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“Učit se znamená objevovat to, co už víš. 
Konat znamená demonstrovat, že toto víš. 
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. 
Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“ 
 
 
                                                                                                           Richard Bach  
 
 
 

Úvod 
 
Ke zkvalitnění péče o individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK 
prostřednictvím speciálně pedagogických a sociálně psychologických technik byly v rámci realizovaných 
aktivit projektu pro školní speciální pedagogy a školní psychology spolupracujících škol připraveny 
vzdělávací a výcvikové kurzy: Instrumentální obohacování podle Reuvena Feuersteina (FIE) a výcvik 
v mediaci. 
 
Jejich přípravu zajišťovala Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace   jako 
partner MSK. V průběhu zavádění technik těchto výcviků do přímé práce s žáky ve školním roce 2010-2011 
a školním roce 2011-2012 spolupracovala PPP s proškolenými pedagogickými pracovníky zapojených škol, 
poskytovala jim metodickou podporu.  
 
Sebezkušenostní základní modul Instrumentálního obohacování podle R.Feuersteina (FIE) v rozsahu 80 
hodin se uskutečnil v termínu 12.4. - 23.4.2010 ve Velkých Karlovicích, zahrnoval metodiku 4 instrumentů. 
Teoretickou i praktickou část výcviku vedla s velkou mírou odborné erudice a zkušeností z poradenské praxe 
paní Doc.PhDr.Věra Pokorná, členka International Association of Instrumental Enrichment Trainers.  
 
Mediační výcvik v rozsahu 100 hodin  se uskutečnil ve 4 intenzivních třídenních blocích v období od 
18.10.2010 do 13.1.2011 v Malenovicích.  Zahrnoval základní fáze mediace, postupy efektivní komunikace 
včetně techniky sběru informací a písemného záznamu mediačního procesu, tvorbu dohody i modelové 
mediační kauzy z oblasti školství. Část výcviku byla rovněž zaměřena na techniky a metody facilitátora.  
Výcvik vedly lektorky Asociace mediátorů ČR paní Bc. Jitka Řezaninová a paní Dana Vrabcová. 
 
Z praktického zavádění metod obou výcviků do přímé speciálně pedagogické a psychologické činnosti 
odborníků ŠPP za účelem zkvalitňování podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
školách vznikla tato publikace jako sborník příkladů dobré praxe. 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?bdid=4a6d0ba2cf304a770cfccf71716c377384b695d0&att=4&atd=2440;6161781022174831736;1289772618;1266;20519;92987;1848;922038646236325696;100;2;6;2346346265&curl=http%3A%2F%2Fcz.search.etargetnet.com%2Fgeneric%2Fbublina.go.php%3Fkwl%3DU%C4%8CITEL%26bdid%3D4a6d0ba2cf304a770cfccf71716c377384b695d0%26ref%3D17710
http://cituj.cz/Citaty/autorinfo-454.aspx
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I. FIE 
 

Instrumentální obohacování podle Reuvena 
Feuersteina 
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1. O metodě FIE 

 
 
Prof. Reuven Feuerstein, Ph.D. (nar. 1921) je celosvětově uznávaný psycholog v oboru kognitivní 
psychologie a autor mezinárodně přijímané teorie Strukturální kognitivní modifikace (SCM – Structural 
Cognitive Mediation). Je ředitelem institutu International Center for the Enhancement of Learning Propensity 
(ICELP) v Jeruzalémě.  
Metoda Instrumentálního obohacování podle Reuvena Feuersteina  (FIE) je aplikovaný systém teorie 
Strukturální kognitivní modifikace. Ta tvrdí, že intelekt může být změněn, protože neexistují neměnné 
podmínky nebo genetické předpoklady, které zabraňují rozvoji myšlení a učení. Vychází z předpokladu, že 
všichni lidé se přizpůsobují novému prostředí, jsou adaptabilní a jsou schopni zvýšit své schopnosti. 
Kognitivní modifikovatelnost využívá zejména zkušenosti zprostředkovaného učení, které vytváří 
kognitivně modifikovatelné prostředí. Je proto založena na zprostředkování postupně stále náročnějších 
úkolů sestavených do cvičných sešitů – instrumentů.  
Cílem metody je zvýšit kritické myšlení žáků i dospělých, rozvinout jejich schopnost učit se, předávat jim 
strategie a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.  
Heslem i logem celé metody je výzva: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“. Tato výzva vyjadřuje 
skutečnost, že se žák aktivně podílí na procesu učení a tak přejímá část odpovědnosti za své vzdělávání.  
Metoda se používá ve více než 80 zemích celého světa, byla přeložena do 28 jazyků včetně češtiny a 
slovenštiny, mezi zájemci v České republice se šíří od roku 2000.

1 

 
V kurzu FIE I se účastníci naučili pracovat s prvními čtyřmi instrumenty základního modulu Instrumentálního 
obohacování podle Reuvena Feuersteina: 
 
Uspořádání bodů 
Porovnávání  
Orientace v prostoru I 
Analytické vnímání  
 
Získali zkušenost se zprostředkovaným vyučováním tak, aby byli schopni naučit žáky myslet efektivněj i, 
rozvíjet jejich způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování, nepracovat 
impulzivně, popřípadě metodou pokusu a omylu si ověřit správný postup a řešení. Neopomenutelnou 
výhodou programu je proto i práce s chybou. S instrumenty se dá pracovat individuální i skupinovou formou.   
 
Cílem kurzu bylo vést pedagogy k tomu, aby vyžadovali od žáků promyšlené strategie řešení úkolu a 
stanovit plán své práce. Dále pak naučit žáky klást otázky, promýšlet odpovědi včetně zdokonalování 
schopností verbálního projevu. Důraz na rozvíjení řeči je v tomto programu velmi významný.  
 
V neposlední řadě bylo cílem každého instrumentu překonání dílčích deficitů kognitivních funkcí na úrovni 
přijímání informací, jejich zpracování a konečně i na reakci, kterou vyvolávají, tedy na správné odpovědi. 
Tento přístup tak efektivně rozvíjí učební potenciál žáka, překonává jeho různé školní, myšlenkové, sociální, 
kulturní i osobnostní bariéry. 
 

                                                 
1
 http://centrum-cogito.cz/  

http://centrum-cogito.cz/
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2.   Kazuistiky individuální  
 

2.1.  Kazuistika 1     
 

Pohlaví: chlapec Věk:  10 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
V evidenci PPP je chlapec od roku 2011, kde byl vyšetřen v průběhu 4. ročníku ZŠ pro obtíže v matematice. 
Z osobní anamnézy je možný vliv hereditárních dispozic ze strany matky. Rodina se školou spolupracuje. 
Chlapec je levák. Mezi jeho zájmy patří četba a sport. Jedná se o velmi tichého chlapce, který je však velmi 
demotivovaný svými výsledky v matematice, což se odráží na domácí přípravě. Často musí být k přípravě 
nucen, pracuje pouze s matkou, sám není schopen se na hodiny matematiky připravit. 

 
Pedagogická diagnostika: 
V současné době dosahuje chlapec průměrných výsledků. V Jč a Aj je aktivní, pracuje se zájmem. Mezi jeho 
silné stránky patří četba - čte texty obtížné na porozumění pro 5. ročník.  V Ma při zohlednění všech potíží 
chlapce je jeho výkon velmi slabý. Tempo žáka je velmi pomalé, řešení slovních příkladů nesamostatné. 
Velký problém má v geometrii, prostorová paměť je krátkodobá. Při operování v řádech chybuje, musí se 
opírat o názor a o písemnou formu zápisu. Mezi dosud realizovaná opatření patří zajištění individuálního 
přístupu v hodinách, využití názoru, orientace na číselné ose, práce s kostkami, sestavování obrázku podle 
předlohy. Spojování dvou věcí dohromady a uspořádání podle daných pravidel, učení porovnáváním. 
Pojmenovává veškeré činnosti. Od září 2011 je chlapec zařazen do individuální péče a pracujeme 
s instrumentem FIE - Uspořádání bodů. 

 
Diagnóza: 
Snížená matematická pohotovost s obtížnější praktickou aplikací početních dovedností, projevy hypokalkulie 
(v oblasti operační a prostorově grafické), dílčí oslabení percepčního výkonu v podkladu vizuální 
diferenciace. V závěrech PPP doporučeno pracovat s instrumenty FIE – Uspořádání bodů. 

 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
V rámci péče speciálního pedagoga školy je vhodný postup dle Instrumentálního obohacování dle R. 
Feuersteina, práce s instrumenty Uspořádání bodů. Následně i k rozvoji a upevnění percepčních a 
percepčně motorických dovedností a k překonání parciálních deficitů s instrumenty Orientace v prostoru a 
Analytické vnímání. Ve vyučovacích hodinách je nutné tolerantně hodnotit výkony v matematických 
předmětech, využívat kontrolu učitele (volba správného postupu, způsob řešení, umožnění pomocných 
mezisoučtů). U samostatné práce prodloužit vlastní kontrolu. 
Při práci s instrumentem je nutné klást důraz: 
a) rozvoj prostorové orientace (vytváření představ o objektech v prostoru a jejich vzájemné vztahy) 
b) vnímání časových sekvencí (vědomé navazování uspořádání prvků a činností, schopnost uvědomovat si 

pořadí nejen v rámci číselné řady, ale i strategií, tedy pořadí aktivit při řešení úkolů) 
c) vytváření představy početní řady  
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL
2 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 5 

Jméno/Name: chlapec  Věk: 10 let 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:1A 

Úkoly/Tasks:  
Naučit žáka systematickému vyhledávání. Zjistit způsoby, jak dosáhnout rozhodnutí při více 
alternativách. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, čtverečkovaný papír, rozlišovač na klíče, plánek – 
dispozice bytu. 
 

                                                 
2
 http://centrum-cogito.cz/ Dokumenty/ Záznamový arch pro práci s jedincem 

http://centrum-cogito.cz/
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Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
řada, tvar, vzor, bod, vrchol, klíč, návod, čtverec, trojúhelník, rámeček pole,  vodorovný, svislý, 
geometrický tvar  

Otázky/Questions:  
Kolik bodů potřebujeme pro trojúhelník a kolik pro čtverec? Co je to klíč? Co je to pole? 

Přemostění/Bridging:  
rámeček – pole - obraz – hrací pole, plán - domu, bytu, výletu, vrchol - hory 

Poznámky/Notes: - 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities:  Obrazce a body s minimální verbální modalitou. 
Myšlenkové operace/Operations: Myšlení odvozováním, členění pole. 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Je velmi klidný, nenápadný chlapec, u kterého jsem si dosud impulzivity 
vůbec nevšimla. 
Soustředění/Concentration: Zpočátku lekce je vysoká, ale nemá dlouhého trvání, zejména když se 
nedaří. 
Zájem/Interest: Žák má zájem uspět a individuální forma výuky mu vyhovuje. Nikdo jej neporovnává 
s ostatními. 
Aktivita/Activity: Nedostatečně rozvíjí, vyjadřuje a dokládá myšlenky. 
Další/Another: - 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Neví si rady, jak úkol uchopit, čím začít, jakou zvolit strategii, jak úkol 
naplánovat. Nutné vedení po celou dobu lekce. 
Vyjadřování/Expressing: Prezentace myšlenek je chaotická. Opírá se o poskytnuté informace. 
Konverzace obsahově velmi chudá, vázne spolupráce. 
Abstrakce/Abstraction: Myšlení je málo tvořivé, žák má výrazné omezení kognitivních funkcí na 
úrovni inputu. 
Výkonnost/Efficiency: Nevykazuje systematický přístup, neúplná nebo nepřesná prezentace dat a 
malá početní pohotovost. 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes: - 
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2.2.  Kazuistika  2     
 

Pohlaví: dívka  Věk:  11 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
Dívka z podnětného prostředí, dobře vedená. Je pohotová, rychlá, bystrá. Sledován výrazný nepoměr při 
porovnání s těžkopádností ve čtení; tato činnost je evidentně nesmírně namáhavá.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Ve škole prosperuje na výborné, pokud má texty zprostředkované nebo pokud má dostatek času 
k opakovanému přečtení. Čte pomalým tempem, nevadí jí číst před třídou nahlas, protože z hlasitého čtení 
je schopna získat informace, z tichého méně jistě. Do reedukační péče ŠSP dochází pravidelně, zadání na 
domácí trénink má vždy splněna všechna, mnohdy si přidává úkoly sama – chce se svého handicapu zbavit, 
tak trénuje nad rámec stanovených úkolů. 
 
Diagnóza:  
Ve 3. ročníku diagnostikována VPU - dyslexie u dívky s nadprůměrnými intelektovými schopnostmi. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Umožnit čtení nahlas – čte s lepším porozuměním, umožnit používat zástřih. V současnosti čte po slovech 
až souslovích, neznámá a obtížná slova vázaným slabikováním. Pokračovat ve FIE – Uspořádání bodů. 
V předchozím období byla reedukační péče zaměřena převážně na změnu techniky čtení, méně pozornosti 
bylo věnováno rozvoji oslabených dílčích funkcí. V loňském školním roce pracovala ve skupině FIE – 
Uspořádání bodů. Přestože byla zařazena do skupiny starších chlapců, její verbální schopnosti, schopnost 
aplikovat dříve naučené, úroveň abstrakce a další schopnosti vysoce převyšovaly skupinu. Proto v letošním 
školním roce pokračuje v instrumentu FIE – Uspořádání bodů individuální formou. 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 13 

Jméno/Name: dívka Věk: 11 let 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:4 

Úkoly/Tasks:  
Symetrie x asymetrie, otáčení x překlápění. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 
Úkolem lekce bylo ujasnit si pojmy symetrie a asymetrie, následně pak využít poznatku pro otáčení a 
překlápění asymetrického tvaru (pracovní list č. 4). 
Pomůcky - papír na vytvoření skládanek pro následné vystříhání známých tvarů – sněhová vločka, 
stromeček, geometrické tvary - obdélník, čtverec, kosočtverec, kruh, trojúhelník i pro nahodilé tvary. 
Záměrem bylo vyzkoušet si, jak je náročné vytvořit opravdu symetrický tvar a jakým způsobem je 
možné dosáhnout toho, aby symetrický přestal být. 
Technické výkresy  - pro ukázku zobrazení různých těles – pro diskusi o tom, co by se stalo, kdyby 
tyto předměty symetrické nebyly. Pro názorné předvedení asymetrie využito zrcadlo. Pro práci bylo 
nutné vyvodit obdélník – využili jsme vytvořené tabulky z úvodních lekcí. Dále bylo potřeba probrat, 
jak se může tvar změnit při překlopení, a také, jakou zvolit strategii, co bude rozlišovat tvary. 

Materiál/Materials:  
Papírové skládanky,  modely geometrických tvarů – plošných i prostorových, technické nákresy – 
šroub, matice, most. Větší hranaté zrcadlo. 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
symetrie, asymetrie 

Otázky/Questions:  
Podle čeho poznám, že je obrazec symetrický ? 
V čem mi může pomoci poznání, že je obrazec symetrický nebo ne? 

Přemostění/Bridging:  
souměrnost – stačí znát půlku, druhou si umím představit. Zjednodušení práce – vzory k vyšívání, 
použití zrcadla pro vytvoření rožku u vzorků. Vystřihovánky skládaného papíru – vločky, ubrousky, 
řada stromečků. Přesná kopie – otisky poloviny, jinak možné zkreslení – zrcadlo – polovina obličeje, 
celkový obraz nesedí s vizáží, polovina listů rostliny – celá vypadá jinak. 
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Poznámky/Notes:  
Je bystrá dívka, pojmy symetrický a asymetrický pochopila velmi rychle, bylo možné jít o krok dál 
oproti předpokladu – pohrát si např. s předponou slov.  

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: práce s konkrétním materiálem, ukázka prací (technické 
výkresy) 
Myšlenkové operace/Operations: pamatuje si, plánuje, rozhoduje, využívá předchozí informace, 
aplikuje poznatky 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Dívka není příliš spontánní, vyčkává na pokyn, pak sděluje, co si myslí, 
s myšlenkami si pohrává a je schopna je dolaďovat, nabízet k přemýšlení další varianty. Doplňuje 
sama sebe. Je vidět, že ji baví přemýšlet. 
Soustředění/Concentration: Na práci se soustředí velmi dobře, pracuje koncentrovaně. 
Zájem/Interest: vysoký 
Aktivita/Activity: nadprůměrná 
Další/Another: Má tendenci zlobit se na sebe v okamžiku, kdy zvolená strategie nefunguje a jí se 
nedaří. Na druhou stranu nelpí na jediném postupu, zkouší jiné. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Plně ponořena do předkládaných aktivit, vítá je, je patrné potěšení z úkolů, 
které vyžadují soustředěné úsilí a uplatnění předchozích znalostí. 
Vyjadřování/Expressing: opatrné, mnohem živější, než na počátku práce, kdy bylo nutné 
překonávat ostych z veřejného projevu 
Abstrakce/Abstraction:  - 
Výkonnost/Efficiency: po přeřazení ze skupiny do individuální práce se výkonnost zvýšila, pracuje 
podle svých možností, ne podle tempa skupiny 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes:  
Přeřazení do individuální práce považuji za velmi přínosné, dívka se rozhovořila, zbavila se strachu, 
že se jí nepodaří tvary v jednotlivých úkolech nalézt.  
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2.3.  Kazuistika 3   
 

Pohlaví: chlapec  Věk:  11 let Ročník: 6. Rok povinné školní docházky: 6. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
V perinatální anamnéze zaznamenána rizika. Chlapec je samotářský a málomluvný. Má starší sestru a 
mladšího bratra. Měl odklad školní docházky pro nezralost a logopedickou vadu řeči. Rodiče rozvedeni, 
chlapec je v péči otce. U matky tráví každý druhý víkend. Ve druhé třídě byl vyšetřen v PPP pro obtíže ve 
čtení a písemném projevu – obtíže ve vyjadřování, nerovnoměrné pracovní tempo, obtíže v koncentraci 
pozornosti. Následovala ambulantní péče na poradně zaměřená na posilování koncentrace pozornosti. Na 
začátku pátého ročníku (otec odkládal vyšetření v PPP) diagnostikována VPU. Dále je chlapec v péči 
neurologa pro poruchu koncentrace pozornosti (ADD) a tikovou motorickou poruchu. S přítelkyní otce má 
dobrý vztah, je rád, že mu pomáhá s učením. Ve třídě byly několikrát řešeny problémy s posměchem vůči 
jeho tikům a motorické neobratnosti.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Prospěchově se zatím jeví jako průměrný až podprůměrný žák. Doma probíhá velmi pracná příprava na 
vyučování. Porucha učení se projevuje ve všech předmětech. Technika a rychlost čtení se pohybují v pásmu 
poruchy. Tiché čtení je rovněž pomalé. Dějovým souvislostem rozumí, vystihne základní dějovou myšlenku. 
Psaní je velmi pracné, tempo pomalé, chybovost vysoká. Specifické dovednosti jsou nerovnoměrně 
rozloženy, oslabení je patrné především ve zrakovém vnímání, sluchové analýze a syntéze, diferenciaci a 
také v prostorové orientaci. Při učení využívá především sluchovou paměť. Vyhovují mu testy a otázky 
s možností odpovědi ano/ne. Chlapec komunikuje málo, projevuje se malá slovní zásoba. Při zátěži a 
nejistotě se zřetelně projevují tiky, motorický neklid, přestává komunikovat a reagovat na pomocné otázky. 
 
Diagnóza: 
VPU - dyslexie a dysortografie, ADD, tiková motorická porucha, v péči PPP a neurologa.  
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Ve škole je chlapec individuálně integrován jako žák se zdravotním postižením v běžné třídě, pracuje podle 
Individuálního vzdělávacího plánu. Všichni vyučující byli instruováni, jak s chlapcem pracovat. Ve vyučování 
jsou využívány pracovní sešity k doplňování vždy jen jednoho jevu v učivu, kopírování delších zápisů učiva. 
Ověřování znalostí probíhá formou testů s možností jednoslovné odpovědi nebo ústně s pomocnými 
otázkami. Aktuálně dochází na EEG biofeedback a jednou týdně je ve škole realizována speciálně 
pedagogická péče pod vedením školní speciální pedagožky se zaměřením na posilování oslabených dílčích 
funkcí. Vzhledem k výraznému oslabení v prostorové orientaci začal také pracovat metodou FIE I – 
Orientace v prostoru. Nechtěl pracovat ve skupině. Postupně se začíná stále více svěřovat s osobními 
problémy, stává se komunikativnější, uvolněnější. Třídní učitelka společně se speciální pedagožkou a 
výchovnou poradkyní důsledně řeší problémy v kolektivu třídy. V sešitech je při zápisech učiva patrné lepší 
dodržování liniatury a lepší soustředění – nepřeskakuje stránky a nepíše do jiných sešitů než má. I nadále je 
v péči neurologa. Vzhledem ke změnám v rodinném prostředí byla otci doporučena i úzká spolupráce 
s psychologem.  
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 4 

Jméno/Name:  chlapec                                                                               Věk: 11 let 

Instrument: Orientace v prostoru I Stránka instrumentu/Page of instrument:3 

Úkoly/Tasks: 1. – 4. 
Rozvíjet myšlení vytvářením představ. Používat několik zdrojů informací současně k získání závěru. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
papírová šipka, papíry, str. 2 a 3 instrumentu, Atlas světa 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
postavení, proměna, ve vztahu k…, změna, stálý, vztahující se, pevný, vztah, klíč 

Otázky/Questions:  
Co je zde jiné než na předchozí stránce? Co budeme dělat? Proč se začíná na prvním obrázku 
postavením chlapce zezadu? Proč se otáčí? Je důležité, které předměty jsou vyobrazeny? Je 
důležité umístění předmětů? Proč musím  znát postavení chlapce dříve, než můžu popsat umístění 



Integrace
2
 - Sborník č.5: Kazuistiky žáků se SVP 

11 

 

předmětů? Bude postavení chlapce stejné na severní a jižní polokouli? Co budeme zapisovat? Jak 
budeš postupovat? Proč existuje reklama, proč je tak účinná?  Proč se učíme odolávat reklamě? 

Přemostění/Bridging:  
Z různého pohledu vidíme věc různým způsobem (Když nesplníš úkol, učitel to vidí jinak než žák). 
Proč rodiče chtějí, abys přišel včas domů?  Když napadne sníh – děti mají radost, řidiči ne. Stejnou 
věc provede přítel a mně nesympatický člověk- díváme se na to jinak, nechceme přijít o přítele. 
Rozdíly a shody noční oblohy, světových stran na severní a jižní polokouli. Chlapec je nositelem 
vztahu- popis umístění předmětů se vztahuje k postavení chlapce (při vysvětlování trasy cesty musím 
provést instrukci podle jeho postavení - Když přijedeš od…). Vcítění se – základní vlastnost 
obchodníků - těch, kteří vytvářejí reklamu. 

Poznámky/Notes:  
Když znám postavení jednoho člena v uzavřeném systému, pak znám postavení ostatních členů – 
opakování 2. strany. Definovat problém, když chybí písemná instrukce. 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: figurální a verbální 
Myšlenkové operace/Operations: ztotožnění se změnou, zvnitřnění 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Údiv, že není dána instrukce, je pasivní, nechce pracovat, hraje si s 
vlasy. 
Soustředění/Concentration: Minimální, odbíhá od tématu, úkol se mu zdál příliš lehký, teď si neví 
rady. 
Zájem/Interest: Po uvedení příkladů přemostění se zvyšuje zájem, zjišťuje, že si postavení chlapce 
musí zvnitřnit. 
Aktivita/Activity: Otáčí se vpravo, vlevo, pomáhá si papírovou šipkou, zkouší si postavení chlapce, 
sám přichází s nápadem - kreslí si obrázky na papíry a simuluje si situaci podle obrázku. 
Další/Another: Překotně, krátkými větami vypráví, jak popisoval cestu neznámému muži na ulici, 
zapomíná na práci. Soustředí se až při práci s Atlasem světa. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Postupně se uklidňuje, pozorně poslouchá, přemýšlí, vlastní nápad pro 
modelování situace na obrázku ho nadchl, vnímá změny, které určuje postavení chlapce. 
Vyjadřování/Expressing: Používá krátké jednoduché věty a jednoslovné odpovědi. Projevují se 
obtíže se slovní zásobou. Až v závěru je více komunikativní. 
Abstrakce/Abstraction: Zvnitřnění vztahu mezi čtyřmi prvky, vcítění se, vytváření vztahu mezi 
předmětem a chlapcem. 
Výkonnost/Efficiency: Přesnější vyjadřování, popisuje vztahy, rychle se unavuje, chybuje při 
posledním úkolu. 
Další/Another: Zajímá se o to, co bude řešit v další lekci. 

Poznámky/Notes: 
Projevily se obtíže se soustředěním, artikulační neobratnost a slabší slovní zásoba. V závěru měl 
chlapec pocit, že pracoval velmi dlouho. Překvapilo mě, že třetí úkol velmi rychle vypracoval, bez 
natáčení se do postavení chlapce na obrázku. 
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2.4.  Kazuistika 4    
 

Pohlaví: chlapec  Věk:  13 let Ročník: 8. Rok povinné školní docházky: 8. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
Tichý, málomluvný chlapec. Pochází z úplné, funkční rodiny. Navštěvuje ve škole několik kroužků, zajímá se 
o přírodu. Od začátku školní docházky měl potíže se čtením a psaním. Na začátku 4. ročníku byla 
diagnostikována VPU. Od té doby je ve škole veden jako individuálně integrovaný žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Začal navštěvovat hodiny reedukační péče realizované školou v rozsahu jedné 
hodiny týdně. Rodiče spolupracují se školou, snaží se pomoci při domácí přípravě. U vyučujících je oblíbený 
pro svoji tichou, skromnou povahu, obětavost a ochotu pomoci. Přesto má nízké sebevědomí, nevěří si. 
Velmi se snaží, často reaguje zbrkle. V minulém školním roce se proto jevilo vhodné chlapce zařadit do 
tříčlenné skupiny žáků 7. třídy, se kterou byla realizována metoda FIE I. Skupina prošla instrumenty 
Uspořádání bodů a Porovnávání. Během práce na prvním instrumentu se mu zvedlo sebevědomí a začal si 
více věřit, protože při samotném spojování bodů byl „lepší“ než jeho spolužáci, kterými byl dříve 
podceňován. Nevnímal, že při komunikaci je pasivnější než oni. Přesto na začátku práce s druhým 
instrumentem začal chlapec docházet individuálně, protože mu nevyhovovala doba nácviku s ohledem na 
jeho zapojení se do zájmové činnosti. Chtěl také pracovat individuálně vzhledem k introvertní povaze. 
Posílení jeho sebevědomí překvapilo i rodiče chlapce.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Prospěchově se jeví jako průměrný až podprůměrný žák, lepší výkony podává v oblastech názorového 
charakteru. Písemný projev je pomalý, při zvýšení rychlosti je písmo neúpravné a nečitelné, pracuje v tenzi. 
V zápise chyby různorodého charakteru, s převahou pravopisných. Čte pomalu s větnou intonací. Text 
reprodukuje samostatně, velmi stručně, jasně a výstižně. I když porozumění čtenému textu se zlepšilo, při 
tiché formě čtení však potíže v oblasti zpracování obsahu informace přetrvávají. Největší obtíže má v oblasti 
vyjadřování, vázne pojmosloví. Další problémovou oblastí je sluchová percepce, kdy chlapec s obtížemi 
zachytí a zpracovává informace.  
 
