
MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ 
a na školách středních. 
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004. 102 s. 

Po třech letech znovu vychází, v aktua-
lizované a doplněné podobě, publikace 
dotýkající se závažné problematiky, s níž 
se setkáváme ve školní výuce, a to speci-
fických poruch učení. Je určena odborné 
i širší veřejnosti. Svou koncepcí přehled-
ně seznamuje s danou problematikou 
z hlediska teoretického i praktického. 
Užitečné je, že v závěru přináší přehled 
současně platných metodických pokynů 
a vyhlášek, které s výukou žáků se speci-
fickými poruchami učení (též SPU) sou-
visejí. 

Kníhaje členěna do jedenácti kapitol, 
které jsou dále děleny do podkapitol. 
V úvodu publikace autorka shmuje péči 
0 děti se SPU po stránce diagnostické 
1 reedukační a zdůrazňuje význam změn 
a požadavků na žáka, které jsou dány pře-
chodem na druhý stupeň, a to zejména 
rozličnými a odlišnými požadavky jednot-
livých vyučujících. 

Počáteční kapitoly přibližují základní 
charakteristiky dětí v období puberty 
z hlediska vývojové psychologie. V po-
měrně rozsáhlé druhé kapitole se také se-
tkáváme s výkladem možného vlivu 
a důsledků SPU na chování žáků v da-
ném věkovém období. Žáci se SPU musí 
vynakládat větší úsilí při studiu než je-
jich vrstevníci a mnohdy jejich výsledky 
neodpovídají snaze. V souvislosti s tím 
mohou vznikat sekundární obtíže, které 

se mohou odrážet v chování a dále ztě-
žovat žákovi život ve škole i mezi vrs-
tevníky, pokud se mu nedostane adekvát-
ní pomoci. 

Také další kapitola se svým obsahem 
řadí mezi teoretická východiska této pub-
likace: čtenář se setkává s různými náhle-
dy na funkce mozkových hemisfér při pro-
cesu osvojování čtení a psaní. Autorka 
uvádí výsledky práce započaté Normanem 
Gerschwindem v roce 1982 i nová zkou-
mání ukazující důležitost genetických fak-
torů, kdy nálezy Bruče Penningtona a jeho 
kolegů dokládají vztah určité oblasti na 
šestém chromozomu k dyslexii. Čtenář má 
možnost pochopit funkci pravé i levé he-
misféry a potřebné schopnosti, které jsou 
nezbytné pro kvalitní osvojení si čtené 
i psané podoby jazyka. 

V návaznosti na předchozí kapitolu se 
dále čtenář seznamuje s definicí SPU 
a jejich druhy. Kapitola je koncipována 
velmi přehledně a výstižně, po objasně-
ní pojmů SPU (dyslexie, dysortografie, 
dysgrafie a dyskalkulie) následuje výčet 
typických znaků pro daný druh SPU. 
V závěru kapitoly jsou zmíněny i další, 
širší veřejnosti méně známé poruchy, kte-
ré se mohou promítat do obtíží s osvo-
jením učiva. Mezi ně náleží dyspinxie 
(specifická porucha kreslení), dysmuzie 
(specifická porucha hudebních schopnos-
tí) a dyspraxie (specifická porucha moto-
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rické obratnosti). V podkapitolách se au-
torka zabývá příčinami, výskytem, proje-
vy a odrazem SPU ve výuce (děleno dle 
jednotlivých předmětů). Čtenář však musí 
vést v patrnosti, že projevy SPU i jejich 
dopad na výuku jsou individuálně odlišné 
u každého žáka. 

Kapitola pátá řeší přechod dítěte z 1. na 
2. stupeň ZŠ či na SŠ. V úvodu se setká-
váme s rozborem zásad pro připravu na 
vyučování a doporučeními na vybudová-
ní studijních návyků s ohledem na koncen-
traci i únavu žáka (formou stručného po-
pisu několika cvičení na posílení koncen-
trace). V první podkapitole je rozváděna 
otázka, zda jsou žáci se SPU dostatečně 
tolerováni. Stanovení diagnózy nezname-
ná pro žáka, rodiče ani učitele konečné 
řešení. Právě naopak, od této chvíle by 
měla vzniknout úzká spolupráce mezi vše-
mi jmenovanými a vypracování indivi-
duálního vzdělávacího plánu (dále IVP) 
a respektování doporučení z pedagogicko-
-psychologické poradny. Publikace uvádí 
všechny údaje, které by měl IVP obsaho-
vat. Mezi přílohami v závěru se nachází 
konkrétně zpracovaný IVP, podle něhož 
si učitelé i rodiče mohou ujasnit a upřes-
nit, nad čím je nutné se zamyslet, je-li na-
ším cílem žákovi pomoci. 

Velmi dobře využitelná z praktického 
hlediska je osmá kapitola, která přibližu-
je konkrétní možnosti úlev, toleranci 
a hodnocení žáků se SPU v předmětech 
a při provádění oprav cvičení. Poměrně 
značný prostor je zde dán českému jazy-
ku. Autorka se podrobně zabývá proble-

matikou diktátů u žáků se SPU, jejich 
možnými variantami (forma předtištěné-
ho cvičení či diktát tlakový) a optimálním 
výběrem pro konkrétního žáka. 

