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Anotace: Z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu GAČR 4006/02/0856 se 
podařilo charakterizovat odlišnou strukturu jazykové inteligence, deficity v pragmatické 
úrovni jazyka a jazykovém citu děti se specifickou poruchou učeni (též SPU). Asociování 
těchto děti vykazuje, jak dokládá výzkumné sděleni, četná vývojová opožděni. Tyto cha-
rakteristiky zakládají potřebu individuálního naplňování speciálních vzdělávacích po-
třeb. Optimálním místem realizace těchto potřeb se pak jeví škola pracující na inkluziv-
nich principech. 

Klíčová slova: specifické poruchy učeni, Test volných slovních párových asociaci, vazby 
paradigmatické, lexikálně syntagmatické, syntagmaticko-syntaktické a fonetické, index 
heterogenity, integrace a inkluze, individualizace, vzděláváni zaměřené na žáka. 

Vzdělávání, respektive učení, přestá-
vá být v současnosti záležitostí přede-
vším dětství a mládí a stává se celoživot-
ní nutností, začínáme mluvit o učící se 
společnosti. Hledají se takové didaktic-
ké postupy, které by těmto trendům od-
povídaly. Zároveň je však zdůrazňována 
nutnost vyváženého rozvoje celé osob-
nosti člověka. 

Tyto otázky řeší pedagogika a další spo-
lečenské vědy ve vztahu ke všem dětem 
a zvlášť nesnadné se zdá jejich řešení u dětí 
s určitými výukovými obtížemi. Dětí nepro-
spívajících je v dnešních školách takové 
množství, že určité výukové obtíže alespoň 
v určitém období školní docházky jsou zřej-

mě daleko běžnější záležitostí než trvalé 
vynikající výsledky. Důvodů, proč děti ne-
prospívají, je celá řada. 

Referovaný výzkum, zpracovávaný pro 
grant GAČR registrační číslo 4006/02/ 
/0856, byl zaměřen na oblast specifických 
poruch učení, které velmi výrazně posti-
hují jazykový vývoj dítěte. Dopady jiné-
ho, často opožděného vývoje ve specific-
kých oblastech užívání jazyka nacházíme 
nejen ve školním neúspěchu, ale i v od-
lišnostech sociálního zařazení jedince. Jak 
tito žáci prožívají svoji poruchu, jak jsou 
vnímáni svými vrstevníky, učiteli a rodi-
či, to jsou otázky, kterými se autorka dlou-
hodobě zabývá. 
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O žácích se specifickou poruchou učení 
se učitelé často mylně domnívají, že nejsou 
schopni si osvojit školní poznatky, protože 
jsou líní nebo nedostatečně nadani, a že 
problematika specifických poruch učení je 
jednoznačně vázána na 1. stupeň ZŠ. 

Pedagogika spojuje jedno své význam-
né paradigma s rovností vzdělávacích šan-
cí a speciální pedagogika zdůrazňuje pře-
devším integraci jedinců s postižením do 
běžné společnosti. Žáci se specifickými 
poruchami učení tvoří mezi jedinci se spe-
ciálními potřebami netypickou skupinu 
a problematika jejich integrace úzce sou-
visí s jejich komunikační (zvláště jazyko-
vou) kompetencí. 

Příspěvek referuje výsledky výzkumu 
charakteristik jazykového vývoje těchto 
dětí s podrobným rozborem jedné z nich. 
Navazuje na několik autorčiných předchá-
zejících výzkumných sond. Sledování ja-
zykové oblasti v rámci projektu GAČR 
představovalo výzkum vývoje asociová-
ní, morfologicko-syntaktické úrovně jazy-
ka, pragmatické úrovně jazyka a verbální 
složky intelektu. Některé tyto charakteris-
tiky nebyly dosud u dyslektických dětí sle-
dovány. Zjištěné závěry obohacují poznání 
o problematice dětí se specifickou poru-
chou učení, a jsou-li zařazeny do pregra-
duální a postgraduální přípravy učitelů, 
přispějí ke zkvalitnění intervenčních po-
stupů. V široké souvislosti by poznání 
specifik jazyka dětí s poruchou učení mělo 
napomoci jejich úspěšnému integrované-
mu vzdělávání v běžných třídách základ-
ní školy. Výzkumný vzorek čítal u dvou 

hlavních technik (asociační test a test prag-
matické úrovně jazyka) téměř 450 žáků, 
u dalších technik byl od 127 do 228 žáků. 