Diagnóza: 
VPU – dysortografie, introvertní typ se sklonem k úzkostným stavům. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Ve škole je chlapec individuálně integrován jako žák se zdravotním postižením v běžné třídě, pracuje podle 
Individuálního vzdělávacího plánu. Všichni vyučující byli instruováni jak s chlapcem pracovat.  Je 
preferována práce s předtištěnými texty, některé delší zápisy mu jsou vyučujícími kopírovány. Dále jsou 
využívány pracovní sešity k doplňování vždy jen jednoho jevu v učivu a přehledy učiva. Chlapci vyhovuje 
písemné ověřování znalostí, upřednostňuje testy s možností jednoslovné odpovědi. Vzhledem k obtížím ve 
verbálním projevu je vhodné hodnotit s tolerancí slohová cvičení.  Je nutná častá konzultace s vyučujícími 
českého jazyka a angličtiny a speciální pedagožkou školy. Speciálně pedagogická péče se v současné době 
zaměřuje na nácvik vyhledávání a opravy chyb, zpřehlednění pravopisných pravidel, rozvoji slovní zásoby, 
posilování sluchové a zrakové paměti, tichému čtení s porozuměním. Chlapec je nyní v  8. ročníku a velmi 
se snaží udržet si dobrý prospěch. Omezila se jeho zbrklost při samostatné práci, zadání si vždy velmi 
pečlivě promýšlí. Největším problémem zůstává těžkopádnost ve slohových cvičeních vzhledem k obtížím ve 
verbálním projevu. Sám žádal školní speciální pedagožku o pokračování v práci nad dalšími instrumenty 
FIE. 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 3/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 3 

Jméno/Name: chlapec                                                                                 Věk: 12 

Instrument: Porovnávání Stránka instrumentu/Page of instrument:2 

Úkoly/Tasks: 1. – 5. 
Porovnat položky při použití parametrů geometrickou konfigurací a tvaru, směru, počtu a způsob 
tisku. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
pravítko, papíry, stránka z minulé lekce, obrázky k vyhledávání rozdílů  z časopisu, pracovní sešit 
z Jč (5.r., Nová škola – cvičení na téma nadřazená a podřazená slova, přídavná jména) 
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Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
stejný, rozdílný, porovnávání, popis, pozorování, vlastnost, podobný, nadřazený a podřazený pojem, 
obrázek a obrazec 

Otázky/Questions:  
Co je stejné a co rozdílné (např. ve třídě, doma, v přírodě, na ulici)? Co můžu změřit (třeba 
pravítkem, metrem)? Jde o porovnávání, když něco měřím? Jaké jsou rozdíly mezi popisem a 
porovnáváním? Co můžeme porovnávat? Můžeme porovnávat věci, které nevidíme? Je výhodné 
porovnat 1. a 2. stránku? V čem jsou stránky stejné a v čem je rozdíl? Co to jsou nadřazené a 
podřazené pojmy? Kterým slovním druhem mohu vyjádřit vlastnosti? Když něco pozorujeme, díváme 
se přesně stejným způsobem (např. učitel a žák na výsledky ve škole)? Jaký je rozdíl mezi obrázkem 
a obrazcem? Kdy je vhodná jednoslovná odpověď a kdy odpověď celou větou?  

Přemostění/Bridging: 
popis - popisuji jednu věc, událost (jak vypadá můj kamarád, co se mi stalo včera…) 
porovnávání – vyhledávání stejných nebo rozdílných vlastností (čtverec a kruh, jablko a pomeranč, 
dva úkoly, chlapec a dívka) 
rozdíly - co není stejné, co je specifické pro jeden a co pro druhý (např. dva hrníčky, šálek a hrníček) 
Kdy jsou malé rozdíly zásadní – malé boty, nůžky pro leváky, telefonní čísla, PIN, patentní klíče? 
Kde máme obrazce (např. schéma, v metru, v obchodním domě, v dopravě)? 
Můžeme porovnávat i to, co nevidíme (např. život ve středověku a život dnes)? 
Které charakteristiky musí být zásadní a které ne (zralé ovoce, semafor)? 
Nadřazený pojem x podřazené pojmy (nábytek - stůl, židle, ovoce - jablko, pomeranč…). 
Kde je důležitý směr (např. doprava, směr větru, směr písma, čtení, noty, rub a líc na látce, hodinové 
ručičky)? 
Je to, co se jeví jako nápadné, nejdůležitější vlastností? Jak mnoho rozdílů nebo podobností toleruje 
naše společnost (vzhled, rasa, oblékání, chování)? 

Poznámky/Notes: 
Porovnání 1. a 2. stránky. Stejná instrukce, struktura, počet úkolů. Rozdíl v počtu prvků – mění se 
modalita, obrázky přechází v obrazce. 
Zadat DÚ – Kde není směr důležitý? 
 
 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: figurální, ilustrace a slova 
Myšlenkové operace/Operations: diskriminace, generalizace, integrace, vnímání časového sledu, 
analýza podle nadřazených a podřazených parametrů 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: nekomunikativní, v napětí 
Soustředění/Concentration: malé, těká očima po učebně, nervozita 
Zájem/Interest: počáteční nezájem, postupné zvyšování zájmu 
Aktivita/Activity: zpočátku nechce komunikovat, postupně se zapojuje formou jednoslovných 
odpovědí 
Další/Another: uvádění příkladů porovnávání vede ke komunikaci, chlapec se diví, že porovnávání 
není stejné s popisem, odbíhá od tématu a popisuje vlastní zážitek 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: soustředění, velká snaha nalézt vhodný pojem 
Vyjadřování/Expressing: zlepšení komunikace, plynulý přechod od jednoslovných odpovědí 
k odpovědi celou větou 
Abstrakce/Abstraction: jednodušší při porovnávání obrázků, složitější při porovnávání obrazců, 
obtíže při porovnávání pojmů – pomoc při uvědomění si příkladů podřazených pojmů k nadřazenému 
Výkonnost/Efficiency: zpočátku vysoká – úkoly na jednoduché úrovni, při překonání obtíží nízká 
(obtíže = impulsivní odpovědi při povrchním prohlížení, bylo nutné prodloužit otázkami období 
prohlížení – Co ještě…?) 
Další/Another: úleva, odeznění napětí, uvádí dobrý pocit z práce, je rád, že úkoly „pochopil“ 

Poznámky/Notes: 
Překvapilo mě, že chlapec byl na začátku lekce nervózní, s pocitem napětí. Vysvětlil mi, že při 
předchozích lekcích se cítil dobře, ale nyní čeká, že se bude obtížnost stupňovat a on úkoly 
nezvládne, stejně jako při výuce. Potvrdil mi, že mu vyhovuje individuální lekce a že se mu vrátil pocit 
jistoty a sebedůvěra. 
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2.5.  Kazuistika 5    
 

Pohlaví: chlapec  Věk:  11 let Ročník: 6. Rok povinné školní docházky: 6. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
V 5 letech zvažován odklad školní docházky na doporučení MŠ, otec nesouhlasil, matka váhala, odklad 
neuskutečněn. V 8 letech chlapce se rodiče rozvedli, chlapec žije u matky, se kterou se učí.  V rodině starší 
bratr, často oba spolu soutěží o přízeň matky, sourozenci jsou často v konfliktu. Domácí příprava na 
vyučování je nesamostatná, intenzivně dohlíží matka. Ve 4. ročníku přeřazen  na žádost  rodičů do paralelní 
třídy  z důvodu problémového chování chlapce ve 3. ročníku. Ve 4. ročníku sociálně přijat kolektivem, avšak 
ze strany chlapce stagnace v projevech vůči ostatním, v komunikaci nechuť odpovídat. Po intenzivní 
intervenci  školního speciálního pedagoga s kolektivem a chlapcem situace ustálena. Chlapec projevoval z 
části zájem s ostatními spolupracovat, nestranit se při skupinových činnostech, komunikovat a sdělovat 
vlastní názor, myšlenky. Ve 4. a 5. ročníku největší problémy v Čj, Aj, časté zapomínání. Školní neúspěch 
měl vliv na náladovost chlapce a na další motivaci k práci i doma. 
 
Pedagogická diagnostika: 
V 1. – 3. ročníku problémy v přípravě na vyučování, s aktivitou ve vyučování, častá únava, infantilní projevy 
neadekvátní věku, problémové chování vůči ostatním dětem. Rodičům podán návrh na vyšetření na PPP, 
rodiči odloženo. Ve 4. a 5. ročníku problémy v prokazování vědomostí a znalostí, v písemných pracích 
nestihl přečíst zadání a následně psát odpovědi, při ústním zkoušení většinou s učitelem nespolupracoval, 
často z obavy ze selhání, zřetelná negativní nálada vůči ostatním i učiteli. Velmi často školní neúspěch a 
selhávání, problémy s domácí přípravou, která byla nepravidelná, znalosti byl schopen prokazovat většinou 
jen individuálním rozhovorem s učitelem v mezích svých možností. Při úspěchu zjevná snaha a motivace 
k další práci, před ostatními však zřetelné projevy „zahanbení“ („problém přijetí nové role, že mohu být 
úspěšný“), projevující se zrudnutím, grimasováním apod. Chování vůči ostatním spolužákům vcelku 
přiměřené. V 5. a 6. ročníku na doporučení školy zahájen EEG - biofeedback na zmírnění problémů 
s náladovostí, vnitřním neklidem a úzkostí, poté na zkvalitnění pozornosti. Matce navrženo doučování z Aj  i 
z Jč. V 6. ročníku navržena péče – prostřednictvím FIE metody (instrument – Uspořádání bodů) individuálně, 
v průběhu možnost zařazení do skupiny po domluvě s chlapcem. 
 
Diagnóza: 
Ve 4. ročníku potvrzena pedopsychiatrem diagnóza ADHD, porucha přizpůsobení – úzkostně – depresivní, 
s následnou medikací. V 5. ročníku potvrzena v PPP porucha chování hyperkinetický syndrom a porucha 
pozornosti (ADHD), navržena 1 hodina speciálně pedagogické péče nad rámec běžné výuky, neurologem 
potvrzena diagnóza ADHD a úzkostná porucha. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Individuální vzdělávací plán pro žáka, vyplývající ze závěrů vyšetření a doporučení PPP.  
Ve vyučování: poskytnutí dostatku času na vypracování úkolů, zaměření se na pozitivní zpětnou  vazbu, 
tolerování neklidu a spontánních projevů v chování, hodnocení práce, kterou chlapec zvládne, snaha o 
podporu chlapce, aby nerezignoval, respektování výkyvů ve výkonnosti, omezení stresujících aktivit 
(soutěžení, srovnávání s úspěšnými žáky apod.), v případě opakovaného selhávání možnost prokázání 
vědomostí a znalostí ústní formou, individuálním rozhovorem s učitelem apod. 
Mimo vyučování: 1 x týdně Feuersteinova metoda - instrument „Uspořádání bodů“ realizována individuálně, 
v průběhu péče předpoklad přestupu do skupinové péče. 1x týdně terapie na EEG – biofeedbacku. Matce 
navržen stimulační program KUPOZ, matkou zatím odmítnut. 

 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2010 Číslo lekce/Number of lesson: 4. 

Jméno/Name: chlapec Věk: 11 let 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:1 

Úkoly/Tasks: 
Zvládnutí prvního pracovního listu ve spojování bodů, pochopení pojmu klíč z praktického hlediska 
pro další práci, podpora k diskusi s učitelem a  k  slovnímu vyjadřování, rozšiřování mentálního pole. 
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                                Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
instrument Uspořádání bodů, tužka, fixy, flipová tabule, volné listy papíru, čtverec papíru 5x5 cm, 
Slovník spisovné češtiny, kniha „Domácí kuchařka“, atlas. 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
klíč, návod, plán, čtverec, trojúhelník, body, vodorovný, svislý, pravý úhel, rovnoběžka, kolmice, 
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník. 

Otázky/Questions:  
Co tě napadá, když se díváš na pracovní list? Co zřejmě budeme dělat? Jak to budeme dělat? Co 
musíme znát? Co je to návod? Jaké slovo je s podobným nebo stejným významem? Kde se setkáš 
s návodem, klíčem? Co můžeš říct o dvou řádcích? Jaké tam jsou tvary? Čím se odlišují tyto  tvary? 
Co mají společné? Kolik má každý z nich bodů?  
Co můžeš říct o čtverci? Co o trojúhelníku? Jaké vlastnosti tyto tvary mají? Kde má rovnoběžky? Kde 
kolmice? Co jsou rovnoběžky? Co kolmice? Kolik jich je? Kolik pravých úhlů vidíš? Jaké jsou 
rovnoběžky svislé a jaké vodorovné? 
Proč máme před sebou velké a malé body? Mají pro nás nějaký smysl? V čem nám pomůžou? Proč 
jsou i barevné? Co je nápověda? Musíme plánovat? Co by se stalo, kdyby sis tuto práci 
nenaplánoval? Čím začneš?  

Přemostění/Bridging:  
Proč potřebuji klíče a návody? Ukázka v knize kuchařky, atlase a slovníku. Sám řekni, co by se stalo, 
kdybys chtěl uvařit recept, který neznáš a nepodíval by ses do kuchařky? Co by se stalo, kdybys 
začal vařit jídlo, které umíš uvařit, od konce? Kde všude jsou klíče? (když hledám v jízdním řádu, 
v knize odstavce, dopravní značky, moje slovníky doma mají klíče, čísla domů, v mém atlase mapy, 
noty, označení knih v knihovně na hřbetu knihy), uvážení - Co se stane, když nemám klíč, návod a 
nenaplánuji si např. vaření, domácí úkol, když bych přišel do knihovny a hledal bych knihu…? 
Při práci jsi spojoval body, kdy v životě spojuješ myšlenky, souvislosti, vlastnosti a  proč? 
(odpovědi – pokud se učím dělení, musím umět i násobit, když umím číst, můžu to využít i v jiných 
předmětech, když vím, že jdu ze školy, můžu jít více cestami, podle toho, kde se chci po cestě 
zastavit, když umím číst a počítat, můžu udělat domácí úkol do matematiky). 

Poznámky/Notes:  
Domácí úkol: Napiš do poznámkového sešitu, kdy a kde se můžeme setkat s návodem a klíčem, 
nejprve napiš sám možnosti a pak se zeptej rodičů a poznamenej si jejich myšlenky. 
 
 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: verbální, obrazová tabulka 
Myšlenkové operace/Operations: srovnávání, abstrakce, zobecňování, dedukce 
Chování/Behaviour: Na počátku lekce zřetelná nervozita ze selhání, poskakuje, šaškuje, po 
připomenutí, že chyba se dá opravit, nabývá jistoty, zklidnění, pomáhá i tělesný kontakt (ruka na 
rameno, blízkost při sezení), během práce dává najevo zřetelnou chuť pracovat, obzvlášť při úspěchu 
a podpoře, spolupracuje  s  učitelem. 
Impulzivita/Impulsiveness: Projevuje se netrpělivost, chce přejít rychle a netrpělivě k samotnému 
spojování bodů, vyjadřuje to i slovně a stále opakuje, „já už chci spojovat“. 
Soustředění/Concentration: Na počátku je zaujat, spolupracuje, zajímá ho v průběhu, co bude dělat 
dál, ale při spojování bodů často gumuje a  dělá chyby z nepozornosti, má tendence ukázat, že mu 
jde vše bez problémů, nesoustředěnost se stupňuje, sám komentuje „jsem už unavený“. 
Zájem/Interest: Zpočátku jeví větší zájem o práci, postupně zájem opadá, v průběhu spojování bodů 
je opět zaujat, zřejmě má vliv změna činnosti a něco nového „spojování bodů poprvé“, po celou dobu 
práce potřebuje podporu a ujištění, že pracuje správně, a že chybování, pokud se vyskytne, má 
možnost opravit a ještě se z chyby ponaučit (pro příští práci). 
Aktivita/Activity: Velmi aktivní při práci s knihou, vyhledání slov ve slovníku, celkově je aktivita 
přiměřená, vyhovuje individuální práce s učitelem. 
 
Další/Another: Nechuť z domácího úkolu, má obavu, že na něj zapomene, s pomocí učitele si 
zapisuje poznámku do mobilu. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Větší kontakt s učitelem, nabývání jistoty v individuálním kontaktu. 
Vyjadřování/Expressing: S pomocí učitele má snahu se vyjadřovat hlasitěji,  bez obav,  ptá se na 
použitá slova,  jejich význam. 
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Abstrakce/Abstraction: S pomocí učitele je schopen vyčlenit podstatné vlastnosti obrazců v obecné 
rovině, při práci používal slovní doprovod nahlas, např. „najdu si 4 pravé úhly, musím hledat 4 stejně 
dlouhé strany“ apod. 
Výkonnost/Efficiency: Prozatím beze změn. 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes: 
V 1., 2. a 3. lekci neměl na počátku  chuť pracovat, později byl motivován střídáním činností, ve 4. 
lekci, díky tomu, že věděl, že budeme také spojovat body, projevoval větší zájem. Tendence 
přemostění  na vlastní osobu. 
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2.6.  Kazuistika 6  
 

Pohlaví: chlapec  Věk:  9 let Ročník: 3. Rok povinné školní docházky: 3. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
Vývojové zvláštnosti: Rizika v postnatální anamnéze. Aktuálně nedokonalý skus. V psychomotorickém vývoji 
zkrácená fáze lezení, samostatná chůze v desíti měsících života. Vývoj dentice v normě. Vývoj řeči 
opožděný. První slůvka se objevují v druhém roce. Věty kolem čtyř let. Absence období první a druhé 
otázky, s obtížemi si osvojuje básničky a říkanky. Hygienické návyky si osvojoval pomaleji. Zdravotní stav 
dobrý, neuvedena vážnější nemocnost nebo úrazovost. Jednou otitida. Z hlediska laterality příklon k pravé, 
v širší rodině se vyskytuje leváctví. V rodinné anamnéze přítomnost pozornostních obtíží. Aktuálně 
v logopedické péči. Déle trvala korekce vibrant, aktuálně již upravena. V průběhu prosince 2009 proběhlo 
v SPC pro VŘ psychologické a spec. pedagogické vyšetření.  V ZŠ veden jako individuálně integrovaný žák. 
Je v péči dětského neurologa. Rodinné prostředí se jeví harmonické, úplné. Zaznamenáváme dobrou 
spolupráci. Školní výkon odpovídá předpokladům žáka. Ve vztahu ke spolužákům je spíše uzavřený, příliš 
nekomunikuje. Dle matky přetrvává roztěkanost. Poslechne, ale musí se říci vícekrát. Nenosí poznámky, ale 
zapomíná věci do školy, pomůcky chystá maminka. Úlohy někdy neví. Chlapci se musí diktovat téměř po 
písmenkách. V Ma a prvouce problémy nemá, obtíže registrovány pouze v jazykových předmětech - čtení, 
psaní. Zručnost i hrubá motorika, Tv a kreslení je také horší. Neudrží pozornost celou hodinu, lehá na lavici. 
Špatný jedlík. 
Školní prospěch: chvalitebný a výborný.  
Zájmy: jízda na kole, plavání, PC.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Nejistý. V řeči artikulační neobratnost, specifické asimilace sykavkové, všechno komentuje, často nerozumí 
instrukci. Je brzy unavený, pozornost labilnější s doprovodným psychomotorickým neklidem. Čtenářský 
projev sekaný, s vázaným slabikováním, intonace aktivní. Orientace v textu je těžkopádná, čtení delších slov 
se opírá o slabikový sklad. Slova s náročnější hláskovou stavbou spíše luští, i komolí, domýšlí slova. Při 
reprodukci textu je chlapec nejistý, obsah přečteného postihuje stručně, dějová linie pouze rámcová, 
odpovědi na otázky doprovázeny konfabulací. Písemné výkony ovlivněny z hlediska tempa a grafické složky 
i nesprávným úchopem psacího náčiní. Při psaní nástup grafomotorického spasmu s následným 
uvolňováním ruky, písmo neupevněné ve velikosti, dysgrafického charakteru. Tvary grafémů nedostatečně 
zautomatizované, výbavnost některých problematická (I, F). Diktáty zatížené výraznou specifickou 
chybovostí. Lehčí nepřesnosti provází i záznamy přepisovaného textu. Sledujeme výraznou nezralost 
zrakového a sluchového vnímání. Obtíže má chlapec při porovnávání podobně znějících slovních celků. 
Sluchová analýza zvládnuta pouze u kratších slov, sluchová syntéza pouze v náznaku. Výrazné obtíže 
provází i schopnost reprodukovat rytmické sestavy. Špatná je i vizuomotorická  koordinace. Často sledujeme 
nesoustředěnost a motorický neklid. Uplatňujeme odreagování zátěže pohybem, střídáním činností. Chlapec 
spolupracuje, ale vnímáme patrný pokles zájmu o řízené činnosti. Při zadávání úkolů se otáčí, hraje si. Je 
netrpělivý, nevyslechne instrukci do konce. Často odpovídá bez rozmyslu, pracuje se špatným zadáním. 
Prováděné činnosti obvykle nahlas komentuje, předříkává si, pomáhá mu to zaměřit se na konkrétní úkol.  
 
Pozornostní problémy se promítají zejména ve schopnosti bezprostředního sluchového zapamatování, 
počítání zpaměti. Je běžné, že pracuje se špatným číslem v zadání, nepřesně zachytí znění slovní úlohy a 
zvolí špatný postup. Je snadno vyrušitelný jakýmkoliv zvukem zvenku. Má dobré všeobecné znalosti. 
 
Doposud realizovaná opatření: 
Od 1.třídy podpůrná péče školního speciálního pedagoga s logopedickou intervencí. Plán podpůrného 
programu vycházel z doporučení a závěrů z odborných vyšetření. 
Instrumentální obohacování dle R. Feuersteina – Použitá metoda: Uspořádání bodů.  
Aktuálně dle odborných podkladů pro speciální vzdělávání: 

 Vzdělávání dle Individuálního vzdělávacího plánu. 

 Individuální  spec.pedagogická péče v rozsahu jedné hodiny týdně. 

 Vybavení kompenzačními pomůckami. 

 Respektování pozornostních obtíží, unavitelnosti, krácení rozsahu úkolů. Oceňování snahy i dílčích 
zlepšení, poskytování potřebného času k přečtení textu. Průběžně ověřujeme porozumění, tolerantněji 
posuzujeme úpravu psaní, zohledňujeme vyšší chybovost. Diktáty píšeme po předchozí přípravě, 
umožňujeme zkrácenou verzi diktátu. Pokračujeme v rozvíjení čtenářských dovedností, zaměřujeme se 
na nezralé oblasti percepčních funkcí. 
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Diagnóza:  
V popředí sy ADHD u chlapce s intelektovými schopnostmi celkově v pásmu průměru, výkonový profil odráží 
výkyvy v soustředění a problematické sluchové zapamatování. Čtenářský výkon zasahuje hraniční pásmo 
dyslexie, v psaní dysortografie, dysgrafie. Nezralost percepčních a percepčně motorických funkcí. Ve 
smíšené etiologii se odráží také řečové obtíže, nevýhodný typ laterality. 
Z neurologického vyšetření: ADHD se specifickou poruchou učení a sociální nezralostí.  Doporučení: EEG, 
nyní medikován Ritalinem. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření:  
Práce s dyslektickým asistentem školy 1 hodinu týdně. 
Aktuálně Instrumentální obohacování dle R. Feuersteina, použitý instrument: Orientace v prostoru I. 
Aplikace instrumentu řeší: 

 Nedostatečnou potřebu vytvářet vztahy. 

 Obohacuje představivost. 

 Rozšiřuje nedostatečnou slovní zásobu. 

 Zajišťuje jiný pohled na určitou věc. 

 Vytváří představy a abstraktní myšlení. Čím větší vzdálenost se naučí vnímat, tím výhodněji se může 
adaptovat. Instrument je první zkušeností, kdy žák nepracuje s konkrétními operacemi. Ze zkušenosti 
s úkoly má dosáhnout složitější chování na vyšší kognitivní úrovni. Na abstraktní úrovni můžeme 
topografické vztahy aplikovat na vztahy, které existují třeba v rodině. 

 Potřebu plánovat činnost. 

 Zajišťuje výběr odpovídajících klíčů pro definování a řešení problémů. 

 Metoda napomáhá zlepšovat autoregulaci chlapce. 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 3 

Jméno/Name: chlapec                                                                               Věk: 9 let 

Instrument: Orientace v prostoru I Stránka instrumentu/Page of instrument:1 

Úkoly/Tasks:  
Rozvinutí základních pojmů, motivace. Uvedení pojmů strany a směru a rozdíly mezi nimi. Uvést 
pojem vztahu. Určit změny ve vztahu, které vznikají změnami v pozici. 
Nepřizpůsobovat se chlapci, rozvíjet ho. Nestřídat často činnosti. Relaxační chvilka. Zprostředkovat (i 
v následných lekcích význam, kompetenci, regulaci) a kontrolu chování, sdílení, náročnost. 
Zprostředkovat, jak stanovit cíl, aby dítě umělo plánovat a jak toho dosáhnout. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials: 
Slovník cizích slov, plakát se čtyřmi stranami, kde čtyři stálé prvky jsou označené tiskacím i psacím 
písmem. Encyklopedie. Psací potřeby. Hudba k relaxaci. 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
Orientace, vztah, změna, strana, stálý, vlevo, vpravo, větrník, vpředu, vzadu, směr, uzavřený systém, 
relativní, postavení. 

Otázky/Questions: 
Co je důležitější. Být úspěšný, či se nad tímto něco naučit? Proč myslíš, že ti to říkám? Hodí se ti teď 
tohle hraní? Co si pamatuješ z minulého setkání? Co ti to připomíná? (mixér, větrník, čtyři strany). Co 
nám to naznačuje? Je tam něco neměnného? (Stálý je střed, vrtule. Střed ovládá vrtuli.) Co je to 
vztah? (relace). Stálý vztah: vpředu, vzadu, vpravo, vlevo. Za jakého předpokladu je vztah? Kdy se 
mění vztah? Jaká můžou být pouta? Chodíme vždy stejnou cestou? Ne? Proč? Jak jsi došel do 
školy? Co všechno rozhoduje, jakou cestu zvolíš? 
Kdy používáme pojem křižovatka? (když se něco kříží…vzdělání a zaměstnání - viz přemostění). 
Proč si to tak myslíš? Co sis řekl v hlavě? Co se stane, když udělám…? Prohlídneme si, popíšeme si, 
jak bys to napsal? 

Přemostění/Bridging: 
Orientace - vyznat se, schopnost neztratit se-v čase, v prostoru, společnosti, sám v sobě, v kultuře, 
ve vztazích, v problematice. Obrázek připomíná světové strany, směr. Růžici, křižovatku, vztahy, 
šipky naznačují nekonečno, šikmé čáry cesty, mohou to být zkratky. Relace - vztah. Relativně - 
budeme vztahovat k něčemu nebo někomu. Budeme pracovat s relativní orientací v prostoru. Co je 
na nás stálého? (Stálý je vztah.) Vztah mezi dvěma: lidmi, událostmi, zkušenostmi, úkoly…Jaká 
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pouta v životě nacházíme? Stálý systém vztahu je uzavřený - určuje vpředu obličej. Jiné stálé 
uzavření vztahů: uvnitř, ven, jaro, léto podzim, zima, den, noc, dny v týdnu, měsíce, počet dnů v roce, 
abeceda, pádové otázky… Náš vztah k lidem i předmětům se mění. Vztah k okolnímu světu je určen 
tím, jak se postavíme. Silnice - záleží na cíli, podle toho určíme vpředu, vzadu… Obraz - nemá 
vpředu. Sklenička - má vpředu a vzadu? Ne. Láhev? Má etiketu, má vpředu. Jestliže známe 
postavení jednoho člena v uzavřeném systému, pak známe postavení ostatních členů v uzavřeném 
systému. Když víme, kde je vpředu, odvodíme vše ostatní. Změnit se dá jen směr, poloha a vztahy, tj. 
důsledek změn v postavení. 
Přemostíme tedy: 
Co to znamená postavení - otočím - změní se vztahy. Změna role-změna postavení-mění se vztahy. 
Změna postoje k chování dítěte - změní se vztahy. (Dostaneš se v lese na křižovatku, máš se 
rozhodnout, kam půjdeš. Jak se rozhodneš? Uděláš si plán, strukturu…). Historická křižovatka - jak 
se žilo po válce… Křižovatka se vztahuje k nezvratným rozhodnutím. Příklady zvratných a 
nezvratných rozhodnutí. 

