaze poruchy, kterou 
trpí jejich dítě, avšak zároveň se vyjadřo-

vali dost kriticky k postojům společnosti 
a zejména odborné veřejnosti vůči osobám 
se SPU. Jelikož učitelé na druhou stranu 
mají vynikající teoretické znalosti, je na-
nejvýš žádoucí, aby vznikla spolupracující 
síť pedagogů, psychologů a rodičů, kteří 
se budou podílet na péči o děti se SPU. 
Je však nezbytné, aby se rodičům dětí vě-
novala nejprve zvýšená péče a aby získali 
možnost dozvědět se více o problémech 
svých dětí. Za takové situace je zjevné, že 
dojde k minimalizaci stresových faktorů 
v rodinách dětí s dyslexií. 

Mimo to se domníváme, že by se v rámci 
přípravy budoucích pedagogů na výkon 
jejich profese měla soustředit pozornost 
na praktickou aplikaci jejich znalostí. Prá-
vě v této oblasti se ukázal značný rozpor 
mezi zjištěnými výsledky výzkumu. 
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