Ve výzkumu byl sledován i prospěch 
žáků. Z výsledků je patrný trend zhoršo-
vání prospěchu českého jazyka i matema-
tiky s věkem dětí, zvláště markantní je 
zhoršení prospěchu při přechodu na 2. stu-
peň ZŠ, které je výraznější v českém ja-
zyce. Nepřekvapují lepší výsledky dívek, 
ale překvapivé jsou malé rozdíly v klasi-
fikaci českého jazyka a matematiky. Před 
30 lety byl pro žáky s poruchou učení sig-
nifikantní dvoustupňový rozdíl v klasi-
fikaci Čj a M, v autorčině předcházejícím 
výzkumu v roce 1997 byl shledán průměr-
ný prospěch v Čj 3,05 a v M 2,40 a v tom-
to výzkumu pak v Čj 2,52 a v M 2,22. 

Dále byly sledovány údaje o typu spe-
cifické poruchy, která byla u žáků refe-
rována. Jednoznačně nejčastější poru-
chou byla dyslexie, a to 333 případů. 
Zjištěné údaje dokládají známý fakt, že 
jednotlivé poruchy se často kombinují, 
zřejmě na podkladě společných deficitů, 
se kterými jsou etiologicky svázány. Za 
nejčastější kombinaci bývá považován 
dyslekticko-dysortografický syndrom, 
což doložil i tento výzkum. 

Následující část příspěvku bude vě-
nována podrobnému popisu výsledků 
jedné z technik: asociačního testu. Vý-
sledky verbálních subtestů inteligenč-
ního testu a zkoušky jazykového citu 
byly zveřejněny v příspěvku na 11. kon-
ferenci ČAPV Brno 2003. Výzkumu 
pragmatické úrovně jazyka je věnován 
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příspčvek v časopisu e-Pedagogium. 
Výsledky celého souboru výzkumů zve-
řejňuje autorka ve své monografii Ko-
munikační kompetence jako téma in-
kluzivní školy. 

Výzkum asociování žáků 
se SPU 
Popis výzkumné techniky - Test vol-
ných slovních párových asociací 
V české odbomé literatuře věnuje těm-

to otázkám značnou pozornost PhDr. Zde-
něk Novák, CSc., který se snaží i o dia-
gnostické a pedagogicko-psychologické 
využití volných slovních asociací (zejmé-
na párových). Výužití je založeno na před-
pokladech o sémantických sítích a aso-
ciacích definujících strukturu a vývoj myš-
lení. Tyto struktury vazeb se buduji na 
úrovni sémantické a syntaktické, to zna-
mená, že nabývají na kvalitě s předmětnou 
i jazykovou zkušeností, které se v onto-
genezi dítěte vzájemně prolínají a ovliv-
ňuji. Schematicky lze ontogenetický vý-
voj v této oblasti popsat jako vývoj od 
asociací na základě fonetických podob-
ností, přes aktivní (funkční) vazby syn-
tagmaticko-syntaktických spojů, které 
vlastně vytvářejí určitý kontext (odpo-
věďové slovo je zásadně jiného slovní-
ho druhu než slovo podnětové), až k tzv. 
lexikálně syntagmatickým spojům 
a hlavně paradigmatickým asociacím 
(odpověďové slovo je stejného slovní-
ho druhu jako podnětové), kde už vý-
razně převažuje nad kontextovou sou-
vislostí vazba významová. Je příznačné, 

že tento vývoj se opakuje při učení cizí-
mu jazyku, kdy se na počátku asociují fo-
neticky podobná slova v mateřštině a po-
stupně se s aktivizací nového jazyka aso-
ciování přibližuje charakteristikám v ma-
teřském jazyce. 