Poznámky/Notes: 
Novost a složitost strany charakterizuje vysokou úroveň abstrakce.  Zprostředkovávám pocit 
kompetence pro interpretaci změny v prostorových vztazích způsobených změnou postavení. 
Nemůžeme postihnout vše. Kladla jsem důraz na význam řeči. Pracovali jsme pomalu. 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities a myšlenkové operace/Operations: 
Kognitivní analýza. Strukturální analýza. Operacionální analýza. Anticipace. Flexibilita. Fabulování. 
Systém vyhledávání. Pokládám otázky, ptám se proč? Princip vzájemnosti. Zprostředkovávám 
přesah, rámuji i historicky. Uvědomování si souvislostí. Vycházíme z toho, co už umíš. Vzpomínej… 
Zavři oči a představ si…Uměl říkat příklady - známka pochopení. Učím chlapce dennímu snění. Jak 
si odvodíš, kde je vzadu? Protože vím, kde je vpředu - je to stálý uzavřený vztah. Vpravo ukazovat na 
pravé dírce, pravém koutku úst (ruka je moc daleko). Musí to zvnitřnit, nemá informace přijímat 
dogmaticky bez zpracování -kognitivní pasivita. Říkal, že obrázek připomíná čtyřlístek, popisoval, co 
vidí. Myslel si, že ta nejkratší cesta je ta nejlepší. Vysvětlila jsem omyl. Hledali jsme příklady. Snažila 
jsem se, aby si dítě přišlo na věc samostatně. Snažila jsem se o autentičnost chlapce. Vštěpovala 
jsem pocit, že si zapamatuje jen to, co si dokáže představit. To, co má plán a strukturu. 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: průběžné myšlenky spontánně vykřikoval 
Soustředění/Concentration: pozornost udržel čtvrt hodiny, potom relaxační chvilka 
Zájem/Interest: zdá se, že všechno umí nejlíp, touží být nejlepší 
Aktivita/Activity: aktivní v úvodu, závěrem polehává na lavici 
Další/Another: nepořádek kolem sebe 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: klidný (možná unavený) 
Vyjadřování/Expressing: výstižné 
Abstrakce/Abstraction: velmi slušná 
Výkonnost/Efficiency: maximální 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes: 
Lekci jsem nestihla projít v plném rozsahu přípravy. Překvapil mě všeobecný přehled chlapce. 
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2.7.  Kazuistika 7 
 

Pohlaví: chlapec  Věk:  8 let Ročník: 3. Rok povinné školní docházky: 3. 

 
Osobní a školní anamnéza: 
Rizika v perinatální i postnatální anamnéze. Ve dvou letech prodělal epileptický záchvat s bezvědomím, 
dlouhodobě medikován. Prodělal běžné dětské nemoci, vážněji nestonal. Časté úrazy. Rodina úplná. Od 
časného vývoje chlapec neposedný, impulsivní, nadměrně živý. Neudržel pozornost na jednu činnost. 
Rychle se rozptyloval, byl nesoustředěný. V péči odborného lékaře pro neurologický nález. Chůze od 
jednoho roku, první slova kolem roku, v péči klinického logopeda od dvou let. Chlapec s ostatními navazuje 
kontakt spontánně. Je sociálně aktivní, spolupracuje s ostatními dětmi. Občas ruší ostatní při společné 
činnosti. Nerad se podřizuje ostatním. Matka vede svého syna k soběstačnosti a samostatnosti. V maximální 
míře rozvíjí jeho zájmy: zájem o knížky, zvířata. Navštěvují  canisterapii. Matka se učí společně se svým 
synem. Přípravě na vyučování věnují zvýšené úsilí. V současné době je soustředění krátkodobé. Motoricky 
zdatný. Oslabená jemná motorika. Málo zručný, nešikovný, narušena koordinace jemných pohybů. Lateralita 
pravostranná. Rozumové schopnosti: verbální myšlení i abstraktně vizuální myšlení průměrné, kvantitativní 
myšlení lehce nadprůměrné. V krátkodobě paměti dosahuje podprůměrných výsledků. Z poznávacích  funkcí 
oslabeny: 
- kinetické vnímání - vnímání vlastního těla a prostoru  
- mírně oslabena sluchová diferenciace zvukově podobných  hlásek  
- sluchová diferenciace figury a pozadí.   
Sluchová syntéza a analýzy dobře rozvinuta. Řečový projev v normě, slovní zásoba přiměřená. Vyjadřuje se 
gramaticky správně. Hovoří v rozvitých větách.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Chlapec je od začátku školní docházky individuálně integrován v běžné třídě. Vzdělává se dle Individuálního 
vzdělávacího plánu, v prvních dvou letech pracoval s podporou asistenta pedagoga ve třídě, nyní pracuje 
samostatně. Ve školní práci nižší míra koncentrace pozornosti  ve vyučování. Zejména v začátku školní 
docházky projevoval určité pohybové stereotypy: netrpělivý, houpání na židli, bouchání předměty, plácání 
dlaněmi o stehna. Výsledky práce jsou  kolísavé. Lepších výsledků dosahuje v matematice. Často chybuje 
z nepozornosti nebo nepřesnosti v práci. V jazyce českém specifická chybovost: vynechávání diakritiky, 
dlouhých samohlásek, nedodržuje hranice slov ve větě. Technika čtení nyní na dobré úrovni. Čte plynule, 
čtenému textu rozumí. Chlapec je snaživý. Záleží mu na dobrých výsledcích své práce. Těžce nese 
neúspěch ve školní práci. 
 
Diagnóza: 
Porucha aktivity a pozornosti na bázi ADHD s příznivou prognózou. 
V současné době mírnější projevy agresivity a poruchy soustředění. 
Spolupráce odborníků: odborný lékař – neurolog, oční lékař, psychologická ambulance. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Pokračování v dosavadních realizovaných opatřeních: Individuální vzdělávací plán, zařazení do předmětu 
speciálně pedagogické péče, zohledňování vzdělávacích výsledků. 
-  další posilování koncentrace pozornosti 
- zdokonalování prostorové orientace a kinetického vnímání 
- rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti 
- posilování žádoucího chování a žádoucích vzorců chování (vzdělávací proces, třídní kolektiv, 

rodinné zázemí) 
- posilování sebevědomí  (výchovně vzdělávací proces, třídní kolektiv, rodinné zázemí, příp. 

psycholog) 
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ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 4/2011 Číslo lekce/Numer of lesson: 7 

Jména/Name:  chlapec Věk: 8 let 

Instrument: Uspořádání bodů 
 

Stránka instrumentu/Page of instrument:3 díl 
II. 

Úkoly/ Tasks: celá stránka 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Encyklopedie. Mapy. Souhvězdí. Tabulky. Geometrické tvary, obrazce. 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
Řádek, pole, vzor. Uspořádání, totožnost, vzor, tvar obrazce, čtverec, obdélník, základní, vrchol, 
rámeček, strategie. Klíč k řešení, návod, plán, pokus a omyl, srovnání, hodnocení. Mnohoúhelník. 
Tvar. Střecha. 

Otázky/Questions:  
Jak budeme pracovat - čím začneme? Co je uspořádání? (přehled, řád, pořádek-zjednodušení 
práce). V čem se tato stránka podobá předchozí stránce? S jakými tvary jsme se dosud seznámili? 
Jaké nové tvary máme? Rozdíl čtverec x kosočtverec, čtverec x trojúhelník? Jaké jsou jejich vnitřní 
charakteristiky? Jsou uvedené klíče nápovědou k činnosti? Myslíš si, že je jich méně ve 3. řádku? 
Jaké si vyčleníš orientační body pro jednotlivé tvary? Kde používáme orientační body? Pomáhají nám 
body uložené v jedné přímce? Jak si zkontrolujeme výsledek? Jak jsi postupoval? Změnil jsi někdy 
postup? Bylo to pro tebe lehké nebo obtížné? Bavilo tě to? 

Přemostění/Bridging:  
Kde všude používáme klíče? Schéma- stavebnice. Mapa – cesty. Rodná čísla, označení 
klíčků….recepty, cvičení dle schématických značek, pravidla. Čáry na silnicích, stránky v knize, názvy 
kapitol, jízdní řády, ikony PC. Notová osnova. Klíč – do svého srdce. Kde používáme orientační 
body? Orientace ve městě, na mapě. Patníky na silnici. Zkouška, testy. Osnova - slohová práce. 
Rozvrh. Tématické plány. 

Poznámky/Notes:  
Cíl: vytvářet obrazce z množství bodů. Systematické vyhledávání podle strategie. Používání klíčů, 
které jsou dány. Používání bodů podle návodu a pravidel obrazců. Uvedení do systematického 
vyhledávání a řešení problému. Používání orientačních bodů. Zprostředkovat, jak si rozdělit činnost, 
jak je jedinečnost a odlišnost obsažena v označování obrazců a jak závisí na osobních zkušenostech, 
kterými jsou sdíleny. Připomeneme, že během práce neotáčíme papír. Nespojujeme podle pravítka. 
Pracujeme pomalu a důsledně. Omezíme silný přítlak tužky na papír. Vzdálenosti i rovný úhel 
můžeme ověřovat rožkem barevného papíru. 

Hodnocení/Evalution: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: Body, geometrické obrazce a obrazce, pro které 
neexistuje všeobecné označení. Minimální verbální modalita. 
Myšlenkové operace/Operations: Rozlišování, oddělování, uspořádání, omezování pole, slovní 
vyjadřování pole. Analýza, syntéza, srovnávání, odvozování, hypotetické myšlení (odloučení obrazců, 
které jsou vzájemně překryty), vytváření závěrů. 
Chování/Behaviour: Začátek práce provází rozpaky chlapce, kterému se zdají být úkoly příliš těžké. 
Provází je bezradnost a náznaky pláče. Sám říká, že nejtěžší je to, že jsou tvary otočené. Práci 
doprovází slovy: “Ta nápověda, ty zobáčky mi vůbec nepomáhají. Najednou jsem už něco uviděl“ - 
následuje  zaujetí  prací. Chlapec dále komentuje hlasitě svou práci. ….“Lehčí je stupínek pro vítěze. 
Všiml jsem si toho už dřív. Tu je ta novinka – body v přímce“. Chlapec neustálé přemýšlí nad úkolem 
a vyhledává nové strategie, porovnává je. Má potřebu hlasitě komentovat svůj výkon. 
Impulzivita/Impulsiveness: Zřetelně dává najevo známky úspěchu i neúspěchu. Každá změna, 
nové úkoly či postup podle nových strategií se mu zdají být obtížné. Má tendenci práci předem 
vzdávat, rezignovat. Potom, co přijde na možný způsob řešení, projevuje obrovskou radost z práce.  
Soustředění/Concentration: V případě úspěchu maximální soustředění pro práci. Vadí jakýkoliv 
hluk, šum (zvuky z chodby a pod). 
Zájem/Interest: Zajímá se o úkoly a další stránky instrumentu. Chce je vždy na konci hodiny vidět. 
Vypočítává, kdy bude asi kterou stránku řešit. Nejvíce se těší na „rybičky“… 
Aktivita/Aktivity: Během práce aktivní. Při neúspěchu však odsunuje pracovní list, nechce pracovat. 
V těchto okamžicích je třeba chlapce pobízet k práci, rozebírat možnosti práce. Přesvědčovat a 
připomínat, že na řešení přijde jistě sám a bude mít radost z vykonané práce.  
Další/Another: Omezení řešení úkolu pokusem a omylem. Nutno zdůraznit a připomenout potřebu 
přesnosti. 
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Změna/Change: 
Změna souvisí s mírou srozumitelnosti a úspěšností práce. Začátek lekce vždy provází zvědavost, 
pak nejistota až odmítání práce, následuje radost z úspěchu a zaujetí pro práci.  
Chování/Behaviour: Zatímco začáteční stránky instrumentu doprovázel naprostý klid a soustředění, 
nyní práci doprovází otevřená diskuse s vyučujícím, sdělování myšlenek a pocitů. 
Vyjadřování/Expressing: Chlapec verbalizuje každou činnost. Slovně doprovází činnost  včetně 
vlastního hodnocení. Ptá se a ujišťuje o správnosti svého postupu.  
Abstrakce/Abstraction: Velmi dobře chápe vzájemné vztahy, je schopen abstrakce. Nerad 
proměřuje vzdálenosti připraveným proužkem papíru. Pracuje samostatně. Občas gumuje a opravuje 
úkol. Ověřuje a potvrzuje své hypotézy. 
Výkonnost/Efficiency: Středně vysoká úroveň. 
Další/Another: Velmi dobře odhaduje vzdálenosti jednotlivých bodů, rovnoběžek a rovných úhlů. 

Poznámky/notes:  
Jakmile má chlapec před sebou nový úkol, vždy znejistí, nevěří si a má tendenci rezignovat. Je 
překvapivé, že se dosud nestačil neztotožnit s myšlenkou a přesvědčením, že je schopen úspěšně 
dokončit svou práci.   
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2.8.  Kazuistika 8   
 

Pohlaví: dívka Věk:  8 let Ročník: 2. Rok povinné školní docházky: 3. 

      
Osobní a školní anamnéza: 
Dívka v letošním školním roce navštěvuje druhý ročník, jedná se však o třetí rok školní docházky (opakovala 
1. třídu). Dívka žije s matkou, otcem a s mladším bratrem. Rodinné prostředí je podnětné. Matka se dceři 
hodně věnuje, výborně spolupracuje s třídní učitelkou i školní speciální pedagožkou. Z rozhovoru s matkou 
vyplynulo, že si u své dcery již v předškolním věku všimla obtíží se zapamatováním, osvojením některých 
návyků a před nástupem do školy přetrvávající velké hravosti. Výrazné nápadnosti v chování nemá dívka 
žádné. Za zmínku stojí nástup zadrhávání v řeči během druhého pololetí první třídy, které dle matky 
souviselo s obtížemi ve škole i s narozením sourozence. Zadrhávání v průběhu následujících letních 
prázdnin u dívenky odeznělo. Dívka je ve škole integrovanou žákyní, pracuje dle IVP.  
 
Pedagogická diagnostika: 
V první třídě byla dívka vyšetřena v PPP na žádost školy pro výukové obtíže, které se projevovaly především 
v matematice. Vzhledem k výsledkům vyšetření a výkonům dívky bylo navrženo a schváleno opakování 
prvního ročníku. Toto opakování jí prospělo, její výsledky v matematice se zlepšily. V současnosti se však 
opět objevují obtíže. Při sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky dívka nedokáže bez pomoci a vedení 
pracovat. Špatně se orientuje v číselné řadě, při manipulačních činnostech je nepřesná, nedokáže logicky 
uvažovat. V hodinách jí pomáhá třídní učitelka (případně asistentka pedagoga). Dívka musí používat názor 
(prsty, číselnou osu, kolečka). V ostatních předmětech se projevuje slabší logické myšlení, ale dokáže do 
určité míry pracovat i samostatně. Dívka je milá, ráda si povídá, pěkně zpívá a kreslí a velice odpovědně plní 
funkci šatnáře. Navštěvuje už druhý rok kroužek anglického jazyka, kde je velmi snaživá. Po celou dobu 
školní docházky navštěvuje doučování u třídní učitelky, dále pak pravidelně docházela na konzultace 
společně s matkou ke školní speciální pedagožce. 
 
Diagnóza: 
Nízká početní pohotovost s projevy dyskalkulie u dívky s lehce nerovnoměrným vývojem  intelektových 
schopností. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Početní úsudek vázne, při počítání ulpívá na manipulačních činnostech, projevuje se snížená schopnost 
logického plánování. Myšlení je nepružné, schopnost sekvenčního zpracování je nízká, dívka má obtíže 
seřadit obrázky tak, aby sekvence tvořila logickou souvislost. PPP  doporučila vysokou míru dopomoci ve 
výuce matematiky, pozitivní motivaci, průběžnou podporu a delší zácvik. Navrhla také vrátit se k upevnění 
číselných představ (například ke srovnávání, přiřazování a určování počtu předmětů postřehováním). Dále 
doporučila pokračovat ve spolupráci se školní speciální pedagožkou se zaměřením na posílení zrakového a 
sluchového vnímání, prostorové a časoprostorové orientace, vizuomotorické koordinace a součinnosti 
jednotlivých funkcí. Vzhledem k navrhovaným opatřením a se souhlasem zákonných zástupců byla dívenka 
zařazena do FIE – Uspořádání bodů. 
Dívka absolvovala terapii (po celý školní rok) pravidelně 1 x týdně. Měla velkou snahu vyhovět, ale zároveň 
u ní bylo patrné velké napětí. Záleželo jí na pochvale, své nedostatky ve výkonu si uvědomovala, snažila se 
je nějak omluvit, sama se pochválit alespoň za něco. Pracovali jsme velmi pomalu, tj. po dvou až třech 
řádcích za lekci. V průběhu celého roku jsem u ní zaznamenávala problémy se slovním vyjadřováním 
(nejprve obtíže s vytvořením a později se zformulováním příkladů přemostění, zapamatování si užívaných 
pojmů (např. čtverec, trojúhelník, pole, sloupec, řádek), problém s výslovností pro ni neznámých slov (např. 
roura x rouda) i pochopením jednoduchých sdělení (neznalost významu slova nadbytečný, problém 
zapamatovat si delší instrukci, slovní instrukce jsem musela doprovázet ukázkou konkrétní činnosti). Dívka 
se teprve po čtyřech měsících naučila bezpečně orientovat na souřadnicích sloupců a řádků. Zlepšilo se její 
soustředění, naučila se pracovat systematicky. Zažila velké uspokojení, že nakonec zvládla předložená 
cvičení. Každou novou stránku označovala jako „nezvládnutelnou“. Dívce vyhovovalo vždy na začátku krátce 
zopakovat jednotlivé pojmy, připomenout správnou strategii a dodržovat malý rozsah úkolu. Při větším 
rozsahu práce se rychle projevila únava a ztráta pozornosti, dívenka se pak vracela k metodě pokus – omyl 
a také vzrůstalo její napětí. Rovněž po delší absenci (např. prázdninách) se nám osvědčilo vrátit se 
k poslední (již dříve vypracované) stránce. Její soustředění, pracovní tempo, vyjadřování i pocit pohody byl 
vždy výrazně lepší. Dívce bych doporučila pokračování v terapii dvakrát až třikrát týdně. Ostatní možná 
podpůrná opatření již byla realizována. 
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ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 5/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 30 

Jméno/Name: dívka  Věk: 9 let 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:4 

Úkoly/Tasks: 1. a 2. řádek 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
dřevěné geometrické tvary, tabule, křída, papírový obdélník, trojúhelník a asymetrický tvar ze str. 4, 
ukázky z katalogu projektů rodinných domů (plán dispozic domu), zeměpisná mapa ČR (značka 
zříceniny), barevný papír (roh – pravý úhel), cvičný list s osově souměrnými obrázky 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze: 
dříve vyvozené: řádek, pole, vzor, tvar, trojúhelník, pravý úhel  
nové: obdélník, osa souměrnosti, symetrie – asymetrie (asymetrický tvar)  

Otázky/Questions:  
Které řádky dnes vypracujeme a proč? Kolik to bude polí? Co vidíme? V čem se liší první pole se 
vzorovými obrazci na str. 3 a str. 4? Známe názvy vzorových obrazců? Jak jim budeme říkat? Co to 
je obdélník? Co má čtverec a obdélník stejného a co odlišného? Které věci mají tvar jednotlivých 
vzorových obrazců? Co a proč máme do pravého úhlu? Co je to osa souměrnosti? Které předměty 
okolo nás jsou osově souměrné, symetrické a asymetrické? Jaké máme návody? Jak budeme 
pracovat? Jak jsi postupovala? Změnila jsi někdy postup? Musela jsi se dívat na vzorový obrazec? 
Bylo to pro tebe lehké nebo obtížné? 

Přemostění/Bridging:  
řádek (v písance, brambor, postavte se do řady), rámeček – pole (rám obrazu, na fotografii, rám 
okna, rámeček v tabulce, zorané pole, hrací pole na hřišti), vzor (předkreslený obrázek, v písance, 
lidský vzor, na látce, mluvní vzor), tvar (geometrický, postavy, formy na pečení, domu, sochy), 
obdélník (koberec, půdorys místnosti, domu, hřiště, obraz, ubrus), trojúhelník (pravítko, triangl), 
vzorový asymetrický tvar (půdorys domu, rodinný dům s rovnou střechou, značka pro zříceninu 
hradu), osa souměrnosti (geometrické tvary, tvar srdce, lidská páteř – záda, obrázky ze cvičného 
listu), příklady asymetrie (na oblečení, nepravidelné umístění oken domů, ukázky nepravidelných 
obrazců) 

Poznámky/Notes:  
Strategie: Využívat návod poskytnutý u asymetrického tvaru, začínat uspořádávání bodů 
asymetrickým tvarem. Změna strategie: při absenci návodu u asymetrického tvaru začít vyhledávat 
nejdříve obdélník. Během práce neotáčet papír. Nespojovat podle pravítka. Kontrola po jednom poli. 
Při nejistotě pravý úhel ověřovat rožkem barevného papíru. 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: body, geometrické obrazce a obrazce, pro které 
neexistuje všeobecné označení 
Myšlenkové operace/Operations: analýza, odloučení obrazců, které jsou vzájemně překryty, 
členění pole, reorientace obrazců, znázornění, myšlení odvozováním 
Chování/Behaviour: zpočátku úzkostné, obavy z obtížnosti nové stránky 
Impulzivita/Impulsiveness: není, usilovné přemýšlení, snaží se neudělat chybu 
Soustředění/Concentration: vcelku dobré, vyhovuje střídání činností (povídání, práce u tabule, 
s pomůckami, s instrumentem) 
Zájem/Interest: přiměřený, výrazně se zvyšující s obrázky a názornými pomůckami 
Aktivita/Activity: velmi dobrá, menší při práci s novými pojmy, obtížné vytváření přemostění 
Další/Another: již dobře zvládá dříve vyvozené pojmy: řádek, pole, vzor, tvar, trojúhelník, je třeba je 
na začátku každé lekce zopakovat, dobře slouží i jako shrnutí toho, co jsme se už naučili 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: při uspořádávání bodů po přípravě již klid, po ukončení úkolu radost 
Vyjadřování/Expressing: u dříve vyvozených pojmů vcelku dobré, obtíže s výslovností nových 
pojmů 
Abstrakce/Abstraction: používá klíče, pokud jsou dány, použití bodů podle návodu a pravidel 
obrazců, když klíče zmizí s dopomocí (uvědomit si změnu strategie) 
 
Výkonnost/Efficiency: 
Přesnost vnímání: poměrně přesně vnímá a definuje (ví hlavní znaky, ale má obtíže je slovně vyjádřit 
„ten, ta, to“) obrazce modelu, používá všeobecné i domluvené označení 
Uspořádání prostoru: systematicky vyhledává podle strategie, potřebuje dopomoc při změně 
strategie, která nastává při odstranění klíče 
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Uchování a stálost: uchovává tvar a velikost i při změně polohy obrazce, menší obtíže u nového 
asymetrického tvaru 
Přesnost a pečlivost: patří mezi stálé vlastnosti dívky, projevují se kladně u každé stránky 
Vizuální přenos: výborný u trojúhelníku a obdélníku, u asymetrického tvaru vyhledává vizuální oporu 
ve vzorovém poli („ pro jistotu“)  
Sledování chování: sleduje počty bodů daných obrazců, u asymetrického obrazce si je pološeptem 
počítá  
Potlačení impulzivity: není – li tlak na rychlost = není impulzivní  
Odstranění řešení úkolu pokusem a omylem: vrací se k pokusu a omylu při odstranění návodu 
(souvisí s nezvládnutím změny strategie) 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes:   
Znovu se vrátit k vytváření přemostění u nových pojmů.  Překvapilo mě, že dívka vnímá asymetrický 
tvar jako tvar písmene P.., ofotit cvičení – zaměřit se na změnu strategie. 
 

 

 



Integrace
2
 - Sborník č.5: Kazuistiky žáků se SVP 

 

26 

 

2.9. Kazuistika 9 
 

Pohlaví: chlapec Věk:  11 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

      
 
Osobní a školní anamnéza: 
V evidenci PPP je chlapec od začátku 4. ročníku z důvodu přetrvávajících výukových potíží (pomalejší 
pracovní tempo, potíže v českém jazyce, později i v dalších předmětech). Chlapec byl odeslán k 
neurologickému vyšetření. Dětská neuroložka konstatovala poruchu pozornosti, chlapec je i nadále v její 
péči a je medikován. Je tichý, zodpovědný chlapec, který má zájem pracovat, velice se snaží. Jeho pracovní 
tempo je pomalé, snadno se unaví, ale snaží se práci dokončit. Má drobné výpadky pozornosti, projevují se 
značné výkyvy ve výkonnosti a opožděné reakce. Pokud má na práci dostatek času a klid, jeho výkony jsou 
podstatně lepší. Rád pracuje pod vedením (práce ve skupině, ve dvojici). Na základě doporučení PPP byla 
spec.pedagogická péče školy doplněna o práci s instrumenty FIE.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Chlapec pracuje klidně a soustředěně, má snahu o dobrý výkon a spolupráci. Jeho výsledky negativně 
ovlivňuje pomalé pracovní tempo a nízká úroveň verbální produkce. Výkony ve čtení vykazují znaky 
neprocvičenosti, je nejistý, objevují se zárazy před delšími slovy, často zaměňuje hlásky, ztrácí se v textu. 
Nerozumí významu některých slov, porozumění obsahu je lehce podprůměrné, bez schopnosti samostatné 
reprodukce. Rovněž písmo je ovlivněno pomalým pracovním tempem, ruka není uvolněná, při delším zápisu 
ztrácí koncentraci, písmo je obtížně čitelné, zvyšuje se počet chyb. Převažují chyby specifického charakteru 
– zápis diakritiky, hranice slov s předložkami, znělé a neznělé souhlásky. Pravopisné chyby jsou na 
podkladě nedostatečně upevněných pravidel – zápis velkých písmen, koncovky podstatných a přídavných 
jmen. Chyby při kontrole nedokáže samostatně vyhledat a opravit. Velmi dobře reaguje na podporu a 
povzbuzení, při respektování pomalejšího pracovního tempa a potřeby krátkého odpočinku je schopen 
lepších výkonů. V matematice jsou jeho výsledky lepší, pokud nejsou závislé na čtení (slovní úlohy). Mezi 
dosud realizovaná opatření patří zajištění individuálního přístupu v hodinách, využití názoru, orientace na 
číselné ose, práce s kostkami, sestavování obrázku podle předlohy. Spojování dvou věcí dohromady a 
uspořádání podle daných pravidel, učení porovnáváním, pojmenováváním veškeré činnosti. V rámci 
individuální péče jsme již pracovali s instrumentem Prostorová orientace I a nyní pracujeme s instrumentem 
Porovnávání. 
 
Diagnóza: 
Na základě výsledků vyšetření v PPP a odborného lékaře (neurologická ambulance) byla diagnostikována 
porucha pozornosti - ADD. Chlapec má zároveň výrazně nerovnoměrné rozložení intelektových schopností. 
Je zde patrná značná převaha ve prospěch verbální složky. Je nadále v péči neurologické ambulance, 
aktuálně medikován Ritalinem.  
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 

- Bude hodnocen za to, co udělá. 
- Úprava úkolů (např.délky diktátu). 
- Delší čas na pochopení nového učiva, při formulaci a vyjádření své odpovědi. 
- Bude mít k dispozici návodné otázky u zkoušení, jasné instrukce. 
- Předčítání textu – instruktáže. 
- Pozitivní motivace. 
- Zraková opora (např. v Ma desetiminutovky). 
- Mluvnická cvičení, diktáty – formou doplňování nebo možnost psát každou druhou větu. 
- Opravy, jejich kontrola zda všemu rozumí. 
 

V rámci speciálně pedagogické péče je vhodný postup dle instrumentálního obohacování dle R. Feuersteina,  
začali jsme s instrumentem Prostorová orientace, kde se učil porozumět tomu, co vyjadřují vztahy v prostoru. 
Tak, aby pochopil, že směr je bezvýznamný bez odkazu. Toto porozumění se pak přenáší do širokého 
okruhu mezilidských vztahů. Odtud se pak učí, proč existují různé úhly pohledů ve vnímání předmětu nebo 
zkušenosti a že jevy, které se objeví, jsou rozdílné z rozdílné perspektivy. Nyní pracujeme s instrumentem 
Porovnávání, snažíme se rozvinout schopnost abstrakce. Budeme povzbuzovat jeho pocit kompetence při 
zvyšování a obohacování repertoáru vlastností, kterými může srovnávat zkušenosti. Práce s instrumentem 
bude probíhat 1x týdně 1 hodinu. 
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ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Numer of lesson: 2 

Jména/Names: chlapec 

Instrument: Porovnávání Stránka instrumentu/Page of instrument:1 

Úkoly/ Tasks:  
Najít podobnosti a rozdíly mezi dvěma obrázky, rozlišovat na základě toho, co vnímáme a známe. 
Popsat to, co je společné dvěma předmětům pomocí nadřazeného pojmu. Popsat rozdíly mezi 
dvěma předměty použitím stejného parametru. Uvést rozdíly uvnitř druhu a mezi druhy. Podporovat u 
žáka pocit nezávislosti podporováním rozbíhajících se odpovědí. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Psací potřeby, instrument Porovnávání, různé druhy ovoce, vylisované listy stromů, šátek k zavázání 
očí, kousky ovoce k ochutnání. 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
společné, větší – menší, levnější – dražší, nadřazené, druh, vyčnívající, čelem, rychlost, struktura, 
přídavná jména, detail 

Otázky/ Questions:  
Co mají společného oba obrázky? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Co je to větší? Když něco 
pozorujeme, vidíme to všichni stejně? Co je to detail? Vybaví se nám barva, tvar, vůně? Jak si 
pomáhají lidé nevidomí, neslyšící? 