Zbývající část publikace je prakticky 
zaměřena a ocení ji především učitelé na-
ukových předmětů či učitelé cizích jazy-
ků. V úvodu desáté kapitoly se autorka 
pokouší odpovědět na otázku, který jazyk 
je pro žáka se SPU nejvhodnější. Srovná-
vá nároky, které klade studium jazyka an-
glického a německého, a v souladu s nej-
novějšími poznatky z oblasti jazykové 
výuky podotýká, že volba jazyka je ná-
ročný proces ovlivněný mnoha faktory 
a individuálními dispozicemi žáka. 

U žáků se SPU není důležité požadovat 
ovládnutí jazyka s perfektní znalostí apli-
kace gramatických pravidel a pravopisu 
slov, ale rozvíjet znalost jazyka především 
na komunikativní bázi s porozuměním čte-
nému či slyšenému textu. Čtenáři jsou zde 
předkládány některé zásady výuky, napří-
klad pro osvojování slovní zásoby, nácvik 
čtení cizojazyčného textu a pro vyučující 
návrhy, jak žáky hodnoti t a zkoušet 
z osvojeného učiva. Tyto zásady však ne-
jsou nijak specifické, protože jsou dobře 
využitelné u všech žáků a čerpají z mo-
derních metod lingvodidaktiky. 

Závěrečná část publikace je orientová-
na na seznámení se speciálními přístupy 
k žákům se SPU. Mezi popisovanými ná-
měty k reedukaci zrakové a sluchové per-
cepce najdeme různá cvičení na rozvoj 
zrakové a sluchové analýzy a syntézy. 
Závěr této části je praktický, jde o popis 
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her, které jsou dobře využitelné při nápra-
vách SPU na 2. stupni ZŠ. 

Publikace je zakončena přílohou, kte-
rou tvoří přehled aktuálních metodických 
pokynů a vyhlášek MŠMT ČR, které se 
dotýkají výuky žáků se SPU. Tento pře-
hled usnadní rodičům i pedagogům orien-
taci ve školské legislativě. 

Závěrem lze shrnout, že publikace vhod-
ně doplňuje odbornou literaturu týkající 
specifických poruch učení, zejména pro-
tože ostatní podobné práce se vztahují 

především k žákům mladšího školního 
věku. Je třeba mít neustále na paměti, že 
i děti s přetrvávající poruchou SPU mají 
mít šanci uplatnit se na vyšším typu školy. 

Kníhaje velmi srozumitelně a přehled-
ně napsána, doplněná řadou konkrétních 
námětů pro práci s dětmi se SPU na dru-
hém stupni ZŠ nebo SŠ. Domnívám se, že 
zaujme jak odborníky z oblasti speciální 
pedagogiky či vyučující na druhém stup-
ni ZŠ či SŠ, kteří se ve své praxi s žáky 
se SPU setkávají, tak i rodiče těchto dětí. 

Jitka Tůmová 

DVOŘÁK, J. Vývojová verbálni dyspraxie. 
Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. 140 s. 
ISBN 80-902536-5-2. 

Publikace „Vývojová verbální dyspra-
xie" klinického logopéda dr. Josefa Dvo-
řáka je pokusem o vymezení u nás proza-
tím terminologicky neznámé kategorie na-
rušeného vývoje řeči. 

Autorovo pojetí vychází z teorie moto-
rického narušení ideace, plánování a vy-
konávání aktivit na úrovni slov. 

Při vymezeni poruchy, která je nejčas-
těji zahrnována mezi symptomy vývojo-
vé dysfázie nebo zaměňována za těžkou 
poruchu výslovnosti, vychází ze zahranič-
ní (anglicky psané) literatury. V našem 
jazykovém prostředí navazuje na známé 
Žlabový práce týkající se specifických 
poruch výslovnosti. Ve velké míře je text 
originální, vycházející z vlastního pozo-
rování, studia a práce s dětmi s narušeným 
vývojem řeči. 

Publikace je členěna do 11 kapitol. 
První dvě kapitoly se zabývají motori-

kou a jejími poruchami. 
Ve třetí se autor snaží o terminologické 

vymezení apraxie (dyspraxie) řeči. Na 
12 stranách definuje pojmy, jako je vývo-
jová apraxie, dyspraxie (verbální, orální, 
artikulační), vývojová fonologická poru-
cha. Tato kapitola (podstatná pro další 
pochopení problematiky) je zpracovaná 
příliš encyklopedicky. I poučený čtenář je 
zahlcen širokou škálou podobně znějících 
názvů. Čtení této části znesnadňuje pře-
devším použití zkratek. 

Kapitoly 4-7 jsou zaměřeny na příčiny 
a charakter is t iky vývojové verbální 
dyspraxie. 

V osmé se autor zabývá diferenciální 
diagnostikou vývojové dysfázie a jiných 
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