Výhodou diagnostického využití aso-
ciačních testů je, že nepodléhají tunelové-
mu efektu, kdy ostatní jazykové testy pre-
ferují jedince s obdobným uspořádáním 
znalostí, vyjadřování a způsobem myšlení, 
které má autor testu. Naopak indikují vnitř-
ní uspořádání, rozsah a hloubku porozumění 
a nejen pamětné osvojení. Tato diagnosti-
ka umožňuje měření paměti, stupně aktivi-
zace mateřského i cizího jazyka, věcného 
porozumění, úrovně řečové produkce, zo-
becňování, transferu a může se uplatnit i při 
zjišťování kreativity. 

Na základě těchto, převážně zahranič-
ních zkušeností, zpracoval Z. Novák se-
znam 150 českých podnětových slov a sle-
doval ve svém výzkumu jejich asociace 
u vzorku 300 vysokoškoláků a 200 vy-
učenců. Z výsledků experimentu vznikly 
první české normy volných slovních pá-
rových asociací pro dospělé. Poté byly 
zpracovány normy pro dětskou a adoles-
centní populaci od 5 do 19 let. 

Ve 150 podnětových slovech jsou sub-
stantiva (55), adjektiva (30), slovesa (40), 
příslovce (15) a zájmena (10) v zastoupení 
podle frekvence odpovídající psané češ-
tině. 

Asociovaná slova byla během Nováko-
va výzkumu zařazena do jednotlivých ka-
tegorií a autor pak posuzoval zastoupení 
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typů asociací ve věkových skupinách 
s odstupem dvou let. 

Ze slovních druhů vzbuzují zvláštní zá-
jem substantiva, která podněcují nejvíce 
paradigmatických odpovědí. 

Dalším sledovaným ukazatelem je he-
terogenita asociačních odpovědí v jednot-
livých věkových skupinách, která vyjadřu-
je míru individualizace či socializace vý-
znamů. Distribuce odpovědí na každé jed-
notlivé slovo je proto opatřena indexem 
heterogenity - poměrem počtu různých 
asociačních odpovědí a počtu všech aso-
ciačních odpovědí. 

Vlastní výzkum autorky 
Cílem výzkumu bylo srovnat asociová-

ní žáků s poruchou se zpracovanou nor-
mou a výsledky výzkumů Z. Nováka 
u běžné populace. 

Konkrétně bylo zpracováno: 
• sumarizace asociovaných odpovědí -

zpracováno obdobně jako v Nováko-
vých normách podle četností výskytu; 

• indexy heterogenity = poměr počtu růz-
ných odpovědi a počtu všech odpovědí 
charakterizujících celkové rozložení 

VÝSLEDKY VÝZKUMU: 
1. Sledování indexu heterogenity 

asociovaných odpovědí; 
• zastoupení jednotlivých typů asociací: 

paradigmatické, lexikálně syntagmatické, 
syntagmaticko-syntaktické a absentní; 

• zastoupení typů asociací na substantiva 
- slovní druh, který nejčastěji evokuje 
paradigmatické odpovědi. 

Popis výzkumného vzorku: 
Dotazník byl použit u 443 žáků s dia-

gnostikovanou poruchou učení ve věku od 
8 do 13 let. 
Realizace výzkumu: 

Test volných slovních párových asocia-
cí byl snímán dílem samostatně a dílem 
v baterii s dalšími technikami, nejčastěji 
s dotazníkem pragmatické úrovně jazy-
ka. Vyhodnocení a interpretace výsledků 
vycházelo z porovnání s normami, které 
zpracoval autor testu v roce 1998. 

Základní údaje tj. 150 asociovaných 
slov od 443 dětí (tj. 66 450 slov) se spe-
cifickou poruchou byly uloženy do počí-
tačové databáze Access a dále zpracová-
vány programy Access a Excel. Tyto úda-
je představují u nás první takto rozsáh-
lý vzorek asociací u specifické skupiny 
dětí s odchylkami v komunikaci. 

věk 8 9 10 11 12 13 

index heterogenity SPU 0,614 0,479 0,404 0,480 0,485 0,624 

index heterogenity normo (Novák) 0,380 0,289 0,344 

rozdíl 0,099 0,191 0,280 

Tabulka č. 1: Průměrný index heterogenity podle věku 
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Porovnávány byly především skupiny 
srovnatelné velikosti, tj. devíti a jedenác-
tiletí, protože při srovnávání indexů hete-
rogenity hraje velikost skupiny význam-
nou roli. 