Přemostění/ Bridging:  
Můžeme porovnávat věci, které nevidíme. Různý pohled na věc, jinak to vidíme my, jinak odborník.  

Poznámky/Notes:  
Snaha o rozvíjení schopností porovnávání, o zvyšování a obohacování repertoáru vlastností, kterými 
může srovnávat zkušenosti. Podporovat odpovědi, které ukazují, že žák pochopil rozdíl mezi různými 
parametry a vybírá ty, které jsou nejdůležitější. 

Hodnocení /Evalution: 
Použité způsoby prezentace/ Modalities: verbální, symbolická, skutečné 
Myšlenkové operace/Operations: porovnávání, hypotetické myšlení, ztotožnění, rozlišování, 
odvozování, vytváření představ 
Chování / Behaviour: - 
Impulzivita/ Impulsiveness: nevykazuje zvýšenou impulzivitu 
Soustředění/Concentration: po celou dobu lekce se soustředí na daný úkol  
Zájem/ Interest: zvýšený zájem při diskuzi o dopravních prostředcích a individuálních rozdílech 
Aktivita/ Aktivity: pozorně naslouchá, promýšlí další přemostění 
Další/Another: - 

Změna/Change:  
Chování/ Behaviour: Se zájmem a čím dál více informací dokázal formulovat k dané situaci – 
obrázku. Byl překvapen, jak dlouho se dá povídat o daném obrázku, kolik je to informací a co 
všechno ví on sám. 
Vyjadřování/ Expressing: Zatím v kratších větách. 
Abstrakce/Abstraction: Myšlení je spíše praktické - méně tvořivé. 
Výkonnost/ Efficiency: Je schopen vyjádřit své myšlenky, pomohlo i to, že ví, že to není na známky 
a že jsem s jeho odpovědí spokojená, což výrazněji podporovalo motivaci k další činnosti. 
Další/Another: - 

Poznámky/Notes: - 
 

 
 



Integrace
2
 - Sborník č.5: Kazuistiky žáků se SVP 

 

28 

 

2.10.  Kazuistika 10 
 

Pohlaví: chlapec Věk:  10 let Ročník: 4. Diagnóza: VPU – dyslexie, 
dysortografie 

 
Osobní a školní anamnéza: 
Pozitivní nález v anamnéze, motorický vývoj v normě, před nástupem do školy v logopedické péči 2 roky, 
v MŠ byl vyšetřen dětským neurologem pro zvýšenou aktivitu (poskakování, třepot rukou), nález negativní, 
odmalička odmítal skládání skládanek, puzzle. Pochází z úplné rodiny. Vztahy v rodině jsou velmi dobré, na 
výchově se aktivně podílejí oba rodiče stejnou měrou. Rodiče se o výsledky syna pravidelně informují, 
spolupracují se školou. Od první třídy patří k prospěchově výborným žákům. Ve třetí třídě se prohloubily 
obtíže v jazyce českém (ve čtení), nevyrovnané výkony ukazovaly na přítomnost percepčních obtíží. Ve 2. 
pololetí 3. ročníku byla diagnostikována VPU. Veden jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Integrace probíhá individuální formou v běžné třídě základní školy, je vzděláván podle IVP.   

 
Pedagogická diagnostika: 
Ve vyučování aktivní, prospěchově stále výborným žákem. Při verbálních aktivitách otázka x odpověď 
pohotový, dobré logické myšlení, paměť. Problémy se zpracováním vizuálně vnímaného materiálu a obtíže 
v prostorové orientaci.  Pracuje nevyrovnaným tempem, občas nejistý, při plnění úkolů vytrvalý, vydrží i přes 
stanovený časový limit, aby práci dokončil. Čte hlasitě po slovních vazbách pomalejším tempem, 
monotónně, ztrácí se v textu, malá chybovost. V reprodukci samostatný, obtíže v doslovném porozumění 
textu a aktivitách na základě porozumění obsahu. Písemný projev úhledný, čitelný, drobné písmo, nízký 
počet chyb, k opravě využívá kontrolu. Po zjištění obtíží byl zařazen do podpůrného výukového programu 
školního speciálního pedagoga a doporučen k odbornému vyšetření PPP. Dle doporučení využívali vyučující 
metody a formy práce s žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami (podpora porozumění textu, poskytnutí 
dostatku času pro zpracování informací a kontrolu, kontrola znalostí přezkoušením, při nejistotě individuální 
pedagogická podpora). V PPP absolvoval program Deficity dílčích funkcí. Od začátku 4. ročníku v rámci 
navržené hodinové dotace realizována metoda FIE- práce s instrumentem Orientace v prostoru I ve 
skupince žáků. 

 
Diagnóza: 
VPU – dyslexie, dysortografie. 

  
Zvažovaná opatření: 
Individuální integrace v běžné škole, vzdělávání podle IVP. Ve vyučovacích předmětech, kde je potřebné 
pracovat s textem podpořit porozumění opakovaným čtením, dohledání informací nezachycených v prvním 
čtení, zvýraznění klíčových slov, u neautomatizovaného čtení, které provází stálá kontrola, úsilí a pozornost 
je v doplňovacích cvičeních nutný dostatek času k jejich splnění i ke kontrole správnosti. Není nutná 
modifikace způsobu práce s textem, pouze umožnit nápravu nepovedené práce nebo hodnotit s tolerancí a 
ověřit kvalitu zvládnutí ústním zkoušením. 
Dotace 1 hodina speciálně pedagogické péče - metoda FIE - instrument Orientace v prostoru. Zlepšit obtíže 
v nedostatečné  potřebě vytvářet vztahy, omezené  představivosti, nedostatečné  slovní zásobě, 
egocentrismu. 
 

 
ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI S JEDINCEM/RECORD SHEET FOR INDIVIDUAL 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 3 

Jména: chlapec  
Names: 

Instrument: Orientace v prostoru I Stránka instrumentu/Page of instrument: 1 

Úkoly/Tasks: strana 
Uvést pojmy strany a směru a rozdíl mezi nimi. Uvést pojem vztahu. Určit změny ve vztahu, které 
vznikají změnami v pozici. 
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Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
větrník, plyšáky zvířat, kresba obličeje, flipchart 
Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
(volitelný) vztah, změna, strana, stálý, vlevo, vpravo, větrník, vpředu, vzadu, směr, uzavřený systém, 
relativní, postavení 
Otázky/Questions:  
Co vidíme? Kde je vidět pohyb? Co je pohyblivé? Co je stálé? Co je stálé na středu? Co je vpředu? 
Co je to vztah? Kde může existovat vztah? Za jakého předpokladu může existovat? Mohu mít tady 
vlevo? Proč jsou vztahy na mém těle uzavřené? Proč potřebujeme uzavřené vztahy? Je abeceda 
stejná pro všechny jazyky? Kde je vpředu? Jak to víme, že je vzadu? Od čeho odvodíme, že je vlevo, 
vpravo? Jak jsem přišla, kde je vpředu? Proč jsou 4 ramena větrníku? Co se mění na ramenou? Koho 
máš vlevo, vpravo?  Otoč se.  Změnily se strany na tvém těle? Proč se změnilo, kdo sedí vedle tebe? 
Co se nezměnilo? Proč se to nezměnilo? Má jenom člověk vpředu, vzadu? Jak poznáme, kde má 
škola vpředu? Jak to má pes? Podle čeho poznám, kde má řeka vpředu? Má sklenička, kytice 
vpředu? Kdy? Podle čeho poznám postavení v této místnosti?  Kdo je nositelem vztahu? Jak ho 
změním? 

Přemostění/Bridging: 
stálý uzavřený systém (dny v týdnu, měsíce, abeceda, lidské tělo) 
relativní změna vztah směr postavení (učitel se změní v ředitele, změna postoje k chování druhého, 
při hře v družstvu nadřízený x podřízený) 
větrník (rozcestník, slunce, vodní vír) 

Poznámky/Notes: - 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: verbální 
Myšlenkové operace/Operations: analýza, syntéza 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: chlapec je neklidný, rychlostí v odpovědích nedává možnost  se ostatním 
při skupinové práci prosadit 
Soustředění/Concentration: koncentrace pozornosti bez nápadností 
Zájem/Interest: potřebuje potvrzení, povzbuzení, poté se zájem zvyšuje 
Aktivita/Activity: chlapec je aktivní, ale zbrklý 
Další/Another: - 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: chlapec se postupně přizpůsobil, pracuje v klidu, bez napětí 
Vyjadřování/Expressing: je verbálně zdatný, má dobré verbální myšlení 
Abstrakce/Abstraction: dobrý vhled do sociálních situací, chápe souvislosti a vztahy 
Výkonnost/Efficiency: dobrá, kombinuje 
Další/Another: Očekávání nějaké grafické práce, překvapení, že neděláme věci navíc, že to tak 
rychle uběhlo. Radost z verbálního projevu.  

Poznámky/Notes: - 
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3.  Kazuistiky jednotlivců u skupinové péče 
 

3.1.  Kazuistika 11 
  

Pohlaví: dívka Věk:  13 let Ročník: 7. Diagnóza: VPU – dyslexie, 
dysortografie 

 
Zařazení žáka do skupiny: 
Dívka byla zařazena do skupinové péče na základě doporučení PPP v září loňského školního roku. Je 
individuálně integrovanou žákyní vzdělávanou podle osnov ŠVP. V průběhu celého školního roku pracovala 
ve skupině tří dívek ve věku 14, 12 a 10 let. Pracovaly jsme s instrumentem Uspořádání bodů, který se nám 
podařilo dokončit. Speciálně pedagogická péče probíhala 1 x týdně v délce 1 vyučovací hodiny. Od 
samotného počátku práce s instrumentem podávala nejlepší výkon. Velmi dobře se v úkolech orientovala, 
dokázala najít vhodnou strategii a rovněž byla schopna pomoci ostatním. Žákyně velmi kladně přijímala 
úspěchy, kterých dosáhla v práci s instrumentem, zvýšilo se její sebevědomí a rovněž její pozice v třídním 
kolektivu byla příznivější. Výkony v učení vzrostly a lépe zpracovávala podněty. Z tohoto důvodu byla 
zařazena do skupinové péče i v tomto školním roce. Složení skupiny je však jiné. Pracujeme s instrumentem 
Orientace v prostoru I. 
 
Zapojení do aktivit skupiny: 
Dívka ochotně spolupracuje, vyhoví všem požadavkům. Pracovní tempo a reaktivita jsou pohotové. Občas 
bývá méně trpělivá, chce být rychle hotová a následně dochází k povrchnější kontrole správnosti. Výkyvy 
pozornosti jsou nepatrné. Vizuomotorika je dobře rozvinuta. Po seznámení se zadáním často používá 
pomocný nákres, aby úloze lépe porozuměla a mohla určit problém. Po analýze problému a strategie 
pracuje samostatně a systematicky. Upřednostňuje samostatnou práci (vyplňování instrumentů) před 
rozhovory. Problémem je její emoční chování, sebedůvěra je velmi nízká. Musí být velmi často 
přesvědčována o svých kvalitách. 
 
Efekt skupinové činnosti: 
Zprostředkované učení umožňuje rozvinout lépe schopnosti dětí, které se při běžném vyučovacím procesu 
nemohou projevit. Skupina rozvíjí nápady druhých a zároveň rozšiřuje obzor o další možná přemostění. 
Prostředí je jiné než ve třídě, není ohrožující v tom, že není smyslem ukázat, co neumím, ale najít, co umím. 
Žáci se zlepšují v komunikaci, lépe se začleňují do kolektivu třídy, mají větší sebedůvěru, zlepšuje se 
samostatnost v učení. Naučí se vnímat úkol celistvě a nespokojit se s prvním řešením, které nemusí být vždy 
správné. 
 
Metodická doporučení: 
Týmová spolupráce - psycholog, speciální pedagog, neurolog, učitelé, rodiče, děti. 
Komplexní přístup – kromě práce s instrumenty zařazovat další reedukační cvičení.  
Práce podle myšlenkové mapy – nalézt složky tématu (informace, pojmy, myšlenky). 
- třídit složky tématu (porovnávat a rozhodovat, co k čemu patří, rozhodovat o nadřazenosti a 

podřazenosti)  
- nalézt souvislosti a vztahy mezi složkami tématu 
- formulovat svá porozumění a neporozumění 
- pojmenovat, co v učení pomáhá 
- formulovat, jakou pomoc potřebuji k lepšímu pochopení 
- určit své další cíle v učení (co bych se ještě potřeboval naučit) 
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ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 
3
 

Datum lekce/Date of lesson: 11/2011 Číslo lekce/Number of lesson: 6 

Jména: dívka (společně s dalšími 2 dívkami ve skupině) 
Names: 

Instrument: Orientace v prostoru I Stránka instrumentu/Page of instrument:5 

Úkoly/Tasks:  
Určení prostorových vztahů mezi čtyřmi pevnými předměty v poli a jedincem ve čtyřech různých 
postaveních. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, Etymologický slovník, čtverečkovaný papír, atlas světa, 
buzola, mapa města, kopie tělesného schématu. 
Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
alternativa, řada, sloupec, rámeček, stejný, jiný, vodorovný, svislý, používání kódu, který určuje 
postavení chlapce, současné využívání několika zdrojů informací, postava chlapce v různém 
postavení 
Otázky/Questions:  
Jaké použijeme strategie? Co máme zadáno? Je chlapec stále ve stejném postavení? 
Přemostění/Bridging:  
Každý člověk může mít jiný pohled na stejnou věc. Žádné 2 situace nejsou stejné.  Strany na těle 
jsou neměnné. Změnit se dá poloha, vztahy k někomu a něčemu. 

Poznámky/Notes:  
Proč musíme znát postavení chlapce dříve, než můžeme popsat postavení předmětů? Protože popis 
předmětu se vztahuje k postavě chlapce. 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: Analýza ve smyslu kognitivní mapy.  
Myšlenkové operace/Operations: Ztotožnění, rozlišování, určení pole, odvozování, vytváření 
představ. 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Nebyla zaznamenána, protože jsme věnovali dostatečný čas pro 
stanovení toho, co je nutné udělat nejdříve, než stanovíme odpověď. Na začátku lekce jsme začali 
cvičením na pravo-levou orientaci a křížovými cviky. 
Soustředění/Concentration: Koncentrace pozornosti byla po celou dobu velmi vysoká, protože žáci 
správně analyzovali zadání, zjišťovali, které má složky a jaké jsou vztahy mezi nimi. Správně určili, 
které z dosavadních zkušeností využijí a také co nového bude třeba ke splnění úkolu zvládnout. 
Zájem/Interest: Žáky tento instrument velmi baví. 
Aktivita/Activity: Žáci se často pouští do práce spontánně, postupují podle plánu, po vyřešení úkolu 
si vzájemně porovnávají své výsledky. Poté následuje rozhovor s učitelem – společně posuzujeme 
jednotlivé kroky – rozpoznáváme, které kroky vedly (nevedly) k cíli. 
Další/Another: - 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Vyrovnané, sebejisté, otevřené.  
Vyjadřování/Expressing: Přesné a výstižné. Žáci správně interpretovali, co musí udělat, aby úkol 
vyřešili. 
Abstrakce/Abstraction: Pomocí názorné pomůcky - mapa tělesného schématu byla abstrakce 
nenáročná. 
Výkonnost/Efficiency: Žáci byli schopni posoudit, zda uspěli. Dokázali propojit výsledek své práce 
s průběhem činností, které k výsledku směřovaly a vyvodit příslušné závěry. 
Další/Another: - 
 

                                                 
3
 http://centrum-cogito.cz/ Dokumenty/Záznamový arch pro práci se skupinou  
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3.2. Kazuistika 12 
 

Pohlaví: chlapec Věk:  13 let Ročník: 7. Diagnóza: VPU – dysortografie 

 
Zařazení žáka do skupiny: 
Chlapec byl zařazen do skupinové péče na doporučení PPP. Má obtíže při tvoření sekvencí, ve schopnosti 
plánování, ve výbavnosti vizuálních schémat, v nesystematickém postupu. Skupina pracovala od poloviny 
září 2010 do června 2011 v rozsahu 1 hodiny týdně.  Část hodiny pracovala  metodou FIE s instrumentem 
Uspořádání bodů, druhá část byla věnována  další speciální pedagogické péči dle doporučení PPP. 
 

Zapojení do aktivit skupiny: 
Zpočátku v diskuzích nechával prostor druhým, později otevřenější verbální projev, začal se zapojovat do 
diskuzí skupiny, výstižně hledal a pojmenovával jednotlivé souvislosti, dobrý vhled do sociálních situací, 
ostych z vědomého handicapu ustoupil (chlapec zadrhává). Ve verbálních činnostech s povzbuzováním větší 
jistota. Dokázal společně strategie tvořit,  vykazoval ukázněnost v jejich dodržování, chápal její pomoc  při  
zvyšující  obtížnosti. Jeho tempo bylo pomalé, ale při řešení byl vytrvalý, pozitivně naladěn na vyřešení 
úkolu, ulpívající na strategii, při nezdaru dokázal hledat jinou nabízenou strategii, stále kombinoval, pracoval 
se zaujetím, nerušil, nekomentoval. Jistější v zapojení do diskuze celé skupiny. 

  
Efekt skupinové činnosti: 
Pozitivní dopad skupinové činnosti u chlapce s nižším sebevědomím, který se zpočátku nezapojoval do 
diskuzí pro své pomalejší verbální reakce, zapříčiněné zadrháváním v řeči. V malé skupině si našel svůj 
prostor a začal se více zapojovat. Přijímal strategie, které s pomocí druhých tvořil, učil se plánovat, pracoval 
s velkým zaujetím, v úspěšném plnění ho srovnání s ostatními těšilo. 

 

Metodická doporučení: 
Verbální ověřování mluvnických pravidel, návaznosti a posloupnosti pravidel, povzbuzování k mluvnímu 
apetitu, možnost práce s mluvnickými přehledy (tvoří mu oporu, je jistější v praktických činnostech), 
poskytovat dostatečnou časovou dotaci pro zpracování informací, naplánování činnosti a provedení kontroly, 
vzhledem k neuvolněné ruce tolerantně hodnotit všechny grafické činnosti, které se promítají v grafických 
zápisech, rýsování, náčrtech. 

  
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 01/ 2011 Číslo lekce/Number of lesson: 17 

Jména: chlapec (společně s dalšími 3 chlapci ve skupině) 
Names: 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument: 7 

Úkoly/Tasks:  1.-5. řádek 
Přesvědčit o nutnosti přesného označení. Uvést pojem hierarchie v jazyce. Nové pojmy. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Slovník spisovné češtiny, papíry pro porovnávání, geometrické těleso deltoid, obrázky „týpí“, papíry 
(pro tvorbu kornoutu), ukázka hierarchie řízení školy, flipchart 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
současný, mnohoúhelník, kosočtverec, hierarchie, hodnosti, nadřazenost, podřazenost, současný - 
pojem, vnější znaky 

Otázky/Questions:  
Kdy je výhodné vyhledávání dvojic, kdy ne? Proč tečky počítám? Proč říkám, že úkol je těžký? 
Myslíte, že vás chci odradit? Jak je důležité mít klíče, orientační body? Co vám připomínají  nové 
tvary? Čím se liší od sebe? Na jakém pojmenování se společně domluvíme? Proč říkám, že musíme 
provést větší přípravu?  Můžeme se držet dřívějších klíčů? Které klíče použijeme? Proč máme vnější 
znaky? Musíme plánovat své činnosti? Proč budu zvažovat spojnice bodů? Proč musíme kroky 
naplánovat?  

Přemostění/Bridging:  
mnohoúhelník (podkova, magnet, stůl, U), kosočtverec (znak karty, dopravní značka), deltoid (týpí, 
drak, stan, kornout), hierarchie, nadřazenost, podřazenost (vojenské hodnosti, server -klient, strom, 
rodokmen), vnější znaky (čísla domů, jména ulic, jméno+příjmení, třídy - číslo + písmeno, popis osob 
s brýlemi, seznámení dvou neznámých lidí - budu držet v ruce), současný (člověk moudrý) 
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Poznámky/Notes: 
Provést dobrou přípravu prvního tvaru.  Omezit impulzivitu. Plánovat činnosti, zakreslovat čáry až po 
nalezení všech tvarů a jejich porovnání se vzory. Vyloučit metodu pokus - omyl. 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: verbální, nákresy, obrázky 
Myšlenkové operace/Operations: analýza, syntéza, tvorba hypotézy, zdůvodňování 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: druhý chlapec má dnes špatný den, nekontroluje své chování, slovně 
komentuje se snahou  zapojit ostatní, poposedává 
Soustředění/Concentration:  třetího chlapce práce baví, náročnost odpovídá jeho zájmu 
Zájem/Interest:  druhý chlapec se snaží soupeřit, což se nedaří, ustupuje a komentuje „ to nejde“ 
Aktivita/Activity:  u prvního chlapce pozoruji latence v odpovědích, klopí hlavu, pasivní, po výzvě 
odpovídá, nejistota 
Další/Another: nereagují na chování druhého chlapce, následně se tímto způsobem přestává bavit 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: druhý chlapec se zklidnil, ostatní nereagovali na jeho komentování, zvýšilo se 
zaujetí od 4 řádku 
Vyjadřování/Expressing: třetí chlapec mluví ve větách, podává výstižné formulace 
Abstrakce/Abstraction: třetí chlapec chápe jednotlivé vztahy a souvislosti, tvořivě rozvíjí myšlenky i 
ostatních 
Výkonnost/Efficiency: první chlapec má větší zaujetí, soustředění, třetí chlapec zase pracuje rychle 
Další/Another: nespěchají domů, rádi by pokračovali dále 

Poznámky/Notes: 
Prvního chlapce vést k práci s informacemi, povzbuzovat, s druhým chlapcem pracovat na kontrole 
chování. 
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3.3. Kazuistika 13 
   

Pohlaví:  dívka Věk:  11 let Ročník   4. Diagnóza:    LMP 

 
Zařazení žáka do skupiny: 
Žákyně byla zařazena do předmětu speciálně pedagogické péče z důvodu výukových obtíží a zdravotního 
postižení. Je vzdělávána dle IVP, výstupy a klíčové kompetence vycházejí ze ŠVP - přílohy upravující 
vzdělávání pro žáky s mentálním postižením. Individuální podpora v rámci předmětu speciálně pedagogické 
péče je žákyni poskytována dlouhodobě (třetím školním rokem). Tento předmět navštěvuje v rozsahu 1 
hodiny týdně v rámci čerpání disponibilní časové dotace. Od samého začátku pracuje v uvedené skupině 3 
žáků.  
 

Zapojení do aktivit skupiny: 
Žákyně je jednou ze tří současných členů reedukační skupiny. Ve skupině patřila spíše mezi pasivnější 
členy. Spoléhala na výsledky svých kamarádů, pokud mohla, k výsledkům se dobírala spíše napodobováním 
práce nežli samostatným zapojením do společných aktivit. V samostatných pracích brzy projevovala známky 
únavy. Často lehala na lavici, říkala, že si potřebuje odpočinout. 
 

Efekt skupinové činnosti: 
Dívka se během skupinové práce zaměřené na práci s instrumenty metody FIE výrazně aktivněji zapojila do 
společné práce. Přesvědčila se, že je schopna samostatné práce i v řešení obtížnějších úloh, což ji výrazně 
motivovalo k větší samostatnosti a aktivitě.  
 

Metodická doporučení:  
Vést k podněcování aktivity a možnosti uplatnění v rámci skupiny i třídního kolektivu (třída, předmět 
speciálně pedagogické péče, vyučující). Podporovat sebevědomí a volní vlastnosti (třída, speciálně 
pedagogické péče, domácí prostředí). Využívat metod a forem práce činnostního učení (třída). Vést 
k samostatnosti a důslednosti v práci (třída, předmět speciálně pedagogické péče, příprava na vyučování 
v domácím prostředí). 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 11/2011 Číslo lekce/Numer of lesson:14 

Jména/Names: dívka (společně s dalšími žáky ve skupině) 

Instrument: Porovnávání 
  

Stránka instrumentu/Page of instrument: 
Díl II, stránka 13 

Úkoly/Tasks:  1 – 4. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
různé komunikační systémy: schéma, obrázky, piktogramy, nákresy, plány 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze: nejdůležitější stránky instrumentu 12  a 13 
Jsou vzájemným opakem, sdílejí společné prvky. Vzor, vzorový obrázek, rámeček. Stejný, totožný, 
jiný. Lišit se. Velikost, tvar, počet, barva. Parametr. Dvojznačný, jednoznačný, mnohoznačný, 
mnohoznačná situace. Jiné ve všem, než je vzor. Současný, posloupnost, omezení předpoklad, 
odporovat. Popis a kontrola. 

Otázky/Questions:  
Co budeme dělat? Co máme dáno? Jaké pojmy jsou v instrukci nejdůležitější? Jaká jsou klíčová 
slova? Co je to podobné? Co je to rozdílné? Je každý rozdíl stejně závažný? Mohou se věci lišit 
v jedné vlastnosti, ve více vlastnostech? Jakou strategii porovnávání zvolím? Podle jakých parametrů 
budeme porovnávat obrázky? 

Přemostění/ Bridging:  
Jednoznačné řešení: Otisk palce. Rodné číslo. Knoflíky. Kopie obrázků. Jednobuněčná dvojčata. 
Podobenství v  technických oborech, v matematice. 
Mnohoznačné řešení: slovo – stejné slovo může mít pro různé lidí různý význam. Obraz – každý 
vnímá jinak. Jednobuněčná dvojčata? Sukně ve výkladní skříni – jsou stejné, ale mají jinou barvu. 
Stejná barva oděvů, pereme v jiném prášku. Odlišný způsob práce v různých oborech: jinak 
v matematice, jinak v chemii. Stejnou událost popíšeme různým lidem jinak. Styl oblečení, 
vyjadřování, vystupování se snažíme napodobovat stejně, ale je v něčem jiný. Stavba - stejný projekt, 
použijeme však jinou barvu, jiný materiál. 
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Poznámky/Notes:  
Cíle: Vytvořit položky, které jsou odlišné od vzoru, který je charakterizován různými parametry. 
Používat hypotetické myšlení, odvozování a logických důkazů pro úspěšné splnění úkolu. Rozlišovat 
mezi stálými a relativními vlastnostmi. Zprostředkování podpory, povzbuzení při práci na úkolech, 
které jsou nové a složité, shromažďování a zpracování nutných informací. Stanovení cíle, plánování a 
činnost, která povede k cíli, určuje přenos slovních instrukcí v operace a strategie. Individualizace a 
psychologické rozlišování jsou zprostředkovány ve vztahu k mnohým různým odpovědím. Pocit 
kompetence při interpretování významu změn, které se vyskytnou v průběhu práce žáků. 