Z výsledků vyplývá, že žáci se SPU 
vykazují vyšší index heterogenity než 

jejich vrstevníci bez poruchy, zejména 
ve vyšších věkových skupinách, což pro-
kazuje nižší konzistenci asociovaných 
odpovědí (Novák uvádí též pojem ko-
munalita) spojenou s výraznější indivi-
duálností asociací, která vypovídá 
o nižší úrovni těchto procesů. 

2. Sledováni zastoupeni jednotlivých typů asociací 
Výsledky jsou vzhledem k nerovnoměrnému zastoupení ve skupinách vykázány pouze 
procentně. 

Tabulka ě. 2: Sledování vývoje typů asociací 

9 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 6844 51,6 % 54,48 % -2,88 % 

lexikálně syntagmatické as. 2415 18,2 % 23,56 % -5,36 % 

syntogmaticko-syntaktickó as. 3572 26,9 % 20,57 % +6,33 % 

obsentní odpovědi 428 3,2 % 1,39 % + 1,81 % 

celkem 13259 100% 100% 

parad. + lex. syntag. asociace 69,8 % 78,04 % 

11 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 6732 55,5 % 60,72 % -5,22 % 

lexikálně syntagmatické os. 1360 11,2% 23,22 % -12,02% 

syntagmaticko-syntaktické as. 3813 31,5 % 15,87 % + 15.63 % 

obsentní odpovědi 215 1,8 % 0,19% -1,61 % 

celkem 12120 100% 100% 

parad. + lex. syntog. asociace 66,9 % 83,94 % 

13 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 2132 50,8 % 36,84 % + 13,96% 

lexikálně syntagmatické as. 591 14,1 % 31,80 % -17,70% 

syntagmaticko-syntaktické as. 1440 34,3 % 31,30 % +3,00 % 

obsentní odpovědi 37 0 ,9% 0,06 % +0,84 % 

celkem 4200 100% 100% 

parad. + lex. syntag. asociace 64,9 % 68,64 % 
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Z tabulek je patrné, že žáci se SPU vy-
kazují při srovnávání s dětmi bez poruchy 
nižní zastoupení asociačních odpovědí 
vyspělejších úrovní, tj. paradigmatických 
a lexikálně syntagmatických, a naopak 
vyšší výskyt syntagmaticko-syntaktických 
asociací. Nejvýraznější je tento rozdíl ve 
skupině jedenáctiletých. Výraznější je 
deficit u lexikálně syntagmatických odpo-
vědí než u paradigmatických, což může 

souviset se zahrnováním tzv. raných fo-
netických asociací mezi ostatní typy (dle 
instrukce Z. Nováka), nejčastěji právě 
mezi asociace paradigmatické. Z téhož 
důvodu zřejmě nenacházíme u žáků se 
SPU výraznou křivku nárůstu paradigma-
tických asociací od 9 do 11 let s následným 
poklesem do 13 let při současném pokle-
su lexikálně syntagmatických a syntagma-
ticko-syntaktických odpovědí. 

3. Průběh volných slovních párových asociací v rozmezí 9-11-13 let: porovnání 
skupiny s poruchou s normami Z. Nováka 

70%-

0%-

^utipmaiické • • 

syntagmatické 
abscntni 

10 
•a - Novák • 
11 12 13 

Legenda: zastoupení jednotlivých typů asociací u dětí se SPU p , I, s, a 

zastoupení jednotlivých typů asociací podle normy (p, I, s, a - Novák) 

Můžeme konstatovat, že u žáků se spe-
cifickou poruchou učení byl při srovnání 
s vrstevníky bez poruchy prokázán nižší 
výskyt ontogeneticky vyšších typů aso-
ciací (paradigmatické a lexikálně syntag-

matické) a naopak zvýšený výskyt méně 
vyspělých typů asociací. 

U žáků se SPU nebyla shledána charak-
teristická křivka vývoje asociací mezi 
9. a 13. rokem, typická pro děti bez poruchy. 
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4. Sledování asociování na substantívni podněty 

Tabulka č. 3: Sledování vývoje asociování na substantívni podněty 

9 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 3113 63,6 % 60,87 % +2,73 % 

lexikálně syntagmatické as. 539 11,0% 29,33 % -18,33% 

syntagmaticko-syntaktické as. 1090 22,3 % 8,73 % + 13,57% 

obsentní odpovědi 153 3,1 % 1,07 % +2,03 % 

celkem 4895 100% 100 % 

11 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 3066 68,8 % 75,17 % -6,37 % 

lexikálně syntagmatické as. 193 4,3 % 20,55 % -16,25% 

syntagmaticko-syntaktické as. 1128 25,3 % 4,12 % +21,18 % 

obsentní odpovědi 68 1,5 % 0,16 + 1,34 % 

celkem 4455 100 % 100% 

13 let počty SPU % SPU % Novák rozdí l 

paradigmatické asociace 995 64,6 % 54,13 % + 10,47% 

lexikálně syntagmatické as. 122 7,9 % 36,86 % -28,96 % 

syntagmaticko-syntaktické as. 413 26,8 % 8,94 % + 17,86% 

obsentní odpovědi 10 0,6 % 0,07 % +0,53 % 

celkem 1540 100 % 100% 

Z výsledku je patrné, že ve skupině deví-
tiletých bylo zjištěno zastoupení paradig-
matických odpovědí téměř o 3 % vyšší než 
u dětí bez poruchy, ale další výsledky již 
odpovídají očekávanému deficitu na straně 
žáků se SPU. Ještě výraznější je tento trend 
u třináctiletých, kteří asociovali paradigma-
tický ve více než 10 procentech častěji než 
děti bez poruchy. Dále je však markantní 
výrazně nižší zastoupení lexikálně syntag-
matických asociací na substantiva ve sku-
pině devítiletých, jedenáctiletých i třiná-

ctiletých a naopak výrazně vyšší zastoupe-
ní syntagmaticko-syntaktických asociací. 

O asociování na substantiva můžeme 
konstatovat, že žáci se SPU asociují, 
v rozporu s očekáváním, ve srovnatel-
ném nebo dokonce vyšším počtu para-
digmatický, což je možno zřejmě dát do 
souvislosti se zařazováním raných fone-
tických asociací mezi paradigmatický typ 
asociací. Očekávaný výrazný deficit byl 
však zjištěn u lexikálně syntagmatických 
asociací ve všech věkových kategoriích. 
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Celkově výzkum asociování dětí se spe-
cifickou poruchou učení zjistil: 
1. Byly prokázány rozdíly v indexech he-

terogenity ve všech věkových skupinách. 
Průkazné jsou na skupině 9 a 1 lletých, 
které byly početně srovnatelné s kon-
trolním vzorkem. 
Nižší jazyková úroveň žáků se speci-
fickou poruchou učení se projevuje 
ve vyšším indexu heterogenity jejich 
asociování. 

2. Ve srovnatelných věkových skupinách 
žáků se SPU byl prokázán nižší výskyt 
paradigmatických a zvláště lexikálně 
syntagmatických asociací a vyšší za-
stoupení vývojově méně kvalitních syn-
tagmaticko-syntaktických asociací než 
u kontrolní skupiny. Rozdíly narůstají 
s věkem. 
Zaostávání jazykového vývoje těchto 
dětí se projevuje v nižším zastoupení 
vyspělých asociací, tj. paradigmatic-
kých a lexikálně syntagmatických. 

3. Křivka asociací nemá v intervalu mezi 
9. a 13. rokem tak výrazný tvar jako 
u dětí bez poruchy. 
U žáků se SPU není patrný výrazný 
nárůst a následný pokles paradigma-
tických asociací mezi 9. a 13. rokem, 
který je charakteristický pro děti bez 
poruchy. 