Hodnocení /Evalution: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: figurální s několika obrázkovými a slovnímu prvky 
Myšlenkové operace/Operations: rozpoznání, zjištění totožnosti, sestavení, vytváření představ, 
vnímání časového sledu, rozlišování, odlišování 
Chování/Behaviour: Dívka pracuje systematicky a důsledně. Pečlivě sleduje instrukci. Podtrhává 
klíčová slova. Často se ujišťuje o správnosti: “může být větší nebo menší?“ „může být více i méně?“ 
Někdy se ztrácí v řešení úkolů: „Já to nechápu? Srovnáváme se vzorem nebo v předchozím 
obrázku?“ Klade sama sobě otázky, odpovídá si na ně hlasitě: „Směr musím udělat tak, počet je jiný, 
musím udělat tak.“ Po chvíli doprovázejí svůj komentář společně všichni ve skupině a mluví 
paralelně….“Směr bude stejný, počet jiný“. 
Impulzivita/Impulsiveness: Žákyně sama popisuje situaci, že úkoly jsou „někdy těžké, někdy lehké“. 
Přiznává “hodně jsme se toho naučili, hodně toho umíme“. Projevuje radost z řešení dříve pro ni 
obtížného úkolu. 
Soustředění/Concentration: soustředěná při porovnávání úkolů dle více parametrů 
Zájem/Interest: V práci je  spontánní a přitom pracuje systematicky, důsledně. Nedochází k 
přeskakování úkolů a nepřesnostem. Začátek hodiny provází společná diskuze členů skupiny na 
téma toho, co se událo ve třídě. V průběhu hodiny občas někdo ještě odbíhá k událostem dne, 
v druhé polovině  hodiny výrazně větší soustředění pro práci. 
Aktivita/Aktivity: Žákyně spolu s další žákyní je aktivní v práci, pouze jeden žák stále ještě odbíhá 
myšlenkami od práce. Zvláštní pozornost věnuje grafické úpravě, vybarvování a zakreslování tvarů. 
Další/Another: Žáci nejdříve popisují práci, pak kontrolují společně své výsledky. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: V předchozích úkolech, zejména při vyhledávání nadřazených pojmů, se 
v práci projevovaly obtíže. Žáci obtížně vyhledávali nadřazené pojmy, nedokázali zevšeobecňovat a 
shrnout vše, co je společně věcem společné. Jelikož stránky zaměřeny na porovnávání obrázků dle 
více parametrů jsou obtížné samy osobě, předpokládala jsem výraznější obtíže žáků. Přesto žáci 
najednou objevili podstatu práce a vzájemného porovnávání, skvěle si poradili s řešením úloh. Práce 
je zaujala. Pracovali s nasazením. Zatímco během práce na předchozích stránkách instrumentu 
častěji diskutovali a společně hledali řešení, nyní pracovali samostatně a vyžadovali klid. Sam i 
navrhovali hru: „Bobříka mlčení“. 
Vyjadřování/Expressing: Největší obtíže činil žákům pojem „počet“. Přestože se s tímto pojmem 
blíže seznámili v předchozích úkolech (stránkách), několikrát se k pojmu vraceli a potřebovali se 
ujistit o jeho správnosti. Menší potíže činil žákům pojem tvar. Nejlépe pracovali s pojmem velikost a 
směr. 
Abstrakce/Abstraction: nízká 
Výkonnost/Efficiency: střední až vysoká 
Další/Another: žáci společně hodnotili, zda porovnávali obrazce ve všech uvedených  parametrech 

Poznámky/Notes: - 
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3.4.  Kazuistika 14 

 

Pohlaví:  chlapec Věk:  11 let Ročník   5. Diagnóza:    ADD 

 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
Ze závěru vyšetření v PPP byla u chlapce konstatována výrazně oslabená výkonnost ve čtení, porucha 
pozornosti, pomalé pracovní tempo, susp. s podílem ADD. Chlapec je v péči dětského psychiatra, potvrzena 
diagnóza ADD. V rámci dlouhodobé intervence byl ve druhé třídě zapojen do programu KUPOZ.  
 
Zařazení žáka do skupiny: 
Do programu FIE byl vytipován školním speciálním pedagogem, který začal probíhat  v druhé polovině 
minulého školního roku a stále pokračuje s frekvencí nácviku 1 x v týdnu po vyučování.  
 
Zapojení do aktivit skupiny: 
Chlapec potřebuje neustálý kontakt s dospělým, který mu pomáhá řešit jeho pocity  
z neúspěchu, se vztahy se spolužáky, s paní učitelkou. Často mluví o svých rodičích, stěžuje si, že nemají 
na něho čas. Je uzavřený, působí pesimisticky, jeví se, jako by o školu neměl zájem. Ve skutečnosti velmi 
prožívá každý neúspěch nebo neshody se svými spolužáky, s paní učitelkou a má potřebu to s někým sdílet.  
Do programu FIE se nejdříve zapojuje s nadšením, pak už k jednotlivým úkolům přistupuje nuceně, s nechutí 
je pravidelně plnit. Potíže má s přemosťováním, které od něho vyžaduje větší úsilí v přemýšlení. I když úkoly 
plní s neochotou, plní je správně a bez větší chybovosti. Na položenou otázku nejdříve odpovídá: „nevím, to 
ví Bůh,“ ale na danou znovu jinak položenou otázku, najde řešení. Má obtíže se samotným spojováním 
bodů, což předpokládá určité grafomotorické dovednosti, se kterými má problémy. Nenosí si své pomůcky, 
vždy si je půjčí od učitele. Na konci lekce srovnává úroveň svých úkolů s předcházejícími. Má pocit, že se to 
zlepšuje. Chlapec je veden ve skupině s dalším žákem ze stejného ročníku, který je podrobivý a neprosazuje 
se.  Odpovídá pouze na vyzvání, nemá potřebu dát najevo, že na danou otázku zná odpověď. Pracuje svým 
tempem, nenechá se ovlivnit výkonem svého spolužáka. Třídní učitelka vidí u chlapce zlepšení. 
 
Efekt skupinové činnosti: 
V současné době je v  rámci dlouhodobé intervence v péči školního speciálního pedagoga, která je 
zaměřena na rozvoj čtenářských dovedností -  na techniku čtení, čtení s porozuměním, práci s informacemi. 
S učitelkou jsou konzultovány individuální zvláštnosti chlapce, jeho reakce na dění ve třídě, vztahy se 
spolužáky, s učiteli. Terapie FIE je nyní u něj vedena individuálně. 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 10/ 2011 Číslo lekce/Number of lesson: 2 

Jméno/Name: chlapec           
 

Věk: 11 

Instrument:  Uspořádání bodů 
 
 
 

Stránka instrumentu/Page of instrument: 
Titulní stránka, část II 

Úkoly/Tasks: 

 uvedení instrumentu prostřednictvím obrázku souhvězdí se záměrem vzbudit zájem žáků o 
aktivity, které FIE přináší 

 vzbudit zájem o učivo vesmíru, které přináší vhled do systému pravidel a vztahů 

 zavedení kritérií, jak vnést do dílčího úkolu, který nemá vlastní řád, strukturu a systém 

 zavedení pojmu uspořádání  

 rozvíjení představ  

 obohacování slovní zásoby, prezentace svých názorů a myšlenek 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials: 
Slovník  spisovné češtiny, encyklopedie s tematikou vesmíru, materiály z hvězdárny 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze: 
uspořádání -  řád, symbol, body, souhvězdí, třídění, řád, představa, označení, znázornění  
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Otázky/Questions: 
Co je to uspořádání? Co jsou to body? Jak vzniká souhvězdí na obloze? Vyhledej na mapce známá 
souhvězdí, pomocí návodu je pojmenuj, spoj čárou. 

Přemostění/Bridging: 

 uspořádání → řád, podle souvislostí, podle pravidel – uspořádání nožů, vidliček ...v kuchyni, 
knihy v knihovně, oblečení v šatníku, pomůcky na jednotlivé předměty, čas- dny v týdnu, 
roční období 

 body – konkrétní místo v prostoru – označení místa na mapě, kóta, bod programu – varu, bod 
jako pozitivní zpětná vazba, akupunktura, bod programu 

  Velký vůz - spojování pomyslných čar – souhvězdí, poledníky, rovnoběžky → orientace na 
mapě při určení polohy, časová pásma, orientace v sešitě – v knize - na papíře 

 Práce s tabulkou: 

Kdo? Kde? Proč? 

pilot ve vzduchu přenesení z jednoho místa do druhého 

kapitán na 
lodi 

na moři přesun zboží z přístavu do přístavu 

fotbalový 
trenér 

hrací schéma postavení jednotlivých hráčů  

žák sešit udržení řádku v nelinkovaném sešitě 

žák algoritmus  sčítání, 
odčítání 

správný postup při sčítání a odčítání 
jednotlivých řádů 

 Pravidla uspořádání podle: 
-  velikosti (kuchyně: velké a malé lžičky, talíře, ručníky) 
-  abecedního seznamu (slovníky, seznam žáků, rejstříky) 
-  podle druhu (ovoce, zelenina, podle ročního období) 
-  frekvence používání (sezónní oblečení, sporty) 
-  podle důležitosti (předměty ve škole, postup při písemném sčítání, odčítání ..., při   
   řešení slovních úloh) 

Poznámky/Notes:  
Příklady volím podle zájmů žáků. 
 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: 
práce se slovníky, s encyklopediemi, práce s tabulkou 
Myšlenkové operace/Operations: 
analýza- Při samotné představě s realitou noční oblohy, si žák vybavoval vzpomínky na pozorování 
noční oblohy, připomněl, že byl s rodiči na hvězdárně. 
abstrakce - Přesnost vnímání při pomyslném spojování bodů do souhvězdí se dařila, žák se s danou 
problematikou již setkal. 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Žák vycházel ze svých zkušeností, nebyl zaskočen novým pojmem, 
působil však zakřiknutě, reagoval na vyzvání. 
Soustředění/Concentration: Bylo závislé na jednotlivých aktivitách. 
Zájem/Interest: Motivace spojování bodů vesmírem žáka zaujala. 
Aktivita/Activity: Chlapec nebyl sám příliš aktivní, odpovídal na vyzvání, ale jeho odpovědi byly 
správné. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Nejistota při zapisování do tabulky, opíral se o názor. 
Vyjadřování/Expressing: Dokázal pojmenovat a vysvětlit pojmy, se kterými se setkal v předešlé 
lekci. 
Abstrakce/Abstraction: Potíže činilo přemostění, vyjádření vlastních myšlenek. 
Výkonnost/Efficiency: Vyšší výkonnost byla zaznamenána na začátku lekce, což bylo způsobeno 
navozením tématiky vesmíru, menší výkonnost nastala při zapisování do tabulky, která představovala 
přenesení myšlenek do psané podoby, váhal, potřeboval ujištění, že to dělá správně. 
Další/Another: - 
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3.5. Kazuistika 15 
 

Pohlaví:  chlapec Věk:  12 let Ročník   6. Diagnóza:  ADHD 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Chlapec přestoupil ve školním roce 2011/2012 na naši školu ze základní školy venkovské, kde měl výukové 
obtíže a byla mu kmenovou školou pro nezvládání učiva doporučena výuka v režimu speciálního vzdělávání 
– základní škola praktická. Vyšetřením v PPP se nepotvrdila diagnóza, která by opravňovala jeho zařazení 
do jiného vzdělávacího programu nebo typu vzdělávání. 
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
V závěrech z vyšetření v PPP byla u chlapce diagnostikována dyslexie (aktuálně 1. stupeň poruchy), 
dysortografie, dysgrafie. Výrazné projevy poruchy pozornosti a psychomotorického neklidu v zátěži na 
podkladě sy ADHD, který byl diagnostikován odborným lékařem (chlapec je v péči dětského psychiatra). 
 
Zařazení žáka do skupiny: 
Do programu FIE byl vytipován školním speciálním pedagogem, do kterého se zapojil od října tohoto 
školního roku. Terapie probíhala společně s dalším chlapcem ze stejné třídy jedenkrát v týdnu po vyučování. 
V úvodní práci s instrumentem rozdělena úvodní stránka instrumentu do 2 částí (nápravných hodin).  
 
Zapojení do aktivit skupiny: 
U chlapce se projevovaly potíže s vyslechnutím informací k plnění daného úkolu, stále skákal do řeči 
vyučujícímu i dalšímu spolužákovi. Odbíhal od tématu, často kontroloval čas. Reagoval zbrkle a chyboval. 
Snažil se pracovat s chybou, dílčí úkol gumoval i několikrát. Svůj postup nepromýšlel, reagoval hned na 
myšlenku, která ho napadla. Při vlastní práci bylo nutné často se zastavovat a znovu připomínat úkol, 
porovnávat se zadáním. Nerespektoval zadaná pravidla při vyhledávání, např. čtverců nebo trojúhelníku. 
Žák měl potíže se spojováním dvou bodů, což bylo dáno jeho neobratnou grafomotorikou. I když pracoval 
správně, byl výsledek odlišný s následným porovnáním zadání.  
Další žák ve skupině byl často negativně ovlivňován jeho impulsivitou, hlasitými reakcemi na každý 
neúspěch. Proto bylo zvažováno individuální vedení tohoto žáka. 
 
Efekt skupinové činnosti: 
O terapii a jednotlivé činnosti chlapec projevoval zájem, využíval svých znalostí k dané tematice (např. 
tematika vesmír). Při přemosťování se snažil uvádět příklady. Nosil si pomůcky, ale často je dlouho hledal 
v aktovce.  
 
Navrhovaná opatření: 

- využívat velký zájem chlapce o výběrová témata, úspěšností podporovat jeho školní výkon i zájem o 
další školní práci 

- postupně vytvářet režim organizace výuky, zejm. přípravu pomůcek před vyučováním nebo 
kontrolou na začátku vyučovací hodiny 

- redukovat projevy impulsivity 
- zdokonalovat grafomotoriku a vizuomotoriku při obkreslování a psaní 
- podpůrným vedením i v průběhu výkonu zkvalitňovat pracovní a úkolovou reaktivitu 
- změna formy skupinové péče školního spec.pedagoga na formu individuální 

 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 10/ 2011 Číslo lekce/Number of lesson: 3 

Jméno/Name:  chlapec (společně s dalším 
žákem ve skupině)     

Věk: 12 let 

Instrument:  Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:2 

Úkoly/Tasks: 

 definování vlastností čtverce, trojúhelníku 

 popisování vzorových obrazců – čtverec, rovnoramenný trojúhelník, práce s tabulkou 

 systematické vyhledávání podle strategie, použití nápovědy 

 porovnávání podle návodu (vzorového obrazce), když není dána nápověda 
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 uchování tvaru a velikosti při změně v orientaci obrazce 

 věnování pozornosti časovému pořadí v kreslení čtverce před trojúhelníkem 

 příprava pomůcek na lekci 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials: 
Slovník spisovné češtiny, návod, papír čtvercového tvaru (pro porovnání), větší (pro vyvození), 
plánek domu, bytu 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze: 
jednoduché geometrické tvary: čtverec, rovnoramenný trojúhelník, ohraničení - samostatný úkol, 
uzavřený tvar, počet teček - bodů, velikost, návod, postup, plán, postup,  směr vodorovný – svislý- 
rovnoběžný, pravý úhel, úhlopříčka  

Otázky/Questions: 
Co vidíš? Prohlédni si. Co představuje rámeček? Jak jsi přišel na to, že jeden rámeček je jeden úkol? 
Čím se liší geometrické tvary, Jak jsou řazeny jednotlivé rámečky? Co je návod? Co je klíč? Kde jsou 
zobrazeny návody? Co nám ukazuje nápověda? Kolika body je zobrazen čtverec, trojúhelník? Čím 
budeš začínat? Proč? Jak poznáš čtverec? Co slyšíš v názvu čtverec? 

Přemostění/Bridging: 

 pojmy: 
rámeček -  rám obrazu, okna, pole – pole obilí, hrací pole, vzor – předkreslený obraz, řádek v 
písance, mluvnický vzor, na látce,  tvar – geometrický, postavy, formy na pečení, domu, 
čtverec – koberec, půdorys místnosti, obraz, dopravní značka, ubrus, trojúhelník – pravítko, triangl, 
dopravní značka, vrchol – hory, stromu, míra neslušného chování, plán – domu, práce, výletu, 
návody, klíče, postupy – kuchařka, Čj – přehledy, např. slovních druhů, Ma – postup písemného 
sčítání, notová osnova, jízdní řád, ikony na PC, čáry na silnici, členění textu v učebnici, botanický klíč, 
vodorovný – stůl, vodováha, voda v PET láhvi, svislá čára – co může viset ze shora dolů, pravý 
úhel – spojení svislé čáry  a vodorovné, postavení částí lidského těla, barevnost – zjednodušení při 
rozlišování, návody, rozlišovače na klíče, barevná cvičení v knize podle obtížnosti 

 práce s tabulkou vychází z kreslení čtverce a pravoúhlého trojúhelníku 

 počet bodů počet stran délka stran počet pravých úhlů 

čtverec 4 4 všechny stejně dlouhé 4 

pravoúhlý 
trojúhelník 

3 3 2 stejně dlouhé, 1 delší 1 

 porovnávej informace 

 plán  
 
1. Co mám dělat? Co je cílem úkolu?  Spojovat body. 
2. Co mám dáno? Zjistím situaci, podmínky jednotlivých úkolů, využiji klíče – barevné   
    body. 
3. Strategie (postup) Jak budu pracovat? Co mám dělat?  

         - Čím začnu? (Vysvětlit, jak uklidit pokoj. Kde začnu při vytírání podlahy? Chystání   
         věcí na dovolenou.) 

  - Rozkrokování činností - Začnu čtvercem nebo trojúhelníkem? Začnu čtvercem,   
   protože   trojúhelník  je polovinou čtverce. 
   - Podle jakých pravidel ?– Podle vlastností čtverce, trojúhelníku. 
4. Kontrola: Musí splňovat tvar a velikost jako vzorový úkol (průběžná kontrola,   
   kontrola se vzorem, konečná kontrola. V čem se liší první úkol s druhým (otočení), jak   
   jsi na to přišel? 

Poznámky/Notes: Nepoužívat pravítko, pečlivá práce – ostrouhaná tužka č. 2, upozornit na způsob 
kreslení čar, vracet se k úkolům zvláště k těm, kde žák chyboval. 
Vyhodnocení informací, které považujeme za klíčové. Co ses dozvěděl nového? Co tě zaujalo? Co jsi 
nevěděl? 

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: 
Verbální – vyhledávání pojmů ve slovnících, demonstrace na lidském těle, ve třídě,  demonstrace 
s PET láhví, práce s tabulkou, zápis postupu – strategie pro plnění úkolu 
Myšlenkové operace/Operations: 
analýza – myšlenkové rozdělení celku na části - jednotlivých úkolů, syntéza – myšlenkové spojování 
jednotlivých částí do celku (co víme, co spojujeme), porovnávání se vzorem 
Chování/Behaviour: - 
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Impulzivita/Impulsiveness: U žáka se při spojování bodů projevila nejistota, která následným 
opakováním přešla do „AHA“ momentů. 
Soustředění/Concentration: Žák byl soustředěn na začátku lekce, zajímalo ho, o čem bude, těšil se 
na spojování bodů. Méně soustředěn byl při přemosťování – při vyhledávání příkladů ze svého  okolí. 
Zájem/Interest: Žák byl motivován řešením hádanek, rébusů. Bavilo ho zapisování získaných 
informací do tabulky a následné porovnávání. 
Aktivita/Activity: Při vyhledávání jednotlivých pojmů využil zkušeností s vyhledáváním slov ve 
slovnících, dokázala využít PET láhve k demonstraci pojmu vodorovný, demonstroval pojem svislý. 
Bez chybovosti zapisoval vlastnosti čtverce a pravoúhlého trojúhelníku do tabulky. 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Žák pracoval se zaujetím, snažil se jednotlivé úkoly plnit rychle, ale s větší 
obtížností úkolů u něho vzrůstala nejistota, že úkol nesplní.  
Vyjadřování/Expressing: Dokázal se už lépe vyjádřit k některým pojmům, o kterých jsme mluvili 
v předcházející hodině. Vysvětlování nových pojmů způsobovalo obtíže. Abstrakce/Abstraction: 
V prvních úkolech nechyboval, v dalších nastaly obtíže s představivostí, opět jsme si vysvětlili 
vlastnosti daných geometrických tvarů. 
Výkonnost/Efficiency: Byl závislý na daných aktivitách, bavilo ho spojování bodů, nebavilo ho 
přemosťování. 
Další/Another: Potíže při spojování bodů s vedením tužky, tvary byly nepřesné. Bylo nutno žáka 
instruovat, jak vést čáru, aby došlo ke spojení dvou bodů. Na závěr lekce jsme porovnávali úkol se 
zadáním. 

Poznámky/Notes: 

 Po ukončené lekci jsme se vrátili k jeho potížím s komunikací s vrstevníky a učiteli. 

 Chlapec bude na  další lekce docházet individuálně. 
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4. Kazuistiky skupinové péče 
 

4.1.  Kazuistika 16 
 
Popis skupiny: 
Skupina je tvořena 3 žáky - chlapcem a dívkou, kteří jsou v 8. třídě a dívkou, která navštěvuje 7. třídu. 
S touto skupinou pracuji již druhým rokem. Organizace péče – 1 x týdně v délce 45 minut. U všech žáků byly 
diagnostikovány projevy VPU - dyslexie a dysortografie. 

 
Zadaný úkol: 
V minulém školním roce bylo nejdůležitější vytipovat vhodné žáky pro tuto metodu. Požádala jsem 
pracovníky z PPP, se kterými jsme společně vybrali tyto 3 žáky z důvodu stejné diagnózy VPU a přibližně 
stejného věku. 

 
Aktivity skupiny: 
V minulém školním roce jsme pracovali s instrumentem Uspořádání bodů. Po jeho dokončení pracujeme 
s instrumentem Orientace v prostoru I. Co se týká metod práce využívala jsem formy zprostředkovaného 
učení. Kognice využívá zkušeností a emočních prožitků, rozvoj kognice je nejlepší cestou k učení, ale také 
souvisí s potřebou člověka vytvářet vztahy. K těmto vztahům jsem se snažila děti přivést – bylo nutné hovořit 
v souvislostech. Dále jsme pracovali s chybou a učili se, jak ji překonat. Vedla jsem děti k samostatnosti, 
určovali jsme si pravidla a snažili jsme se zaměřovat pozornost na určité jevy. 

 
Zhodnocení skupiny: 
Žáci obtížně vyjadřovali myšlenkové vztahy, nebyli schopni plánování. Bylo patrné impulzivní chování téměř 
celý měsíc po zahájení práce s instrumentem (nejvíce bylo toto chování patrné u chlapce). Poměrně dlouho 
trvalo, než se dokázal zklidnit. Také se vždy spokojil s povrchním zpracováním informací. Zpočátku bylo 
problematické vnímat dva nebo více zdrojů informací najednou. Přibližně po půl roce práce se skupinou se 
naučili, jak pracovat tvořivě a přesně. Zejména první dívka ve skupině excelovala. Dokázala uchopit 
instrument s neuvěřitelnou lehkostí a samostatností. 
 
Metodická doporučení: 
Dále rozvinout přetrvávající obtíže ve vyjadřování, zejména odpovídat obsahově a formálně přesně. Omezit 
občasné impulzivní chování chlapce tím, že dostane vždy možnost jako první se vyjádřit a bude kontrolovat 
práci celé skupiny. Na všech žácích je zjevné, jak se zlepšují jejich mentální schopnosti a jak se jejich  
potenciál dále rozvíjí. 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 10/2010 Číslo lekce/Number of lesson: 2 

Jména:  3 žáci (dívka 14 let, dívka 13 let, chlapec 13 let) 
Names: 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument:1B 

Úkoly/Tasks:  
Naučit žáky systematickému vyhledávání. Zjistit způsoby, jak dosáhnout rozhodnutí při více 
alternativách. 
 
 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, Etymologický slovník, čtverečkovaný papír, plánek 
domu, bytu 
Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
alternativa, řada, tvar, bod, vrchol, rámeček, stejný, jiný, velikost, trojúhelník, čtverec, vodorovný 
svislý 
Otázky/Questions:  
Co je klíč? Co je stejné a co je rozdílné? Čím se liší jednotlivá pole? 
Přemostění/Bridging:  
řádek v písance, rámeček obrazu, hrací pole, plán domu 
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Poznámky/Notes: - 
 
 

Hodnocení/Evaluation:   
Použité způsoby prezentace/Modalities: Obrazce a body s minimální verbální modalitou na stránce 
s chybami. 
Myšlenkové operace/Operations: Odloučení obrazců, které jsou vzájemně překryty, členění pole, 
myšlení odvozováním. 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: Žáci si nevěděli rady, jak úkol uchopit, naplánovat a vnímat dvě kritéria. 
Soustředění/Concentration: Zdroje informací najednou, což se projevovalo zvýšenou impulzivitou a 
nízkým soustředěním. 
Zájem/Interest: Zpočátku lekce zkoušeli žáci řešit úkol samostatně, jakmile došli k závěru, že to 
nepůjde, byla nutná spolupráce celé skupiny a zájem se zvýšil. 
Aktivita/Activity: Skupina se ztotožnila s poznávacími a hodnotovými cíli lekce, což vedlo ke 
stupňování aktivity a příjímání ostatních názorů jednotlivých členů skupiny. 
Další/Another: - 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: Změna v chování nastala, když žáci zjistili, že blízké body dělají problém – 
překrývají se. Je zde struktura, kterou musí rozbít. Dívka vůbec nevěděla, kde začít. 
Vyjadřování/Expressing:Žáci tápou při volbě slov, vyjadřují se spíše krátkými větami a k vyjádření 
potřebují grafická znázornění. 
Abstrakce/Abstraction: Žáci pracují s dopomocí učitele. Abstrakce je pro ně velmi obtížná. 
Výkonnost/Efficiency: Dívka rozpozná, že nerozumí, ale nedokáže se zeptat, chlapec parafrázuje, 
ale vkládá do ní vlastní interpretace, které odbočují od zadaného tématu. 
Další/Another: Žáci při vytváření úsudku zohledňují pouze jeden aspekt celého sdělení. Chybí 
zohlednění důsledků. 

Poznámky/Notes: - 
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4.2.  Kazuistika 17 
 
Popis skupiny: 
Do skupiny byli zařazeni 3 žáci, chlapci ve věku 9 let. 
Doba trvání podpůrné péče: školní rok 2010/2011, práce s žáky s diagnózou VPU, úzkostné projevy v 
osobnosti, specifické obtíže v řeči – balbuties (zadrhávání). 1 žák farmakologicky léčen. 
 
Společné znaky chlapců: 
Tělesné pocity: Tělesné napětí, třes, nepravidelné, ztížené dýchání, mravenčení a teplo v žaludku, pocení, 
třes, bušení srdce, potřeba jít na toaletu apod.  
Chování: To, co udělají, když se ocitnou v situaci, která v nich vzbudí úzkost. Bývá to odkládání obtížných 
úkolů, vyhýbání se situacím, kde je jim úzko, zmatkování v zátěžové situaci, ujišťují se u druhých lidí, naříkají 
si. Objevuje se neklidné chování, poposedávání, hraní si s prsty, okusování nehtů, pobíhání.  
Myšlenky: Jejich myšlenky, představy a přesvědčení, to, co si říkají sami pro sebe, obrazy, které se jim 
vybavují o tom, co jim hrozí. Jsou to myšlenky vztažené k obávané situaci:  „Co když to nezvládnu, budu 
zmatkovat  apod.? “  Chlapci se bojí, že se stane něco nepříjemného člověku nebo jeho blízkým, že něco 
nezvládnou, někdo bude nepříjemný, ztrapní se před ostatními apod. Tyto obavy a starosti se vesměs týkají i 
možného ohrožení v budoucnosti.  Relaxaci se chlapci těžko podrobují. 
 
Aktivity skupiny, zhodnocení skupiny, metodická doporučení:  
Skupině i zde nabízím možnost řešení problémů, stanovování cílů a nácvik komunikačních dovedností, ten 
zvláště s mnoha variacemi. Varuji před "čtením myšlenek", odhady, co druhý právě myslí a jak hodlá 
dotyčnému uškodit. Podávám přehled použitých přístupů ke zmírnění úzkosti. V rámci práce se skupinou 
jsem rovněž použila některé konkrétní kognitivně-behaviorální postupy pro vypořádání se s úzkostí a 
v neposlední řadě metodu FIE. Podpůrná péče byla doprovázena terapeuticko-edukačními pohovory 
s vyučujícími a rodiči chlapců. 
 
Použité metody KBT:  
Nácvik sebeinstruktáže. Představivost. Nácvik řešení problému. Sebesledování. Sebehodnocení. 
 
Použitá obecná doporučení pro prevenci psychické tenze u balbutiků (předáno vyučujícím): 
- posloucháme pozorně, když dítě hovoří a hlavně o čem hovoří; 
- při mluvení používáme pomalé tempo řeči a prodlužujeme přestávky mezi jednotlivými řečovými akty; 
- redukujeme počet otázek, které dítěti klademe, poskytujeme mu dostatek času na odpověď a na mluvení 

vůbec; 
- sledujeme situace, kdy se plynulost řeči zlepšuje – anebo zhoršuje - , během „plynulých období“ 

podněcujeme dítě k verbální komunikaci; 
- snažíme se redukovat vlivy, které mohou mít negativní efekt na plynulost (např. nečekané nové situace, 

časový tlak, podráždění, únava); 
- neupozorňujeme jakýmkoli způsobem dítě na řeč a na neplynulosti řeči, např. direktivně mu 

nepřikazujeme: „Mluv pomaleji…“; 
- zablokuje-li se dítě v řeči, poskytneme mu dostatek času (bez projevu netrpělivosti a dokončování vět za 

něj); 
- nepřerušujeme dítě v jeho projevu, neopravujeme ho při neplynule vyřčených slovech; 
- opakujeme a parafrázujeme, co dítě řekne, jako bychom nerozuměli; neříkáme dítěti, že koktá. 
 
Použité zásady při realizaci Preventivní terapie k systematickému předcházení tenzí (Irwinová 1998) – 
předáno vyučujícím a rodičům: 
1. Nedeklarujeme nepřiměřená očekávání – všechna očekávání, která vedou k tomu, že se dítě zastydí, 

anebo mu evokují vědomí selhání, pocit, že zklame (zklamalo), koktavost zhoršují. 
2. Odstraníme situace, jichž se dítě evidentně bojí, a nedopustíme, aby se mu kvůli tomu někdo 

posmíval. 
3. Vyhýbáme se extrémnímu rozrušení – i pozitivnímu. 
4. Dáváme pozor, abychom koktavost – ani nepřímo – netrestali (např. projevy netrpělivosti, ale i 

nápadná pochvala za plynulost) – necháme dítě, aby se „vypovídalo“, nepřerušujeme ho v řeči, pozorně 
posloucháme, kdykoli nás osloví. 

5. Od dítěte direktivně nevyžadujeme projev řeči: 

 dočasně redukujeme „disciplínu“, bonton týkající se mluvních projevů – po fixaci plynulosti se 
vrátíme ke společenské normě (tedy ne: „poděkuj“, „pozdrav“…); 
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 klademe co nejméně otázek typu: „proč“, „jak“, „co“… - snažíme se otázky přeformulovat do skryté 
formy (tedy ne: „jak bylo ve školce?“, ale „doufám, že ses měl dneska ve školce dobře“…); 
„nepředvádíme“ dítě známým („…pověz tu pěknou básničku!“) 

6. Žádné náhlé změny životosprávy. 
7. Důležité rozhovory vedeme zásadně v nepřítomnosti dítěte. 
 

Při korekci nadměrné námahy se osvědčila: jóga, pantomima, relaxace. 
 

Použitý svépomocný program (předáno vyučujícím a rodičům): 
Deset přikázání 
1. Při mluvení hovoř pomalu – bez ohledu na to, zda zrovna koktáš nebo ne. Během mluvení se snaž 

zpomalit. Mezi jednotlivými slovy a větami dělej přestávky. Uvidíš, že budeš O.K. 
2. Snaž se, aby začátek tvého projevu byl měkký a co nejklidnější. Před slovy, kterých se bojíš, tě uklidní 

prodloužení začátečních slabik slov. 
3. Koktej tak, aby to každý viděl. Ber se takový/taková, jaký/jaká jsi, i se svou koktavostí. 
4. Všímej si na sobě všech svých neobvyklých pohybů a gest. Zjistíš-li při neplynulém mluvení, že mrkáš, 

děláš prudké pohyby hlavou nebo rukama, nelekni se, jen si jich všímej. Do sytosti se pozoruj v zrcadle 
(co na tom, že tě ostatní možná budou považovat za narcistu?) 

5. Nevyhýbej se mluvení, neobcházej a nenahrazuj slova, z nichž máš strach. Čím víc se těmto slovům 
budeš vyhýbat, tím víc a déle se jich budeš bát. 

6. Dívej se do očí člověku, s nímž hovoříš. Když si s někým povídáš, nedívej se, má-li nové boty, ale ani 
někam stranou – snaž se mu dívat přímo do očí. 

7. Mysli na to, co budeš říkat! Dokonči to, co chceš říci, i když při tom koktáš. Přenes se přes to bez 
zmatkování. 

8. Měň melodii a rytmus řeči. Nechceš-li uspat ty, kteří tě poslouchají, nehovoř monotónně. 
9. Soustřeď se na slova, při nichž nekoktáš. Všímej si fází řeči, během nichž mluvíš plynule, a těš se 

z nich. 
10. Máš-li chuť hovořit, udělej to. Čím víc budeš mluvit, tím víc budeš sebevědomější. 
 

Použitá obecná doporučení v přístupu k těmto žákům při výuce (předáno vyučujícím): 
Neklademe více otázek najednou. Otázky formulujeme tak, aby na ně děti případně mohly odpovědět krátce, 
několika slovy. Počkáme trpělivě na zodpovězení, nespěcháme. (Pozor na gestikulaci a na mimiku, může 
prozradit naši skrývanou nervozitu a netrpělivost.). Zadrhávající žák by měl mít i ve škole pocit, že nemusí 
nutně odpovídat v ucelených, uhlazených větách. Cílem je řeč plynulejší, ale ne perfektně plynulá (nikdo 
nemluví zcela plynule). Důležitá je celková atmosféra skupiny a posilování sebedůvěry dítěte. Dávejme mu  
přirozenou formou příležitost, aby ukazovalo, v čem je dobré a učme ho zvládat nepříznivé reakce okolí. 
V životě se jim nevyhne. Posměváčka ze třídy si vezměme stranou a pokusme se s ním rozumně pohovořit a 
problém rozebrat. Vytvořme si s žákem soukromou dohodu týkající se všech problematických situací ve 
třídě. Tato dohoda se může týkat mimo jiné problému vyvolávání ve vyučování. Stanovme si pravidla, která 
budou vyplývat z pocitů a přání dítěte: např. vyvolávat jen když se samo přihlásí, vyvolávat jen v určité dny, 
kdy se cítí řečově lépe, vyvolání nahradit formou písemného dotazu a odpovědi apod. Dohoda bude časově 
omezena a bude se na popud dítěte časem různě modifikovat. Vše je jen otázkou důvěry ve vztahu žák – 
učitel. Nenechávejme dítě stranou, protože koktá. Je naším úkolem „udržet ho v řeči“. Déletrvající zamlklostí 
ztrácí dítě mluvní pohotovost, netříbí svůj jazykový cit a nerozvíjí slovní zásobu. V „horších dnech“ (dny 
výrazné řečové neplynulosti – nadměrné námahy) vyvolávejte dítě méně nebo vůbec ne, dejte mu taktně 
pocítit vaši morální podporu a pochopení.  
 
Realizace relaxací: 

 Rychlá relaxace – (J. Praško, 2003, s. 107) 

 Nácvik klidného dýchání 

 Imaginační cvičení (I. Lokšová, J. Lokša, 1999, s. 103) 

 Progresivní relaxace (J. Praško, 2003, s. 104) 

S Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování jsem rozvíjela podpůrnou formou pozornost, 
vnímání, učební postoje a návyky. Korekce deficitních funkcí byla limitována možnostmi žáka, rodiny i školy. 
Snažila jsem se o multidisciplinární přístup. Práce s chlapci byla velmi náročná pro všechny. Vyžadovala 
velkou trpělivost, odpovědnost a laskavost. Také odbornou erudici. Snažila jsem se povzbudit i rodiče žáků. 
Nepatrné pozitivní výsledky mi ukázaly, že jasně strukturovaný, časově nenáročný a modifikovatelný 
program podle mentální a věkové úrovně dětí se vyplácí. Bylo by pěkné, kdyby výše uvedené postupy 
pomohly také ostatním učitelům a široké rodičovské veřejnosti.  
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ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO PRÁCI SE SKUPINOU/RECORD SHEET FOR GROUP 

Datum lekce/Date of lesson: 01/ 2011 Číslo lekce/Number of lesson: 16 

Jména: chlapecká skupina 
Names: 

Instrument: Uspořádání bodů Stránka instrumentu/Page of instrument: 7 

Úkoly/Tasks:  1. – 5. řádek 
Cíle: Zdůraznění potřeby přesného označení. Hledání klíče. Práce s plánem. Vysvětlení pojmu 
hierarchie, orientační bod… Rozvíjení představ, výstižné vyjadřování. Snaha o autoregulaci. 

Příprava lekce/Preparation for lesson: 

Materiál/Materials:  
Slovník spisovné češtiny, papíry pro porovnávání, geometrické těleso deltoid, obrázky, papíry, ukázky, 
flipchart 

Pojmy k analýze/Concepts for analyze:  
současný, mnohoúhelník, kosočtverec, hierarchie, hodnosti, nadřazenost, podřazenost, pojem 
současný, vnější znaky 

Otázky/Questions:  
Co si pamatuješ z minulé lekce? Proč se dnes setkáváme? K čemu nám to je? Kdy je výhodné 
vyhledávání dvojic, kdy ne? Proč tečky počítám? Proč říkám, že úkol je těžký? Co si v hlavě říkáš? 
Myslíte, že vás chci odradit? Jak je důležité mít klíče, orientační body? Co vám připomínají nové 
tvary? Čím se liší od sebe? Na jakém pojmenování se společně domluvíme?    Proč říkám, že musíme 
provést větší přípravu?  Můžeme se držet dřívějších klíčů? Které klíče použijeme? Proč máme vnější 
znaky? Proč je důležité plánovat své činnosti? Proč budu zvažovat spojnice bodů? Dívej se na cíl, 
nesleduj hrot tužky. 

Přemostění/Bridging:  
mnohoúhelník (podkova, magnet, stůl), kosočtverec (karta, dopravní značka), deltoid (drak, stan, 
kornout), hierarchie, nadřazenost, podřazenost (vojenské hodnosti, server-klient, strom, rodokmen), 
vnější znaky (čísla domů, jména ulic, jméno a příjmení, popis lid, seznámení dvou neznámých lidí), 
současný (člověk moudrý) 

Poznámky/Notes: 
Plánovat činnosti, zakreslovat čáry až po nalezení všech tvarů a jejich porovnání se vzory.  

Hodnocení/Evaluation: 
Použité způsoby prezentace/Modalities: verbální, nákresy, obrázky 
Myšlenkové operace/Operations: analýza, syntéza, tvorba hypotézy, zdůvodňování 
Chování/Behaviour: - 
Impulzivita/Impulsiveness: v normě  
Soustředění/Concentration: soustředí se 
Zájem/Interest: pracují se zájmem  
Aktivita/Activity: soupeří mezi sebou 
Další/Another: - 

Změna/Change: 
Chování/Behaviour: lepší spolupráce, menší rivalita 
Vyjadřování/Expressing: výstižné formulace 
Abstrakce/Abstraction: chápou jednotlivé vztahy a souvislosti  
Výkonnost/Efficiency: zůstávají rezervy 
Další/Another:   - 

Poznámky/Notes: 
Více zapracovat na autoregulaci. 
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II. MEDIACE 
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5. O mediaci 
 
 
 
Mediace svým multidimenzionálním přístupem v sobě zahrnuje právní specifika, psychologická specifika 
včetně pedagogického a sociálního aspektu, a proto je velmi účinná  jako jedna z metod řešení konfliktů 
nebo problémů ve školním prostředí.

4
  

 
Nesporné výhody mediace zajišťují : 

 dobrovolnou účast stran 

 záruku uchování důvěrných informací 

 kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem 

 pochopit druhou stranu a sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace, problému 

 ujasnit si vlastní potřeby, očekávání a zájmy  

 snížit napětí a zlepšit vzájemné vztahy a navzdory dočasným sporům si uchovat a zkvalitnit prostor 
pro případnou budoucí spolupráci 

 jednat v neformálním a bezpečném prostředí 

 lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování 
 
Využití mediace ve školské praxi umožňuje zejména: 

 účinné řešení konfliktů mezi žáky navzájem, mezi žáky a pedagogy,  mezi pedagogy a  rodiči 
v sociálním prostředí školy a při vzájemné spolupráci 

 využití pocitu zodpovědnosti všech zainteresovaných účastníků za konflikt nebo problém  

 potenciální řešení problému a prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám, což  
znamená, že existuje více než jedno či dvě  řešení 

 prostor pro komunikaci ve škole na takové úrovni, aby byla možná výměna nových  informací 

 souhlasný postoj všech zainteresovaných stran na mediaci 
 
Mediace nabízí pedagogům nové zkušenosti, jak lépe pracovat s integrovanými žáky, předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení účinným řešením problémů v sociální interakci nebo vytvářením dalších optimálních 
podmínek úspěšné integrace. 

 
Školní psychologové a školní speciální pedagogové mohou využívat metod a postupů mediace a facilitace 
při skupinové práci se třídou (diagnostice školního klimatu, usměrňování vztahů ve třídních kolektivech, 
přípravě vhodných postupů intervence ve třídě s rizikovými projevy chování), praktické přímé práci s žáky, 
která umožňuje objektivní vhled na problémy žáků s vývojovými poruchami učení a chování a dalšími 
speciálními vzdělávacími potřebami, v přípravě své účasti na výchovné komisi školy při řešení problémového 
chování žáků.  

 
Zároveň si odborní pracovníci ŠPP v praktické činnosti při zavádění metod mediace ověřují a prohlubují 
vlastní sociálně-psychologické a speciálně pedagogické kompetence, získávají nové náměty pro práci 
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole včetně vhodných postupů, jak jednat a pracovat 
s rodiči s menší mírou motivace, najít společný konsens mezi pedagogy a rodiči v přístupu k dítěti jako 
základního předpokladu  efektivní komunikace.  

                                                 
4
 http://www.amcr.cz/ Mediace 

http://www.amcr.cz/
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6. Kazuistiky mediace 
 

6.1. Kazuistika 18 
 

Pohlaví: dívky Věk:  12 a 14 let Ročník: 7. a 9.  Dívčí konflikt 

  
Klienti: 
1.žákyně 7. ročníku, 2.žákyně 9. ročníku. Cca 10 měsíců velmi důvěrné kamarádky, kamarádství ukončeno 
ze strany 1.žákyně, která oslovila školního speciálního pedagoga (mediátora), vyslovila pocity omezování, 
ohrožování, pronásledování ze strany 2.žákyně. Navržena mediace, ze strany 1.žákyně vysloven s návrhem 
souhlas, později navržena i 2. žákyni, která také souhlasila. 
 
Problém: 
Mediace navržena oběma stranám, které souhlasily. V přípravné fázi byly z obou stran vysloveny obavy, 
nervozita, nedůvěra, ale souhlas, vzhledem k tomu, že obě strany vnímaly konflikt vzájemně podobně - jako 
nedořešený, negativně zasahující do osobního života obou dívek. Doposud ani jedna z dívek neměla 
problémy v chování, nejevily žádné známky konfliktního jednání se spolužáky. Rodiče s mediací souhlasili 
vzhledem k tomu, že byli také informováni ze strany děvčat o problému, ale nevěděli, jak pomoci, snažili se o 
poskytnutí rad, vyslovili se, že to však není efektivní cesta vyřešení tohoto problému. Proto při oslovení 
školním speciálním pedagogem uvítali rodiče na obou stranách tuto možnost řešení vzájemného konfliktu 
dívek. Rodiče po dobu „nekamarádství“ (zhruba 3 měsíce), registrovali  na obou stranách nekomunikativnost 
ze strany dívek v domácím prostředí, uplakanost a sklíčenost, demotivaci k aktivitám jak ve škole, tak mimo 
školu. 
V 1. fázi respektovaly obě strany stanovená pravidla, která byla vyjednána na počátku mediace, ani jedna 
strana neměla problém hovořit o problému kamarádství a o pocitech, které z „tichého“ konfliktu plynuly, 
avšak bylo znatelné rozčilení, zvyšování hlasu, zdůrazňování gesty skutečností, které  1.žákyně otevřeně 
popisovala - nepříjemné pocity z pronásledování a omezování. 2.žákyně popisovala pocity zklamání nad 
nevyřešeností ukončeného kamarádství. 1.žákyně zdůraznila nevědomost o nepříjemných pocitech. 
2.žákyně, která v počátku reagovala na pocity a vyjádření 1.žákyně zesměšňováním, pošklebky a 
nedůvěrou, vyslovila jednoznačný postoj k tomu, že pokud je v blízkosti 1.žákyně, neznamená to náznak 
pronásledování nebo „špehování“, ale že je v kontaktu s jinými kamarády, které mají společné. 1.žákyně 
vyslovila lítost nad ukončeným kamarádským vztahem, avšak zdůraznila své pocity  závislosti a omezování, 
což jí zasahovalo do jiných kamarádských vztahů, a které nechce, aby se opakovaly. 2.žákyně ujistila druhou 
stranu, že netušila její pocity, uznala, že jí mohly připadat nevhodné a omezující, avšak obhajovala své 
jednání a chování, že nebylo záměrné. 1.žákyně také zmínila, že by chtěla kamarádství obnovit, ale ne 
s omezováním, ale spíše „v duchu“ volnosti a respektu. 2.žákyně dostatečně  neporozuměla jednoznačnosti 
výroku, proto potřebovala konkrétnější vysvětlení. V této fázi 1.žákyně začala vysvětlovat své potřeby na 
2.žákyni, která přijímala její požadavky, ale jednoznačně si nebyla jista, zda jim rozumí. Proto 
prostřednictvím školního speciálního pedagoga byly stanoveny jednotlivé body, ve kterých se obě strany 
shodly a ve kterých by bylo možné dosáhnout respektu a dalšího kamarádství. Komunikace v této fázi byla 
již přátelštější a klidnější, a to  především při jejich vzájemném vysvětlování. 
 
Průběh mediace: 
Bylo dosaženo ústní dohody, se kterou souhlasily obě strany, a to ve 2 bodech: 

1. Pozdrav. 
2. Pravidla kontaktu. 

 
Ad1/ V případě, že se potkáme ve škole nebo mimo školu, slušně se pozdravíme, nebudeme používat 
záměrně ironii nebo přehlížení. Pokud jedna strana nedodrží slušnost pozdravu – upozorní druhou stranu 
slovně, aniž by jedna ze stran měla pocit ohrožení nebo omezování. 
 
Ad2/ V případě kontaktu ve škole nebo ve společnosti našich společných kamarádů budeme spolu 
komunikovat, pokud se vzájemně na něco zeptáme, slušně odpovíme, nebudeme se prozatím kontaktovat 
mailem nebo telefonem. 
Obě strany neměly potřebu ošetřit ústní dohodu opatřeními o  dodržování pravidel, avšak navrhly schůzku 
s mediátorem zhruba po 14 dnech od tohoto setkání, aby si vzájemně sdělily  za účasti mediátora pocity a 
zda jsou schopny pravidla dodržovat. Oběma stranám bylo vyhověno. 
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Zpětná vazba: 
Po 3 týdnech bylo zrealizováno společné setkání obou stran a školního speciálního pedagoga (mediátora). 
V první chvíli každá strana sdělovala mediátorovi po výzvě pocity za dobu, která uplynula po společném 
posledním setkání. Bylo zřetelné, že obě strany sdělovaly pozitivní pocity a oběma záleželo, aby byly 
sděleny. 1.žákyně se vyslovila, že je potěšena nad posledními dny, že se zlepšila ve škole a více komunikuje 
s rodiči a není tolik smutná. 2.žákyně se vyslovila, že měla ze společného prvního potkání, respektive 
vzájemného setkání,  velký strach a obavy, a že s odstupem času vidí, že to bylo zbytečné. Je schopna 
pohlížet na tuto věc jiným způsobem a nezaujatě. Obě dívky se shodly nad volným průběhem při plánované 
akci s kamarády mimo školu, komunikovaly spolu bez ironie, spontánně. Také  se shodly na tom,  že 
kamarádství už není až tak důvěrné, ale ocenily, že našly společnou cestu, aby mohly trávit čas i s ostatními 
a ne odděleně. Při setkání bylo navrženo ze strany 2.žákyně, aby bylo setkání opět po měsíci a poté, pokud 
vše bude podle stanovených pravidel fungovat, ukončeno. 1.žákyně souhlasila, obě se již předem dohodnou 
na termínu a školnímu speciálnímu pedagogovi (mediátorovi) termín  oznámí. 
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6.2. Kazuistika 19 

 

Pohlaví: chlapec Věk: 10 let Ročník: 4 Rok povinné školní docházky: 4 

 
Klient, problém:  
Chlapec žije s otcem a mladší sestrou, matka chlapce nenavštěvuje, chlapec o matce nemluví, ani s otcem, 
otec se o chlapce stará velmi pečlivě.  Volný čas tráví na PC anebo si hraje se sestrou, nenavštěvuje 
zájmový kroužek, ale od 5. ročníku plánuje pravidelně navštěvovat sportovní kroužek. Otec oslovil klinického 
psychologa z obavy následků odchodu matky, chlapec však měl problémy v kontaktu s klinickým 
psychologem, neměl chuť spolupracovat a komunikovat s ním, obecně neměl důvěru v dospělé osoby. 
Dohodnuta v 1.pololetí škol.roku 1x týdně terapie na EEG – biofeedback, zaměřena na snížení tenze 
v kontaktu, snížení nervozity a na sociální oblast. Podle otce je chlapec po terapii přístupnější, 
komunikativnější, méně nervózní a ne až tak bázlivý. 
Postupné selhávání chlapce v zapomínání, nesamostatné domácí přípravě, a pořádku se začalo promítat do 
výkonu a známek ve vyučování. Na společné konzultaci otcem sděleno, že chlapec nemá režim a nechce se 
samostatně podílet na povinnostech, otec požádal o možnosti řešení školního spec.pedagoga. Navrženo 
řešení problému formou mediace, otec nabídku přijal, chlapci rovněž nabídnuta a vysvětlena tato možnost. 
Vzhledem k tomu, že si problémy uvědomoval a chtěl je odstranit, nabídku přijal. 
 
Aktuální pedagogická diagnostika: 
Prospěch průměrný, potíže v Jč a Aj vycházející z VPU - dysortografie, úspěšnost ve výkonu se odvíjí od 
domácí přípravy, časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek, doposud řešeny tyto problémy třídní 
učitelkou konzultacemi s otcem,  bez efektu. 
 
Diagnóza odborníků: 
Vývojová  porucha učení – dysortografie, potvrzená PPP. 
 
Průběh mediace: 
V 1. fázi nebyl vcelku problém, protože obě strany hovořily otevřeně o situaci, byla však zřetelná nervozita 
chlapce (tišší mluvený projev, červenání se, mnutí rukou…) 
 
Situace z pohledu chlapce: 

- „zapomenu se podívat na úkol, nechce se mi samotně chystat věci, štve mě, že se sestrou si taťka 
sedne a se mnou ne, mám strach jít do školy, že něco nebudu mít, chtěl bych se učit, ale nevím jak 
a nerozumím tomu, co čtu, máme moc úkolů a když vidím, kolik jich je, nechce se mi, vadí mi, když 
se taťka rozčiluje, často jsem sám, chci si víc povídat, ale pak ani nechci, protože se taťka musí se 
mnou hodně zlobit, když nemám věci v pořádku….“ 

 
Situace z pohledu otce: 

- „často zapomíná, nebaví mě pořád všechno opakovat několikrát, je toho na mě moc, musím vás 
zvládnout oba, já jsem se taky učil sám, nemůžu při všem sedět u tebe, jeho sestra je mladší a 
potřebuje taky pomoc, zhoršil si známky, protože je lenivý a nechce se mu, taky jsem musel být jako 
kluk samostatný, mám je oba rád stejně, ale je těžké se oběma stejně věnovat, musím reagovat 
podle toho, kdo potřebuje zrovna víc pomoct…“ 

 
V průběhu 1. a 2. fáze byly použity především techniky povzbuzování, parafrázování, zrcadlení a shrnující. 
V těchto fázích chlapec plakal, obzvlášť při prezentaci pocitů osamělosti, otec občas zvyšoval hlas, občas 
měl pocit, že mu syn nenaslouchá. Díky technice povzbuzování se chlapec rozpovídal o problémech, jak je 
vidí ze svého úhlu pohledu, u otce měla efekt především technika zrcadlení. V další fázi byli schopni si 
vyjasňovat skutečnosti v tématu mezi sebou, otec měl tendence v této fázi chlapce chápat a projevit 
především nezaujatost vůči chlapci a jistou neutralitu ve výchově a v přístupu k oběma dětem. Vyslovil i lítost 
nad tím, že se prozatím nepodařilo společně najít možnost řešení v dané situaci. Chlapec uvítal otcův návrh 
– dohody. Dohody bylo dosaženo písemně, oba s dohodou souhlasili, shodli se na společných bodech, otec 
byl iniciátorem návrhů, které si rozdiskutovali a společně stanovili. 
 
Dohoda: 
Dohoda uzavřená mezi chlapcem a otcem dobrovolně  a společně. 
1. V případě, že se cítím osamělý, zazvoním na pověšenou zvonkohru v pokoji (můžu  využít já i táta), 1x za 
den maximálně. 
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2. Chystání věcí do školy – společně 14 dní podle kartičky, potom samostatně, kontrola taťkou. Pokud 
nebude tento bod dodržen  mnou - 1x - nebude 1 den PC (2x – nebude 2 dny PC),  taťkou – 1x – vynese koš 
taťka. 
3. Dodržování naplánovaného režimu, který společně s taťkou naplánuji den předem, včetně doby učení, 
pokud nebudu  něčemu rozumět, požádám večer taťku o vysvětlení. 
Když nedodržíme režim, platí nevýhoda z minulého bodu. 
 
Zpětná vazba: 
S odstupem 5 měsíců – chlapec snížil frekvenci zapomínání, stále si chystá věci podle kartičky, ale naprosto 
samostatně, z úspěchu má radost a je potěšen i tím, že si toho všimli ostatní děti, že se mu více daří. 
Chystání věcí bere denně jako samozřejmost. 
Vyjádření otce: „Syn měl v počátku problém dodržovat naplánovaný režim, zejm.v  přesnosti a dodržování 
času plnění naplánovaných činností. Musel jsem mu pomoct, aby čas dodržoval a více ho kontrolovat. 
Pomohlo také nastavení opatření, když si nesplní svoji povinnost. Sám jsem 1 den nesplnil úkol, neplánovali 
jsme režim, a syna povzbudilo, že jsem dodržel slovo a vynesl jsem za něj koš podle dohody.“ 
Vyjádření chlapce: „S taťkou teď více mluvíme a je to dobré, když je mi smutno, cinknu a taťka, pokud nemá 
práci, tak přijde a povídá si se mnou anebo zůstane v pokoji, abych nebyl sám. Jsem rád, že už 
nezapomínám. Jednou taťka nesplnil plánování dne, ale dodržel dohodu, že za mě vynesl koš.“ 
Otec po mediaci komentoval, že netušil, že je jeho syn opravdu tak osamělý, že když to vše slyšel, jak to 
říká, nebylo mu dobře, ale v tu chvíli nemohl nic udělat. Ocenil mediátora, že mu v situaci pomohl najít 
řešení, i když bylo jednoduché, v tu chvíli měl otec pocit bezradnosti. Chlapec se zmínil, že měl před mediací 
obavu, že se bude mediátor zastávat otce a že stejně bude otec jenom říkat, „jak je nemožný a aby se 
změnil“, komentoval, že si nemyslel, že taťka ho má tak rád, jak opravdu říkal. 
Dodržení dohody je oba povzbudilo k úspěšnému každodennímu kontaktu. Aktuálně je zřetelné, že se 
chlapec cítí spokojenější, často povídá ve škole o otci a má tendence před ostatními sdělovat pocity z jejich 
vzájemného kontaktu, obzvlášť o přestávkách, na komunitním kruhu i  v hodinách dramatické výchovy. 
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6.3. Kazuistika 20 

 
Popis skupiny: 

Žáci 3. třídy, ve které nastaly změny-  nová třídní učitelka, složení žáků se také změnilo přeskupením žáků 
z jiných tříd po odchodu některých žáků do jazykové třídy. 

 
Zadaný úkol: 
Zakázka ze strany třídní učitelky: „Potřebovala bych, aby se více žáci ve třídě tolerovali navzájem, lépe mezi 
sebou spolupracovali?“ 
Žáci mají potíže respektovat své odlišnosti, domluvit se a efektivně v kolektivu   spolupracovat. 
 
Aktivity skupiny: 
Facilitační techniky, metody z muzikoterapie a psychosociální hry.  
 