4. Ve skupině devítiletých a třináctiletých 
bylo zjištěno vyšší zastoupení paradig-
matických asociací na substantiva než 
ve skupině kontrolní. Výrazný deficit 
byl však zjištěn u lexikálně syntagma-
tických asociací. 

Oproti předpokladu se u žáků se 
SPU neprojevilo nižší zastoupení pa-
radigmatických asociací na substan-
tiva. 

Celkově bylo z výsledků výzkumu gran-
tu GAČR r. č. 406/02/0856 k jazykovým 
aspektům u dětí se SPU konstatováno: 

Děti se specifickou poruchou učení dis-
ponují odlišnou strukturou jazykové 
složky inteligence. Zjištěné výsledky v ja-
zykové složce se nacházely na dolní hrani-
ci průměru a dá se tedy předpokládat, že 
jazykové výkony snižují celkový intelekt 
dítěte. Ze zkoušek slovník, dokončování vět, 
klasifikace pojmů a slovní analogie byly 
zjištěny nej lepší výkony u dokončování vět 
a nejslabší ve slovních analogiích. Nižší 
výkon v analogiích můžeme dát do souvis-
losti s deficity na sémantické úrovni jazy-
ka, s obtížemi v chápání logických vztahů 
a menším rozsahem slovníku dítěte. Obdob-
né jevy nacházíme i při interpretaci nižší 
úrovně asociování. 

Děti se specifickou poruchou mají sní-
ženou pragmatickou úroveň jazyka, kte-
rá představuje klíčový aspekt komuni-
kační kompetence. Toto hodnocení výzku-
mu vyplynulo z faktu, že ve všech sledova-
ných oblastech s různou dominancí faktorů 
jazykových a sociálních bylo zjištěno, že 
u pozitivně hodnocených jevů v převážné 
většině nacházíme vyšší zastoupení žáků 
bez poruchy a u jevů jazykově a sociálně 
problematických velmi často signifikantně 
vyšší zastoupení žáků s poruchou. To svědčí 
o jazykových obtížích na úrovni pragmati-
ky, které se závažným způsobem promítají 
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do sociálních vazeb jedince. Poznamená-
vají vztah k dospělým, k vrstevníkům i sama 
k sobě. Z výsledků některých položek je 
patrná i symptomatologie LMD. 

Jaká byla konkrétní zjištění o pragma-
tice dětí se SPU? 

Jejich komunikativní činnosti charak-
terizuje větší pasivita a bezradnost, men-
ši zájem o komunikaci, problémy v přes-
nosti vyjadřování, obtížně sledovatelná 
linie jejich vyprávění, nižší až sociálně 
problémový humor a horší sebeprosazo-
vání než u dětí bez poruchy. 

Ve srovnání s vrstevníkem bez poruchy 
jazykově i sociálně problematicky reali-
zuje svůj komunikační záměr. Horší vý-
sledky nacházíme až na ojedinělé výjim-
ky ve skupině chlapců s poruchou. 

V odezvě na komunikaci byl opět kon-
statován menší zájem, pozornost a časté 
neporozumění v reakcích, pochopitelná 
nižší úroveň čtenářských zájmů, preferen-
ce nižši, až problémové úrovně humoru 
a častější užívání neverbálních, ba i agre-
sivních prostředků. 

Rovněž interakce a konverzace dítěte 
se SPU může být charakterizována jako 
problematičtější co se týče rozsahu, po-
vahy i účinnosti. Tyto děti projevují 
v interakci jazykovou i sociální nejistotu, 
jejich sdělení jsou pro okolí obtížně sro-
zumitelná. Mají potíže v komunikačně ná-
ročnějších situacích, v konverzaci pre-
ferují známé lidi, hůře se zapojují do dis-
kusí skupiny vrstevníků, nemají tendenci 
být dominantní, ale významně častěji pů-
sobí ve skupině destruktivně. 

Rozdíly v neprospěch dětí s poruchou 
se s věkem zvětšují. Dívky se často blíží 
spíše charakteristikám skupiny bez po-
ruchy, jeví se oproti stejně postiženým 
chlapcům jako jazykově i sociálně zdat-
nější. Častěji jsou konformnější, až sub-
misivní, chlapci naopak agresivnější. 