Zhodnocení skupiny: 
Atmosféra v kolektivu poměrně tvůrčí, komunikace žáků probíhá ve více úrovních -  živá třída, většina žáků 
aktivních, několik žáků spíše pasivních a nepozorných, jeden žák se nezapojoval do všech aktivit – otáčel se 
a bavil se. Žáci si prošli uvědoměním svých pocitů a vztahů ke třídě, k tomu co je pro ně přínosné i 
nepřínosné, užitečné a neužitečné včetně možností změny některých postojů (viz. Mé fungování ve třídě, 
jakou chci mít třídu, co pro to sám můžu udělat. Umím tolerovat, spolupracovat?) 
 
Metodická doporučení:   
Využít dohody a pokračovat v práci s jednotlivými návrhy, ohodnotit a zpevnit každou snahu a přínos u žáků, 
uskutečňovat pravidelné třídnické hodiny a vytvářet pozitivní sociální klima v kolektivu ( v rámci třídních i 
mimoškolních aktivit). 
 
Průběh facilitace: 
Stanovení cíle:  
Seznámit žáky s pojmy „Tolerance a Spolupráce“, možnosti uplatnění v sociálním kontaktu. 
Sepsání pravidel „Co můžu sám zlepšit/udělat pro třídu?“, společná tvorba, dodržování v průběhu práce se 
třídou. 
 
Obsah programu:   
Rozehřívací aktivity - Náladoměr, Hra na tělo (Body percussion).   
Seznámení s cílem, programem a pravidly. 
Brainstorming: Co je to „Tolerance a Spolupráce“? 
Výběr 3 nejbližších slov a sepsání společných bodů na tabuli. 
Uvolňující aktivita - Místa si vymění …  
Brainstorming: Co chci zlepšit ve třídě? Co můžu zlepšit já sám, abychom se tolerovali a lépe 
spolupracovali? 
Prezentace všech návrhů před třídou, společný výběr 5 návrhů. 
Sepsání na balící papír, vyvěšení ve třídě (na viditelném místě). 
Dohoda o konkrétních výstupech. 
Vzájemné sdílení pocitů z programu a ukončení. 
 
 
 
Průběh: 
Žáci pozitivně přivítali rozehřívací aktivity, které jim pomohly se uvolnit a lépe koncentrovat  na 2 hodiny 
společného programu. Vyslechli si cíl programu, strukturu práce, dohodli se na pravidlech.   
Vypracovali nápady pomocí obou zadání brainstormingu. Vznikla žívá diskuze v rámci prezentace 
jednotlivých návrhů, na jejichž základě vybrali nejlepší nápady. 
Žákům se program líbil, někteří chtěli o třídě komunikovat ještě i po ukončení programu. 
 
Vadí jim v chování bezohlednost, lhostejnost, nezájem k druhým, vyrušování, rvačky a hlučnost ve výuce i o 
přestávce.  
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Návrhy: 
Návrhy vedoucí ke změně - chovat se více přátelsky, pomáhat těm, kteří mají nějaké potíže, kluci se 
nebudou prát, budou více spolupracovat a snažit se být pozorní ve výuce, budou se chovat tišeji, tzn. 
kontrolovat, hlídat hlučnost ve třídě. 
 
K efektivitě programu se osvědčilo využití uvolňujících technik zlepšujících  pozornost žáků s aktivními 
pracovními technikami. Rovněž metoda brainstormingu se ukázala jako velmi přínosná a praktická i pro 
finální výběr návrhů a možností řešení vedoucích ke změně. 
 
Zpětná vazba: 
Třídní učitelka využila dohodu pro další práci s kolektivem, náměty pro práci s kolektivem v rámci třídnických 
hodin. Pozoruje změny v komunikaci žáků navzájem a zlepšení pozitivní atmosféry při vyučování i v 
sociálním klimatu třídy. 
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6.4. Kazuistika 21 

 

Pohlaví: dívka Věk:   13 let Ročník:  7. Rok povinné školní docházky: 7. 

 
Hlavní problém: 
Děvče je žákyní speciální základní školy. Není hospitalizována, do školy dochází denně na doporučení 
odborného lékaře, vedena v DPA.  
Problémy s chováním jsou jak ve škole, tak doma. Ve škole si stěžují, že ubližuje spolužákům, neplní 
povinnosti. Doma je drzá, kamarádí s nevhodnými vrstevníky. Matku nerespektuje, má s ní časté konflikty. 
Navíc vzhledem ke svým zdravotním obtížím nerespektuje režim diabetika, experimentuje s kouřením, sbírá 
nedopalky.  
 
Z anamnézy:  
Rizikové údaje podchyceny v perinatálním období. Prodělala běžné dětské nemoci, od roku 2006 zjištěn 
Diabetes mellitus I.typu, 4 x denně si aplikuje insulin. Kuřácké experimenty, kontakt s alkoholem či jinými 
návykovými látkami neguje. 
Otec, vyučený, zaznamenán abusus alkoholu, nedával matce peníze na výživu a domácnost. Matka je 
vyučena, zaměstnaná. Sourozenci v rodině nejsou. Rodiče jsou rozvedeni, kontakt s otcem dívka nemá. 
V současné době bydlí sama s matkou v bytě. 
MŠ navštěvovala od 3 let bez adaptačních obtíží, zaškolena v ZŠ byla v 6 letech, prospěch podprůměrný, 
ročník neopakovala. 
Do DPA k psychiatrickému vyšetření odeslána na doporučení PPP, s popisem projevů ADHD, VPU a 
poruchou adaptace na somatické onemocnění. Psychofarmakologická léčba aktuálně odborným lékařem 
nestanovena. 
 
Hodnocení školy: 
Nedodržuje pravidla, je drzá, nerespektující, prospěchově řadící se mezi podprůměrné žáky  - čtyřky z Čj, 
Ma, Aj. Ve vyučování nesamostatná, potřebuje průběžné pedagogické vedení a dopomoc u složitějších 
úkolů. 
 
Diagnóza včetně závěru odborníků a popis situací vyvolávajících problémové chování: 
Porucha chování smíšeného charakteru – částečně hyperkinetického, VPU, Diabetes mellitus I.typu 
 
Situace vyvolávající problémové chování – hádky s matkou: 

 nedodržení pravidel ze strany dívky  

 když matka zjistí, že dcera kouřila 

 když matka zjistí, že jedla v nedovoleném čase (s ohledem na režim diabetika) 
 
Modifikující faktory: 

 nehádají se, když matka sleví z požadavků 

 hádají se, když matka na požadavcích důsledně trvá 
 
Důsledky tohoto chování: 

 krátkodobé pozitivní – krátkodobý požitek 

 krátkodobé negativní – křik matky, vlastní pocity vzteku  

 dlouhodobé pozitivní – povolení hranic, prosadí si svou 

 dlouhodobé negativní – nemožnost pobytu v běžném typu ZŠ, bezradnost matky s výchovou dcery 
Intervenční metoda: 

 Behaviorální dohoda s cílem zaznamenání a zmapování požadavků, které povedou k lepší 
komunikaci mezi dcerou a matkou a vymezení pravidel ve vzájemném soužití; vytvoření podmínek pro 
pravidelnou domácí přípravu na vyučování. 

 
Průběh mediace: 

A) sepsání požadavků dívky (směrem k matce) 

 aby mě pořád mamka venku nekontrolovala a nevolala mi 

 aby nekontrolovala, co mám v peněžence a kapsách 

 abych dostávala pravidelné kapesné 

 aby se mnou nespala v pokoji 
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 aby jí nevadily trojky ve škole 

 aby tak nekřičela, když něco udělám 

 aby mi stále nevyhrožovala, že půjdu do „diagnosťáku“ 

 aby mě nepodezírala z krádeží 

 abych si za peníze od babičky nemusela kupovat věci do školy 

 aby nekřičela, když mám vysokou „glykemku“ (hladinu cukru v krvi) 

 aby mi nenadávala a neurážela mne  
 

B) sepsání požadavků matky (směrem k dívce) 

 volání z mobilního telefonu co půl hodiny (v čase, když je venku) 

 ve vzájemné  komunikaci nebude drzá a vulgární  

 žádné braní peněz bez dovolení 

 aby nekouřila 

 pravidelná příprava do školy a zlepšení známek 
 
Znění dohody: 

a. Dívka po hodině a půl pobytu venku matce zavolá, v případě, že se neozve, bude volat matka. 
b. V případě, že nebude na matku drzá a nedonese horší známku než trojku, dostane kapesné ve výši 

50 Kč za týden. 
c. Do Vánoc proběhnou úpravy dětského pokoje – vymalování a pořízení psacího stolu (vytvoření 

pracovního koutku), matka bude spát v obývacím pokoji. Lůžko, na kterém nyní spí, zůstane nadále 
v dětském pokoji a bude bráno jako rezervní. 

d. Dívka si bez dovolení a vědomí nevezme z peněženky matky žádné peníze. 
e. Vzájemně si nebudou nadávat a používat hrubé výrazy. 

 
Podpis matky………………                                               Podpis dcery………………………. 
 
 
Zpětná vazba: 
Kontrola dohody probíhá co 14 dnů za účasti speciálního pedagoga, zatím je důsledně naplňována, dokonce 
termín úpravy pokoje proběhl dříve (do týdne). Dívka měla z toho velkou radost a sama tuto skutečnost 
přiběhla sdělit mimo sjednaný společný kontakt. 
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6.5. Kazuistika 22 

 

Pohlaví: dívka Věk:  11 let Ročník: 4. Rok povinné školní docházky: 4. 

 
 
Hlavní problém: 
Dívka je žákyní speciální základní školy, aktuálně je hospitalizovaná. Jedná se o opakovaný pobyt dívky 
s výraznými poruchami chování při ADHD, zcela bez náhledu či schopnosti korekce chování. V popředí 
afektivní rapty a destrukce předmětů. 
 
Z anamnézy: 
Rizika zaznamenána v postnatálním období. 
Rodina úplná, matka i otec SŠ, oba podnikají. Má starší sestru, nyní bydlí společně s babičkou, která se 
k nim přestěhovala. 
MŠ navštěvovala od 2,5 let, adaptace dobrá, hodnocena jako hodně živé dítě, vulgární v posledním ročníku 
školky. V ZŠ zaškolena v 7 letech po odkladu školní docházky pro vícečetnou nezralost v oblasti 
grafomotoriky a percepčních funkcí. Po 1,5 měsíci přestoupila na soukromou školu, do které dochází 
doposud. Ve škole řešeny kázeňské přestupky – vulgární chování, problémy se spolužáky. Z předmětů Čj a 
Ma má čtyřky. 
Do DPA odeslána na doporučení PPP s popisem hyperkinetického chování, obtíží v chování - vulgarismů, 
impulzivity, obtíže ve škole. V DPA – popis afektivních raptů, bájné lhavosti, výrazné nerovnováhy ve vývoji. 
Opakovaně hospitalizována, nyní opět zhoršení chování -  nárůst agresivity a afektivních raptů. 
Farmakologicky medikována. 
 
Hodnocení školy: 
Odmítá chodit do školy, dělá naschvály, vymýšlí si, je drzá, nerespektující a vulgární vůči rodičům, 
pedagogům i spolužákům. Pro školu málo motivovaná, prospěch slabě průměrný.  
V rámci zájmových aktivit chodí do hudebního kroužku, ráda  zpívá, má zájem o práci na PC. 
 
Diagnóza včetně závěru odborníků a popis situací vyvolávajících problémové chování: 
Hyperkinetická porucha chování s agresivitou, afektivními rapty, disharmonický vývoj osobnosti, ADHD, 
VPU.  
 
Situace, které vyvolávají problémové chování: 
Dívka nesnese odpor, vše musí být podle ní, když jí rodiče odporují, tak má záchvat vzteku. Např. jen proto, 
že se otec díval na jiný televizní program shodila knihy, pošlapala misku cukroví a rozbila obraz, stále u toho 
matce velmi vulgárně nadávala. 
Ve škole hodila po učitelce židli, která jí zranila nos, obočí a ret, učitelka musela být  hospitalizována. 
Incident se stal poté, co učitelka zadala děvčeti úkol, který nechtěla splnit. 
Doma hodila po babičce nůž. Situace nastala poté, co babička odmítla zahrát si s ní vyžadovanou hru.  
 
Důsledky tohoto chování: 
 krátkodobé pozitivní – pozornost okolí 
 krátkodobé negativní – křik rodičů, hněv okolí, její pocity vzteku a bolesti hlavy 
 dlouhodobé pozitivní – povolení hranic, vyhovění rodičů, může si dělat, co chce 
 dlouhodobé negativní – opakované hospitalizace, neoblíbenost u pedagogů i spolužáků, u rodičů 

postupné ztrácení trpělivosti, bezradnost 
  
Modifikující faktory: 
 chová se lépe, když jí nikdo neklade odpor  
 chová se lépe, když poslouchá oblíbenou kazetu s dětskými písněmi 
 chová se lépe, když je ji slíbená nějaká odměna 
 hůř se chová, když má vyhovět pokynu, který se ji nelíbí 

 
Jedna z použitých intervenčních metod: 
 Behaviorální dohoda k nastavení režimových opatření, která povedou ke korekci negativních projevů 

chování. 
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Průběh mediace: 
Dohoda mezi dívkou a třídní učitelkou 
 pedagožka na konci každé vyučovací hodiny hodí do nádoby žeton za slušné, pozitivní - neagresivní 

chování 
 v případě, že za den získá 5 žetonů (max. počet), může si následující den na začátku první vyučovací 

hodiny poslechnout dvě oblíbené skladby z MP3 
 na konci týdne jí bude za chování bez přestupků udělena písemná pochvala do osobního záznamu (z 

pochval v záznamu vyplývají pro hospitalizované děti výhody jako je např.  návštěva, kapesné, 
vycházky a dovolenka apod.) 

 
Zpětná vazba: 
 Po měsíci: telefonát s matkou, hodnocení chování a pobytu – dívka si vede dobře, dohoda je účinná. 
 Po dvou měsících: až na drobnosti (občasné odmlouvání a nerespektování rodičů) se jí daří.
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6.6.  Kazuistika 23 
 

Pohlaví: chlapec Věk:  13 let Ročník: 8. Rok povinné školní docházky: 8. 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Matka je učitelkou ZŠ, řeší vše, co se týká školy, spolupracuje. Otec podniká, je pracovně velmi vytížen, 
vzájemná komunikace je omezena, chlapce vozí na fotbal. Žák má pravidelnou školní docházku, veškerá 
absence je omluvena. Na vyučování se připravuje nepravidelně, hraje profesionálně fotbal, je unaven a už 
se mu nechce učit. V kolektivu je oblíben. Má průměrný prospěch.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Obsah a závažnost diagnostikovaných obtíží – VPU jsou indikací k vřazení do režimu speciálního vzdělávání 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni zdravotního postižení formou individuální 
integrace bez nutnosti IVP.  
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
Diagnostikována dysortografie a dyslektické obtíže na bázi susp. ADHD. Nevýhodný typ laterality. Aktuální 
intelektová kapacita v pásmu mírného nadprůměru. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Od 7. ročníku je žák vřazen do péče školního spec.pedagoga dle své individuální potřeby, což využívá 1x 
měsíčně. Ve vyučování jsou dodržována stanovená podpůrná opatření navržená PPP. 
Rodiče budou nápomocni při zmírnění či odstraňování projevů vývojové poruchy učení, pravidelně 
spolupracovat s třídním učitelem, dalšími vyučujícími a ŠSP dle potřeby po předchozí dohodě. Rodiče budou 
dohlížet na plnění úkolů. Zvažována i možnost zpracování IVP žáka. 
 
Popis situace: 
Na třídních schůzkách proběhl konflikt mezi třídním učitelem a matkou žáka. Matka požadovala na základě 
poruchy chování svého syna (ADHD) kontrolu zapisování úkolů ze strany školy, aby mohla doma se synem 
zkontrolovat plnění úkolů a zajistit, aby je syn měl splněny na určitý předmět ve škole. Zároveň chce předejít 
zbytečným poznámkám. Učitel v reakci na matku zvýšil hlas a sdělil ji, mimo jiné, že je syn vulgární a takoví 
žáci nepatří do  naší školy, a proto ho má dát na jinou, např. speciální školu. 
To matku vyvedlo z míry a nebyla schopna s učitelem dále komunikovat.  
 
Příprava: 
Vzhledem k tomu, že matka a učitel se nechtějí setkat a cokoli řešit, bylo nutné zvolit individuální setkání 
s žákem, matkou i s učitelem. 
 
Cíl:  
       1. Zjistit realitu, jak to vidí chlapec sám. 
       2. Zlepšit chlapcovu situaci ve škole. 
       3. Uspokojit matčin požadavek. 
       4. Zvýšit profesionalitu učitele. 
 
Zahájení : 
        1. Vyjednávání bude probíhat v místnosti školního spec.pedagoga. 
        2. Časová dotace 2 hodiny. 
        3. Přítomnost žáka, matky a třídního učitele. 
 
Otázky pro žáka: 

Vím, že jsi dobrý fotbalista, že máš úspěchy. 
Kdy naposledy jste měli zápas?  
Jak zápas dopadl? 
Jak se ti dařilo? 
Jak často máš tréninky? 
Které předměty tě baví-nebaví? 
V kterém předmětu vás učitel nejvíce napomíná? 
Kolik času ti zbývá na učení? 
Kolik času mu věnuješ? 
Jak ti jde učení, když máš málo času? 
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Máš i písemné úkoly? Jak vám pedagogové zadávají úkoly? Jak si je značíš? 
Co by ti pomohlo, abys je měl zaznamenané? 
Co ty sám bys mohl pro to udělat? 
Vážím si ochoty tento problém řešit… 
Máš ve třídě kamarády? 

 
Otázky pro matku: 

Řekněte mi, jak ten problém vidíte? 
Jaké pocity to ve Vás vyvolává. 
Vidím, že Vás to velmi trápí. 
Jak vidíte chování svého syna Vy? 
Co si myslíte, že Vašemu synovi vadí? 
Změnilo se chování u vašeho syna v poslední době? 
Jak se chová syn doma? 
Jaká řešení byste viděla vy? 
Takže vy byste potřebovala…….. 
Chtěla byste hovořit o problému s třídním učitelem? 
Mluvíte se synem doma o problémech? 
Jsem ráda, že jsem se od Vás včas dozvěděla…… 

 
Vyjednávání s pedagogem: 
Cíl: 1. Sladit cíle aktérů. 
       2. Čím mohu druhou stranu získat? 
       3. Čím ji mohu odradit /rizika/. 
        

Jak se žák chová, kdy a kde se tak chová, co se mu daří… 
Jestli tomu dobře rozumím, tak… 
Seznámit s informacemi o problematice ADHD. 
Dekódovat podle symptomu poruchy /co je a co není porucha/. 
Jaká je představa - jak by mělo fungování žáka vypadat. 
Co by mohla jedna či druhá strana pro to udělat. 
Co je reálné. 
Nastavení pravidel. 
 

 
 
Průběh: 
Individuální jednání 
Matka problematiku dětí s ADHD poměrně dobře ovládá /dálkově studuje speciální pedagogiku/, požaduje 
po škole, aby zajistila kontrolu zapsání úkolů. Navržena spolupráce se spolužáky, kamarádem apod. 
Dohodnuto, že úkol bude zapsán na tabuli a ponechán delší dobu /na zápis/.  
Žák uvádí, že na učení má málo času, jezdí profesionálně trénovat fotbal, večer je unaven. Úkoly udělá, 
pokud je má zapsány. Pokud nemá tréninky, je to lepší, může se více učit. Na zapisování úkolů se domluví 
s kamarádem, aby mu to připomínal. Se všemi vyučujícími vychází relativně dobře. 
Při konzultaci s třídním učitelem jsem zjistila, že u učitele žák žádný problém s chováním nemá a rovněž 
s úkoly problémy nemá. Problémy má údajně u jiných pedagogů. Doporučila jsem učiteli odesílat rodiče 
k učitelům, kde jsou problémy, aby to rodiče slyšeli přímo od nich a ne zprostředkovaně. Třídnímu učiteli byla 
vysvětlena problematika dětí s ADHD. Sám navrhl, že všem vyučujícím připomene problematiku žáků 
s ADHD a nechá znovu podepsat připomenutí této problematiky. S žákem naváže vztah na základě 
společných zájmů - fotbal, podpora sportovce a zdůraznění důležitosti vzdělání. 
 
Společné jednání 
Přestože se jednotlivé strany nechtěly sejít společně, podařilo se nakonec společné setkání další týden 
uskutečnit. Společné jednání bylo uvedeno větou: „Vážím si Vaší ochoty řešit společný problém“. Byly 
přetlumočeny návrhy jednotlivých stran a strany s návrhy souhlasily. Všechny strany podepsaly, že byly 
seznámeny s postupem řešení, necítily potřebu sepsat další dohodu. 
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Zpětná vazba: 
 
Situace se zklidnila, žák se „zlepšil“, nosí úkoly a pokud nemá zvýšenou fyzickou a zájmovou zátěž (častěji 
tréninky), je do hodin připravený. S chováním problémy rovněž nejsou avizovány od žádných pedagogů. V 
září se obnovily podpisy vyučujících na informacích k přístupu k žákům s ADHD, kteří žáka učí, aby se 
předešlo konfliktům. Jakékoli další problémy nejsou doposud avizovány. 
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6.7. Kazuistika 24 

 

Pohlaví: chlapec Věk:  13 Ročník: 7. Rok povinné školní docházky: 8. 

 

Z osobní a školní anamnézy: 
Chlapec nastoupil do 7. ročníku ZŠ v říjnu škol.roku, tento ročník opakuje. Rodiče žijí odděleně, chlapec se 
z důvodu nemoci matky přestěhoval k otci, který jej převzal do své péče. Chlapcova školní docházka je 
pravidelná, veškerá absence je omluvena. Otec se školou spolupracuje. Žák má slabší prospěch, 
v některých předmětech podprůměrný. 
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
Ve 2. třídě byl vyšetřen v PPP v místě původního bydliště se závěrem: nerovnoměrný vývoj CNS, percepční 
oslabení, úzkostné prožívání, dispozice ke snadnému přetížení a rychlejší unavitelnosti. Vzhledem k jeho 
úzkostnému prožívání byla doporučena pravidelná péče s psychologem /konzultace již probíhají/. 
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Jednou týdně probíhá konzultace se školním speciálním pedagogem a dle další potřeby je poskytována 
podpora ve výuce. Žák byl zařazen do společných dílen s rodiči, kde je prohlubována spolupráce rodiče a 
žáka a jsou zde poskytovány návody, jak se připravovat doma. Ve vyučování jsou dodržována podpůrná 
opatření stanovená školním speciálním pedagogem. 
Otec bude pravidelně spolupracovat s třídním učitelem, dalšími vyučujícími a školním speciálním 
pedagogem dle potřeby po předchozí domluvě. Otec bude také dohlížet na plnění úkolů. 
 
Popis situace: 
Učitelka, která vykonávala dozor, přivedla velmi rozčilené spolužáky, které nemohla uklidnit. Spolužák se 
nevhodně vyjadřoval o novém spolužákovi, který na obranu vůči němu používal vulgární slova. Vzájemně na 
sebe křičeli a slovně se napadali. 

 
Příprava: 
Cíl: 1. Zklidnit žáky. 

2. Vysvětlit situaci. 
3. Dohodnout se na pravidlech vzájemné komunikace. 

 
Otázky: Vidím, že jste velmi rozrušení, co vás přivedlo do této situace? 

 /Každý dostává otázku individuálně./ 
              Vidím, že tě to velmi trápí. 
  Jak se asi cítí lidé, když jim někdo nadává, ubližuje?  
              Zažili jste již někdy podobnou situaci?  
              Pojďme shrnout, co jsme si tady řekli. 
              Jak by se dala vzniklá situace řešit jinak? 
              Co můžete pro to udělat sami? 
              Rozumím tomu dobře, že se chcete  usmířit a sepsat vzájemnou dohodu? 
              Bylo velmi cenné poznat vaše názory. 
 
Průběh: 
Školní speciální pedagog pokládal individuálně otázky, jmenovitě vždy jednomu ze žáků. Vedl dialog tak, 
aby byl vyvážený a aby hovořili oba žáci. 
Žáci si vzájemně vysvětlili, že kdyby jeden z nich neprovokoval a nevysmíval se druhému před třídou, že 
nemá úkol, že dostane poznámku a stejně už propadl …, tak by si ho druhý spolužák vůbec nevšímal. 
Vlivem tohoto provokativního jednání došlo mezi nimi k potyčce, následkem níž spolužák nového chlapce 
odstrčil a ten si narazil ruku. Na pokládané otázky se spolužáci rozpovídali, uváděli příklady, jak mohou 
podobné situace končit a velmi výstižně dokázali popsat své pocity. Spolužáci sami navrhli, že se vzájemně 
omluví a souhlasili se sepsáním krátké dohody. Chlapci odcházeli zklidnění, vyjádřili spokojenost, že si mohli 
o těchto věcech v klidu promluvit a vůbec nečekali, že spolu někdy budou komunikovat.  
  
Dohoda: 
Jméno: Chlapec  

Chlapec  
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Předmět jednání: Společná komunikace 
 
Spolužáci se navzájem dohodli: 
Nebudeme provokovat a nikomu se vysmívat. Víme, jak se cítí lidé, kterým se někdo posmívá. 
Nebudeme řešit problémy a situace potyčkami, problémy budeme řešit v klidu.  
Budeme respektovat jeden druhého, ale i ostatní spolužáky. 
Stane-li se náhodou, že k nějaké negativní události dojde, půjdeme řešit problém ke školnímu speciálnímu 
pedagogovi. 
 
Podpisy žáků: 
 
Zpětná vazba: 
Vztahy mezi zmiňovanými žáky se zklidnily a nejsou avizovány žádné další konflikty. Spolužák nového žáka 
brání a dokonce mu pomáhá, např. když potřebuje půjčit sešity, ochotně je půjčí, případně zajistí. 
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6.8.   Kazuistika 25  

 

Pohlaví: chlapec Věk:  13 let Ročník: 6. Rok povinné školní docházky: 6. 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Chlapec vyrůstá v úplné rodině, má starší sestru, která na stejné škole vloni ukončila školní docházku 
s velmi dobrým prospěchem, nyní studuje 1. ročník střední školy. Rodiče i sestra jsou zdrávi, otec je trvale 
v pracovním poměru, maminka je nyní bez zaměstnání.  
Narození chlapce bylo provázeno závažnými časnými riziky. Jeho psychomotorický vývoj byl opožděný – 
chůze v 18. měsících, první slovo ve 2 letech, věta od 3 let. Byl vřazen do logopedické MŠ. U chlapce se 
vyskytovaly poruchy spánku. 
Již v předškolním věku byl v péči odborníků - neurologa, klinického psychologa a pedopsychiatra, kdy mu byl 
diagnostikován opožděný vývoj řeči, snížená sociální zdatnost. 
První třídu začal navštěvovat v 8 letech. V polovině ročníku se však rodina přestěhovala na Slovensko, kde 
ukončil 1. rok školní docházky s průměrným prospěchem. Třídní učitelka jej však hodnotila jako velmi 
uzavřeného, psychicky labilního, odmítal komunikovat, bylo třeba jej neustále podporovat, usměrňovat, 
vyžadoval téměř stálý individuální přístup, neboť nebyl schopen samostatné práce.  
Po návratu do původní školy byl až do 5. ročníku veden stejnou třídní učitelkou, jejíž zásluhou se mu jeho 
třída stala časem „rodinou“. Ve stabilním kolektivu se cítil spokojeně, spolužáci brali postupně jako 
samozřejmost chlapci se vším pomáhat / chystat věci na lavici či do aktovky, navigovat jej při přesunu do jiné 
třídy, zapisovat domácí úkoly, brali jej s sebou do bufetu apod./. 
 