Děti se specifickou poruchou učení 
trpí nejčastěji deficitem fonologických 
procesů (tj. problémy v klíčové jazykové 
oblasti), se kterým jsou etiologicky spo-
jeny obtíže ve čtení (čtení západních ja-
zyků stojí na fonologických procesech na 
rozdíl od jazykových systémů Orientu, 
které dávají přednost ideografickému čte-
ní), ve psaní, ale kupodivu i v matematice. 

Tyto deficity jsou již dostatečně prově-
řeny celou řadou výzkumů, diagnostika 
této úrovně jazyka je rutinní součástí po-
radenských vyšetření, a nebyla proto za-
hrnuta primárně do referované výzkumné 
baterie, souvislosti byly sledovány pouze 
ze sekundárních projevů. 

Děti se specifickou poruchou učení 
produkují méně vyspělých typů aso-
ciací, proto jsou handicapovány v chápání 
a výstavbě logických struktur v učivu. Pře-
chod od syntagmaticko-syntaktických 
k paradigmatickým asociacím je podle 
Nováka (1998) bezpečným indikátorem 
rozvoje verbalizace dětí mladšího školní-
ho věku. Pokud se u dětí se SPU opožďu-
je, dají se u nich očekávat: 
• obtíže s chápáním logických vztahů ve 

větách, s užitím spojek, s doplňováním 
neúplných vět 

• menší rozsah aktivního slovníku 
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• obtíže s výukou cizího jazyka, během kte-
ré se ontogeneze asociování v mateřštině 
opakuje 

• porozumění nahrazené pamětním osvo-
jením 

• absence klíčových významových vazeb 
• nižší úroveň tvoření pojmů a zobecňování 
• nižší úroveň jazykové kreativity 
• neschopnost organizovaného, systémo-

vého zpracování učební látky 
Děti se specifickou poruchou učení 

mají hraniční úroveň jazykového citu, 
která podle autorů příslušné techniky sou-
visí především s postižením morfologic-
ko-syntaktické stránky jazyka a obtížemi 
ve sluchové percepci. Podle struktury je-
jich výkonů ve zkoušce je možno očekávat 
• závažné obtíže při psaní diktátů 
• dysgramatické vyjadřování s největšími 

problémy při správném skloňování 
Z těchto výsledků vyplývá, že určité 

deficity nacházíme na fonologické, mor-
fologicko-syntakt ické i sémant ické 
úrovni jazyka a z Gardnerova pohledu 
můžeme najít obtíže při naplňování 
všech čtyř základních funkcí jazyka -
ré tor ické , vysvětlovači, paměťové 
i metalingvistické. Všechny tyto defici-
ty se konkrétně promítají do školní vý-
chovy i vzdělávání a mají nejen tam 
i výrazné sociální souvislosti. 

Žáci se SPU jsou v našich školách nej-
častěji integrovanými a učitel je tedy prá-
vě u nich postaven před úkol individuali-
zovat výuku, respektovat speciální vzdě-
lávací potřeby, z nichž mnohé vyplývají 
z výše zmíněných charakteristik jejich ja-

zyka. V určité situaci je dokonce indivi-
dualizací povinován a musí ji prokazovat. 

Začlenění žáků se specifickou poruchou 
učení do běžných tříd má celou řadu cha-
rakteristik a tito žáci představují atypic-
kou skupinu jedinců se speciálními potře-
bami. Blíží se běžné populaci relativně 
lehkým postižením, relativně pozdní ma-
nifestací poruchy (až ve školním věku) 
a většinou jsou spontánně integrováni. 
Tyto skutečnosti však jejich situaci ne-
usnadňují, právě naopak. Integrace dětí se 
SPU má bohužel často pouze formální 
podobu. 

Vznikají otázky. Jak respektovat jejich 
speciální edukační potřeby? Je integrace 
či inkluze těchto žáků realitou, cílem, nebo 
nedosažitelným ideálem? 

Odvodíme-li ze zjištěných deficitů spe-
ciální vzdělávací potřeby dětí se SPU, 
v mnoha oblastech zjistíme, že specifika 
přístupu nemusí být zvlášť zdůrazňována, 
protože moderní výchovné systémy, ak-
ceptující celé spektrum žáků, s uspo-
kojováním individuálních potřeb již po-
čítají. Je to dokonce jeden z hlavních rysů 
jejich modernosti. Jako nejlépe vyhovují-
cí se zdají humanistické, na dítě/žáka 
zaměřené směry vzdělávání. Konkrétní 
podobu dostávají tyto myšlenky i v Národ-
ním programu rozvoje vzdělávání v ČR 
(Bílá kniha). 

Speciální vzdělávací potřeby žáků se 
SPU, které by měla výchova zaměřená na 
dítě brát v úvahu, jsou spojeny s jazy-
kovým handicapem, který je obdobou 
omezeného jazykového kódu. Žáci s ome-
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zeným jazykovým kódem (viz známou 
Bemsteinovu teorii jazykové socializace) 
potřebují individualizovanou, např. kom-
penzační, výchovu tak, aby byla vyrovná-
na jejich vzdělávací příležitost. Neopomi-
nutelné je i celkové bezpečné vzdělávací 
klima. Významné změny by měla doznat 
i diagnostika, která by se namísto konsta-
tování stavu a přidělení diagnózy měla 
koncentrovat na podpůrnou činnost, vý-
voj s cilem změny k lepšímu. V tomto 
kontextu pak diagnóza není cílem - kon-
cem procesu, ale počátkem - podnětem 
k zahájení intervence. 

Sociální dimenzi problematiky je třeba 
ještě zasadit do kontextu lidských práv, 
rovnosti šancí. V České republice, kde 
byla výzkumy OECD/PISA zjištěna nej-
silnější souvislost mezi ekonomickým, 
sociálním a kulturním statusem rodiny 
a školními výsledky žáků, je důvod 
k zamyšlení a realizaci změn, které ve ško-
le posíli inkluzivní principy. 

Z širších výsledů autorčina výzkumu 
vyplynulo, že potřeba speciálních po-
stupů byla nejčastěji zmiňována v kog-
nitivních oblastech, jejichž zvládnutí 
bude zřejmě představovat důležitou po-
ložku v kompetencích učitele. Důleži-
tou úlohu bude vždy hrát pregraduální 
a postgraduální vzdělávání učitelů. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit for-
mativni stránku přípravy učitelů, stimu-
lující kromě jiného zvláště hodnoty, 
neboť uspořádaný systém hodnot urču-
je „poznávací síť" jednotlivce a vytváří 
u něj kognitivní filtr. 

Můžeme tedy konstatovat, že inkluze 
žáků se specifickými poruchami učení 
představuje reálný cíl, jehož splnění 
však přímo souvisí s naplněním poža-
davků na transformaci školy. Její vý-
znamnou součástí jsou požadavky na in-
dividualizaci výchovně-vzdělávacího 
působení, která představuje základní prin-
cip inkluzivní školy. 

Pojem inkluze preferujeme před ter-
mínem integrace, protože představuje 
vyšší úroveň akceptace žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, vytváří na dítě 
orientované prostředí, které je podnětné 
pro všechny zúčastněné. 

K výhodám inkluzivní třídy patří, že 
všem dětem přináší možnost: 
• získat širší pohled na svět a naučit se 

akceptovat odlišnosti 
• podílet se na vzdělávání ostatních, a tím 

se obohatit 
• přispívat k naplnění potřeb ostatních, 

a tak rozvíjet vlasmi empatii 
Vzdělávání žáků se specifickou poru-

chou učení představuje typický příklad 
jevu, který je třeba pojímat multidiscipli-
nárně, s důrazem na humanistický přistup. 
Je třeba věnovat vyváženou pozornost fak-
torům vnitřním i vnějším, změnit úlohu 
diagnostiky a soustředit pozornost na in-
dividualizované respektování speciálních 
potřeb těchto žáků. 
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