Pedagogická diagnostika: 
Chlapec nečistě vyslovoval, projevovala se u něj artikulační neobratnost, zárazy v řeči, obtížně se 
vyjadřoval. S dětmi verbálně komunikoval v minimálním rozsahu, stejně tak s třídní učitelkou. Obtížně 
udržoval oční kontakt, ve stresu dělal v lavici stereotypní pohyby – kýval se dopředu a dozadu, často se 
v budově školy ztrácel.  Do 5. třídy prospěchově slábl, na druhý stupeň přecházel se čtyřkou z českého 
jazyka a třemi trojkami  /matematika, angličtina, vlastivěda/. V domácí přípravě byla zapojena více matka, 
snažila se pracovat systematicky, trpělivě a pečlivě. Se školou však byla spolupráce rodičů složitější – 
minimálně se kontaktovali, většinou na třídních schůzkách chyběli, občas se spojili telefonicky. V době 
nemoci chodila pro domácí úkoly jen sestra. Chlapec byl po celou dobu docházky na prvním stupni formálně 
hodnocen jako zdravé dítě, jelikož škola neměla od rodičů k dispozici žádné nálezy z odborných vyšetření. 
Třídní učitelka však díky svému pedagogickému taktu vedla chlapce maximálně individuálně v rámci 
výukových možností běžné třídy.  
Chlapec měl značné výkyvy i výpadky v pozornosti, jeho práce byla provázena nekoordinovaností rukou a 
motorickým neklidem, pracoval jen na opakované vybídnutí. S délkou zátěže se rychle unavil. Byl však milý, 
hodný, slušný chlapec a dokázal se velmi radovat z drobných úspěchů. Velmi rád si maloval drobné 
postavičky z komiksů, a to dokonale jedním tahem, vytvářel dokonce jakési seriály na pokračování. Jeho 
předností na nižším stupni byly i bravurní herecké etudy, které doma nacvičil s maminkou v rámci zadaných 
domácích úkolů a pak je předváděl ve třídě naprosto suverénně, beze strachu a ostychu. Spolužáci mu vždy 
vřele aplaudovali a chlapec byl šťasten. 
V závěru 5. ročníku byli rodiče průběžně upozorňováni, že s přechodem na druhý stupeň může mít jejich syn 
výukové i výchovné problémy a nebude mu moci být věnována individuální péče v takovém rozsahu jako 
dosud. Chlapec byl navíc na třídní učitelku i spolužáky silně fixován. Rodiče však i nadále otáleli s 
poskytnutím objektivních informací ohledně zdravotního stavu syna a případné medikace i o dalších 
odborných vyšetřeních, která jim školou byla doporučena. 
 
Příprava: 
V té době se na školní psycholožku v rámci ŠPP obrátila třídní učitelka i vedení školy s žádostí o pomoc 
v řešení tohoto případu. Škola však potřebovala  větší spolupráci  a podporu ze strany rodiny a hlavně 
nálezy z odborných vyšetření lékařů či  poradenských pracovišť. Školní psycholožka provedla několik 
přímých i skrytých pozorování chlapce ve třídě při vyučování s návazností na konzultace s třídní učitelkou. 
Dle zjištěných informací došlo v průběhu 5. třídy k několika zvláštním situacím, kdy se chlapec začal 
kymácet mnohem více než jindy, třepal hlavou a snažil se ji rukama zastavit. Pokřikoval, že to nejde.  Po 
chvilce třes ustal. Tento stav se opakoval po dvou dnech znovu, přestože nebyl již tak silný. Matka byla 
ihned informována a bylo jí doporučeno, aby zajistila lékařské vyšetření. V té době se i školní psycholožka 
spojila s rodiči a shromáždila anamnestické údaje o chlapci a rodině, připravila společné jednání. 
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Průběh: 
V první fázi se školní psycholožka telefonicky zkontaktovala s rodiči a požádala je o schůzku na půdě školy. 
Oslovila rovněž odborníky z SPC pro vady řeči a třídní učitelku k plánované schůzce. Rodiče zpočátku 
necítili potřebu setkání tak akutně jako škola a termín se snažili oddálit. Při poskytnutí všech potřebných 
informací se však rozhodli dostavit. 
Sezení za účasti třídní učitelky, matky, speciální pedagožky a školní psycholožky se uskutečnilo v závěru 
škol.roku, kdy měl chlapec opustit 5. ročník. Cílem bylo pokusit se stanovit podmínky, za kterých bude 
zajištěna výuka na 2.stupni ZŠ. 
Školní psycholožka spolu s třídní učitelkou připravily podklady o chování chlapce ve škole a o práci v 
hodinách. Maminka byla překvapená a uvědomila si závažnost situace i poté, kdy speciální pedagožka 
nastínila potřebu aktuálního posouzení zdravotního stavu dětským psychiatrem, klinickým psychologem a 
vyšetření v jejich zařízení, čímž posílila  stanovisko školy. Sama maminka domácí přípravu chlapce na 
vyučování zvládala pro velký rozsah učiva již obtížně a také proto, že chlapec nebyl vždy ochoten věnovat 
škole tolik času. 
Výsledkem sezení byla ústní dohoda, kdy rodiče souhlasili s promptním vyšetřením syna v uvedených 
odborných zařízeních a se seznámením školy s jejich závěry a doporučeními, na základě kterých škola dle 
možností umožní chlapci úpravu podmínek vzdělávání. Následně proběhla všechna plánovaná vyšetření 
chlapce a rodiče dostáli závěrům v dohodě.  
 
Diagnóza, výsledky a závěry vyšetření: 
DPA: úzkostná porucha, hypoaktivní forma ADHD, dominující osobnostní symptomatologie sociálního 
stažení s obrazem složitých interpersonálních kontaktů. Doporučena medikace a terapie formou 
skupinového sezení. 
Klinický psycholog: disharmonický vývoj na terénu hypoaktivního ADHD u chlapce s vývojovými riziky, 
intelekt v podprůměru s nerovnoměrným vývojem s vazbou na vývojovou dysfázii a sociální úzkost. 
Doporučena podpora asistenta ve škole – jinak hrozí vyhýbavé reakce a nespolupráce, potřeba podpory na 
druhém stupni, vysoké riziko rozvoje školní fobie se somatizací. 
SPC: specificky narušený vývoj řeči /vývojová dysfázie/, narušení plynulosti řeči /susp. balbuties/, oslabení 
jazykového citu, snížená verbální pohotovost, motorický neklid. Byla doporučena forma individuální 
integrace, stanovena podpůrná opatření - vzdělávání dle IVP /zvážit slovní hodnocení/, podpora asistenta 
pedagoga, v souladu s RVP pro základní vzdělávání nahradit vzdělávací předmět Další cizí jazyk 
předmětem speciální pedagogické péče, týmová spolupráce s rodiči, SPC, školou, rozvoj celkové osobnosti 
žáka s důrazem na povzbuzení a respektování osobního tempa, pro efektivitu této péče je nutný individuální 
přístup všech vyučujících a řada všeobecných doporučení. 
 
Zpětná vazba: 
Chlapec dnes navštěvuje 6. ročník stejné školy, oporou je mu většina spolužáků z kmenové  třídy /po 
spojení tříd/ a po celou dobu vyučování zejména asistent pedagoga. Chlapec s ním velmi rychle navázal 
kontakt, sedí spolu v lavici a jsou vedeny hodiny reedukační péče. Rodiče velmi dobře spolupracují s třídní 
učitelkou, asistentem pedagoga, školní psycholožkou i jinými vyučujícími. Na začátku nového škol.roku měl 
sice problém adaptovat se na školu po prázdninách, což trvalo asi 2 měsíce, nyní je však v hodinách aktivní, 
hlásí se, zlepšil si celkově známky. Zcela ustaly stereotypní a úzkostné reakce, dobře se sžil s ostatními 
spolužáky. Je i nadále medikován, navštěvuje skupinová sezení v DPA. Při kontrolním logopedickém 
vyšetření ve SPC po roce byla pozitivně hodnocena úloha asistenta pedagoga při rozvoji komunikačních 
dovedností - došlo k částečné kompenzaci projevů vývojové dysfázie. V následujícím školním roce se nabízí 
úvaha o snížení částečné podpory asistenta pedagoga v zájmu upevnění samostatnosti chlapce za 
pokračující podpory rodiny. Přestože se u chlapce projevují znaky pubertálního vývoje a dochází občas k 
emočním výkyvům a odmítání přípravy do školy, daří se i tyto vývojové záležitosti díky týmové spolupráci 
dobře zvládat. 
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6.9.   Kazuistika 26 

 

Popis skupiny: 
Jde o velmi živou 5. třídu, ve které se nachází 27 žáků, z toho 12 dívek a 15 chlapců. Práce ve skupině byla 
realizována po dobu tří vyučovacích hodin, kdy žáci seděli ve třídě na židlích postavených do půlkruhu 
naproti tabuli. 
 
Zadaný úkol: 
Ve třídě panovaly neshody hlavně mezi dívkami a chlapci, ale také mezi jednotlivci. 
Cíle: 1. Zjistit možná řešení konfliktů mezi žáky. 
 2. Zjistit, co se žákům ve třídě nelíbí, co jim vadí, co by se mělo změnit.  

3. Navrhnout možná řešení. 
 

Aktivity skupiny: 
K facilitaci byly použity tyto metody a techniky: 

- kolečko (představení žáků) 
- brainstorming (sběr informací) 
- laso (zařazení podobných nápadů do balíčků) 
- mnohohlasování (snížení počtu nápadů)  
- práce ve skupině 
- techniky aktivního naslouchání   
 

Zhodnocení skupiny: 
Žáci byli vstřícní, otevření, nebáli se vyjádřit svůj názor. K práci se třídou se stavěli velmi kladně, chtěli 
zlepšit atmosféru ve své třídě. Zpočátku striktně dodržovali pravidla facilitace, ale někteří žáci později 
dohodnutá pravidla začali porušovat, museli být  proto usměrňováni.   
 
Metodická doporučení: 
Třída je velmi různorodá, jak po stránce výkonové a prospěchové, tak sociální. 
Metodicky bylo učitelům doporučeno, aby při různých činnostech nerozdělovali striktně třídu na chlapce a 
dívky, aby nedocházelo k dalším konfliktům mezi nimi. Dále bylo doporučeno pravidelně zjišťovat aktuální 
atmosféru třídy. 
 
Příprava: 
Proběhla diskuze s třídním učitelem o cílech facilitace. 
Cíl: Zjistit možná řešení konfliktů mezi žáky. 

Formulace pravidel důležitých pro práci. 
Program: představení účastníků 

sběr informací, nápadů  
zařazení podobných nápadů do balíčků 
vytřídění těch nejdůležitějších témat 
práce ve skupině – návrhy řešení témat 
výběr nejmožnějších řešení 
zápis výstupů na tabuli 
návrhy možných trestů a odměn  
 

Průběh: 
Facilitace probíhala ve třech vyučovacích hodinách, každá hodina byla realizována v jiný den. 
 
1. vyučovací hodinu facilitátor uvedl cíle a očekávané výstupy facilitace. Seznámil žáky s programem, 
časovým harmonogramem a pravidly setkání. Poté se všichni žáci nahlas představili a řekli, co od společné 
práce očekávají. Facilitátor vyzval žáky, aby postupně říkali, co se jim na jejich třídě nelíbí, co jim vadí, co by 
chtěli změnit. Facilitátor vše psal čitelně na tabuli. Po metodě brainstormingu byla využita metoda lasa, kdy 
se všechna podobná témata zařadila do balíčků pomocí barevných kříd. Na tabuli tímto vzniklo 18 témat.  
Facilitátor sdělil žákům, aby si pečlivě všechna témata přečetli a zamysleli se nad tím, která je nejvíce 
zajímají. Každému žákovi přidělil 3 čárky. Čárky mohl žák použít buď všechny k jednomu tématu, nebo 
každou pro jiné téma. Poté facilitátor vyzval žáky, aby chodili postupně k tabuli a udělali čárky k těm 
tématům, která je zajímají nejvíce. Témata s největším počtem čárek facilitátor znovu vypsal a zeptal se 
všech žáků, zda s nimi souhlasí. Tímto se vyčlenilo 6 základních, pro žáky nejdůležitějších témat.  
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Témata si facilitátor poznamenal na záznamový arch, poděkoval jim za spolupráci a ocenil jejich přístup 
k vykonávané práci. 
 
Na začátku 2. vyučovací hodiny facilitátor připomenul třídě, k čemu skupina došla minulou hodinu, zopakoval 
výsledná témata.  
Základní témata napsal facilitátor každé zvlášť na čistý papír. Ve třídě utvořil 6 skupin žáků, z toho 3 skupiny 
po 5 žácích a 3 skupiny po 4 žácích. Každé skupině dal jeden papír s tématem. Žáci byli vyzváni, aby na 
papír k tématu napsali možná řešení, jakákoliv je napadnou. Facilitátor stanovil časový limit, který žáci mají 
věnovat návrhům řešení. Po uběhnutí limitu vyměnil ve skupinách papíry s tématy. Tato činnost se 
opakovala, dokud se všechny skupiny nevyjádřily ke všem tématům.  
Facilitátor napsal k tématům na tabuli jejich možná řešení, která vypracovaly skupiny žáků. Poté se v rámci 
otevřené diskuze vyčlenila řešení, která jsou realizovatelná ve škole. Tímto se vyčlenila navrhovaná 
nereálná řešení problémů ve třídě.  
Všechna témata s jejich navrženými řešeními se sepsala přehledně na tabuli. Třída společně došla k názoru, 
že to, co je ve třídě trápilo, se dá nějakým způsobem vyřešit. Také došli k tomu, že je rovněž důležité snažit 
se, aby se problémy nevracely. Dohodli se, že s pomocí třídní učitelky si vymyslí možná opatření, odměny a 
tresty, aby to ve třídě lépe fungovalo. 
 
3. vyučovací hodinu žáci navrhovali pomocí brainstormingu možná opatření, jak ta kárající, tak i odměňující. 
Výsledek zůstal napsán na tabuli a posléze si další sezení s žáky vedla již sama třídní učitelka.   
   
Na čem se skupina domluvila: 
1. konflikt - šatna školy – žáci se domluvili, že každý bude mít svůj věšák, polovina šatny   
    bude dívčí a polovina bude chlapecká, polovina bude označena mašličkou 
2. konflikt - zápach ve třídě – budou dohlížet na časté a pravidelné větrání, stanoví si službu na větrání 
3. konflikt - přílišná vůně ve třídě – sprejovat se budou žáci doma, nebo v šatně u tělocvičny. 
4. konflikt - dodržování hygieny – žáci shrnuli, že si zkrátka musí připomenout zásady   
    hygieny a správného chování na veřejnosti 
5. konflikt - někteří drzí a vulgární žáci – žáci se domluvili, že pro odstranění, nebo aspoň   
    zmírnění tohoto nešvaru si vymyslí přísnější tresty 
6. konflikt – někteří žáci na okraji kolektivu – budou se snažit vymýšlet aktivity, kterými  
    nalákají žáky do společných prací a naopak se vyvarují takových, kterými by spolužáky   
    vyčleňovali z kolektivu, budou těmto žákům více pomáhat, snažit se je pochopit 
 
 
Zpětná vazba: 
Jak podle názoru třídní učitelky, tak i jiných učitelů se ve třídě vztahy zlepšily. Žáci si už nevytýkají 
maličkosti, nehádají se o nich. Větší problémy řeší společně s třídním učitelem.  
Třída udělala pokrok v tom, že sami uznali, že rozdělovat šatnu na chlapeckou a dívčí část je nesmysl. Sami 
rozdělení šatny zrušili a jsou schopni se v šatně nehádat.  
Žáci, kteří neměli zájem, nebo byli vyčleňováni z kolektivu, jsou více zapojováni do dění ve třídě, a to hlavně 
ze stran ostatních spolužáků. 
 
 
Kazuistiky 3 žáků z výše uvedené skupiny: 
 

Pohlaví: dívka Věk:  11 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Dívka žije s mladším bratrem a matkou. Otec je dlouhodobě mimo rodinu, s rodinou se příliš nestýká. 
Prospěch dívky ve škole je průměrný. Z předmětů má většinou trojku. Dívka byla dlouhou dobu na okraji 
kolektivu, neměla zájem se s nikým přátelit. Vzhledem ke svému věku se chová infantilně. Přetrvává u ní 
zvýšená potřeba bezpečí. Spolupráce s rodinou je velmi dobrá. Matka má zájem o školní výsledky své dcery, 
je patrná pravidelná domácí příprava.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Ve výuce se objevují problémy v písemném projevu, především častý výskyt chyb z důvodu oslabeného 
sluchového vnímání a nepochopení textu. Dívka zapisuje to, co vysloví. Čtení je plynulé, ale je ovlivněno 
špatnou výslovností z důvodu řečové vady. Reprodukce textu je slabá. V matematice má problémy se 
zápisem čísel a rozeznáváním matematických operací. Kvalita sluchového vnímání je také často ovlivňováno 
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nemocemi dívky – pokud je nachlazená, slyší hůř. Dívka dostává dostatek času  na vypracování úkolů ve 
všech předmětech, tolerantně je u ní hodnocena zvýšená chybovost hlavně při diktátech, je pravidelně 
ověřováno, zda pochopila zadání. Jednou týdně dochází na nápravu ke školnímu speciálnímu pedagogovi.  
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
U dívky nebyla diagnostikována vývojová porucha učení. Obtíže v učení jsou způsobeny sníženou úrovní 
intelektových schopností, které se pohybují v hraničním pásmu lehké mentální retardace na organickém 
základě. Dívka je také v péči klinického psychologa a pedopsychiatra. Byla vyšetřena v PPP i v SPC pro děti 
s vadami sluchu. Dívka má velmi oslabené sluchové vnímání a s tím spojenou řečovou vadu.  
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Dívka je více začleňována do kolektivu. Sedí v lavici se spolužákem, který ji ve výuce pomáhá, pedagogický 
přístup vychází z doporučení PPP, SPC a dalších odborníků.  
 
 
 

Pohlaví: chlapec Věk:  11 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Chlapec je jedináček, žije s matkou, babičkou a dědečkem v bytě. Pochází ze sociálně slabší rodiny. Otce 
od narození nezná. Jeho prospěch ve škole je průměrný až podprůměrný. Je velmi slabý v českém jazyce i 
matematice, z obou předmětů klasifikován dostatečnou.  Chlapec je na základě doporučení SPC 
individuálně integrován v běžné škole a je vzděláván podle Individuálního vzdělávacího plánu. Ve třídě a 
kolektivu má jen pár kamarádů. Mezi jeho zájmy patří hlavně zvířata. Ve škole ho baví nejvíce výtvarná 
výchova. Matka do školy na třídní schůzky nechodí, spolupracuje pouze na individuální vyzvání. Domácí 
příprava chlapce je nepravidelná.   
 
Pedagogická diagnostika: 
Chlapec je tichý, klidný žák. Má problém se soustředěním se na více úkolů najednou. Pracuje velmi pomalu. 
Neumí pracovat s informacemi, které ve vyučování dostává. K učení přistupuje bez porozumění, neumí si 
najít souvislosti. Největší obtíže mu dělá český jazyk a matematika, ve kterých často dostává dostatečné a 
nedostatečné známky. V českém jazyce mu dělá velké problémy čtení, které není plynulé, je těžkopádné, se 
zvýšenou chybovostí. V písemném projevu dělá nejvíce chyb při zápisu diakritických znamének, zápisu 
velkých a malých písmen u vlastních jmen, komolí slova, některá píše s předložkou dohromady. Tempo 
psaní je velice pomalé, píše velmi malým psacím písmem, které často nemohou učitelé přečíst. 
V matematice mu chybí logický úsudek. Často mu chybí i vysvětlení učiva díky časté absenci. Domácí 
příprava je nepravidelná. Chlapec byl několikrát napaden ze stran spolužáků, že zapáchá cigaretovým 
kouřem. On sám nekouří, jeho oblečení je cítit kouřem, protože doma kouří matka. Matka chlapce byla 
z tohoto důvodu několikrát pozvána do školy a problém řešila s třídní učitelkou a školním speciálním 
pedagogem. Chlapec dochází jednou týdně na reedukaci. 
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
Na základě výsledků vyšetření v PPP byla u chlapce diagnostikována VPU - dysortografie. Nejvíce se 
projevuje obtížemi ve sluchové diferenciaci, sluchové analýze a syntéze, vizuomotorice, prostorové a 
pravolevé orientaci a expresivní řeči. Všechny tyto dílčí funkce jsou posilovány v hodinách reedukace, do 
kterých chlapec dochází nepravidelně, díky častým absencím z důvodu nemocnosti.  
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Škola poskytuje podpůrná opatření, která byla doporučena PPP, tj. speciálně pedagogické metody a 
postupy, poskytování individuální podpory při výuce a přípravě na ni, využívání Individuálního vzdělávacího 
plánu, speciálních učebnic a didaktických materiálů, poskytování poradenských služeb. Žákovi také bylo 
navrženo psát velkým tiskacím písmem pro snadnější čitelnost.  
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Pohlaví: dívka Věk:  12 let Ročník: 5. Rok povinné školní docházky: 5. 

 
Z osobní a školní anamnézy: 
Dívka žije s matkou a starší sestrou. Prospěch dívky je průměrný, v některých předmětech až podprůměrný. 
Dívka nemá ve třídě moc kamarádů. Odrazuje je svými častými výbuchy hněvu až agresivitou. Je někdy až 
příliš vulgární, a to spolužákům vadí. Z předmětů má nejraději hudební, výtvarnou výchovu a informatiku. Na 
vyžádání vždy matka do školy přijde a vyslechne, co dívce nejde a co by měla doma procvičovat a 
upevňovat. Matka tvrdí, že domácí příprava je pravidelná, výsledky tomu však často nenasvědčují.  
 
Pedagogická diagnostika: 
Problémy ve výuce se vyskytují hlavně v písemném projevu. V českém jazyce dělá množství chyb při psaní 
i/y po tvrdých, měkkých i obojetných souhláskách, nepřesně zapisuje diakritická znaménka. Se čtením nemá 
problémy, čte plynule s malým množstvím chyb a reprodukuje text velmi výstižně. V matematice má špatný 
logický úsudek. Slovní úlohy řeší s obtížemi. Dívka dostává dostatek času k procvičování a osvojení nového 
učiva, je povzbuzována a chválena za dílčí úspěchy, učivo je orientováno na základní požadavky, které lze 
zvládnout mechanickým opakováním. Je u ní hodnoceno jen to, co stihne vypracovat. Je tolerantně 
hodnocena v geometrii a slovní úlohy řeší s nákresem.  
 
Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků: 
U dívky bylo na základě vyšetření v PPP zjištěno, že intelektové schopnosti jsou snížené do hraničního 
pásma mentální retardace. Také se vyskytuje deficit v oblasti paměťových schopností, slovně pojmového 
myšlení a prostorové představivosti. Dívku dříve trápil oslabený fonematický sluch a řečová vada, která u 
dívky postupně mizí.  
 
Zvažovaná a navrhovaná opatření: 
Sama dívka se snaží ke svým spolužákům chovat lépe. Žáci se společně s třídní učitelkou dohodli na 
vhodných postupech (tresty a odměny), které využívají vždy, když je ve třídě někdo vulgární a spolužákům 
nadává nebo se naopak chová slušně a společensky. Z hlediska podpůrného vedení zvažována forma 
podpory doučováním. 
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6.10.   Kazuistika 27 

 
Popis skupiny: 
Jde o 5. třídu s 25 žáky. Kolektiv žáků byl vytvořen od 3. třídy, kdy do velmi problematické třídy s 18 žáky 
přibylo dalších 7. Mezi žáky začaly neshody ve vztazích, vzájemné komunikaci, zvýšil se počet kázeňských 
přestupků. Problémy byly postupně řešeny,  žáci s nejvýraznějšími obtížemi byli vyšetřeni v PPP a byla 
navázána spolupráce s rodiči. Od 4. třídy byl jednomu žákovi přidělen asistent pedagoga. Nyní jsou ve třídě 
2 žáci s ADHD,  1 žák  s VPU, 1 žák je medikován a 3 žáci jsou zaostávající. 
 
Zadaný úkol: 
Cíl: 1. Sestavení společných pravidel. 

2. Zklidnění situace ve třídě. 
3. Vytipování problémových žáků. 

 
Aktivity skupiny: 
Práce s třídním kolektivem byla rozdělena do několika strukturovaných modelů a pravidel OSV. 
První část mapovala vztahy a postavení jednotlivých žáků ve třídě („Osobnostní erb“, „Můj autoportrét“). 
Druhá část vydefinovala problematické oblasti třídního kolektivu  („Dobrá třída“) a třetí část se věnovala 
aktivitám k posílení třídní koheze a komunikačních dovedností žáků.  
Hlavní témata OSV byla podpořena aktivitami z oblasti zážitkové pedagogiky a úkolových her. V práci se 
třídou byly využity techniky facilitace a mediace při skupinové i individuální práci a řešení problémů. 
 
Zhodnocení skupiny: 
V průběhu práce s třídním kolektivem byla patrna nesourodost a nepřátelská atmosféra ve třídě. Někteří  
z žáků otevřeně demonstrovali negativní názory a postoje na své spolužáky. V průběhu reflexí byla zjevná 
roztříštěnost třídy do několika spřízněných skupin a samostatných jedinců. Negativně ovlivňují třídu 
dominantní chlapecké skupiny. Při rozhovorech žáci otevřeně hovořili o vzájemných problémech a 
nepřátelství mezi sebou, uvědomují si svou hlučnost – nekázeň ve vyučování, nepřiměřené vyjádření svých 
antipatií a emocí. Konflikty jsou zapříčiněny nejen nepřátelskou atmosférou, nesourodostí skupiny, 
neschopností akceptovat a uchopit stanovená a dohodnutá pravidla, celkovou nesoustředěností a zvýšenou 
potřebou pohybových projevů, ale také negativní sebestředností žáků a neschopností naslouchat druhému. 
 
Doporučení: 
Koncipovat pravidelné programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností (zejména komunikačních, řešení 
problémů, zvládání zátěže a stresu), společné nastavení třídních pravidel a jejich dodržování. Realizovat 
speciální sezení pro osobnostní rozvoj, na posílení vztahů ve třídě. 
Pro třídního učitele je důležitá vlídná neústupnost, kdy se sám chová podle dohodnutých pravidel a ocení 
skupinu, když pravidla dodržuje. Je také nutné podat návrh na kontrolní vyšetření problémových žáků v  
PPP. 
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6.11.   Kazuistika 28 
 

Popis skupiny: 
Jedná se o původně speciální třídu ZŠ pro žáky se zdravotním postižením. V nynější 8. třídě je 29 žáků, 
z toho 16 dívek, 13 chlapců. Jedna žákyně je na diagnostickém pobytu v jiné speciální škole, kterou 2 žáci 
navštěvují dlouhodobě. Jeden žák má odborný posudek PPP pro VPU s doporučením individuální integrace 
do konce škol.docházky, dalších 7 žáků bylo vyšetřeno v PPP – jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 1 žák opakoval ročník a vychází z 8. třídy. 
Od 1. do 5. třídy šlo o téměř dívčí třídu, ve třídě byli jen 2 hoši (výtvarně zaměřená třída). V 6. třídě odešly 2 
dívky a přišli 2 chlapci. V 7. třídě došlo k rozdělení žáků do paralelních tříd. Adaptační obtíže trvaly celou 7. 
třídu. Se třídou pracoval třídní učitel – výchovný poradce a školní speciální pedagog. Ve třídě jsou velké 
rozdíly ve výkonnosti žáků. Je zde skupina velmi šikovných a ctižádostivých žáků a skupina naprosto 
nemotivovaných žáků s výukovými i výchovnými obtížemi. Zcela zde chybí střed.  
 
Zadaný úkol: 
Vyučující si stěžovali na neustálý šum a hluk ve třídě, špatně se jim učilo, někteří žáci nevěnovali výuce 
pozornost. Problémy ve třídě pozorovali všichni učitelé, nešlo jen o některé učitele nebo poznatky z 
některých předmětů. 
 
Aktivity skupiny: 
Žákům byl předložen dotazník, který zjišťoval učební styly jednotlivých žáků, způsob domácí přípravy, 
motivaci žáků a vyjadřovali se k situaci ve třídě. Dotazník byl vyhodnocen a v následující hodině proběhla 
diskuse k výsledkům dotazníků. Dále byly probírány způsoby zlepšení situace. Žáci navrhovali aktivity, které 
by je více motivovaly k učení. 
V 9. třídě jsme se k tématu vrátili, žáci ve skupinách vytvářeli náplň ideální hodiny dějepisu. 
 
Zhodnocení skupiny: 
Dotazník vyplnilo 25 žáků. Výsledky dotazníku: 

1. Záleží mi na tom, jaké mám známky. 
určitě ano 16 žáků, spíše ano 5 žáků 

2. Na výuku se pravidelně připravuji. 
určitě ano 4 žáci, spíše ano 10 žáků, ano 5 žáků, spíše ne 6 žáků 

3. Nejlépe si zapamatuji, když probíranou látku:  
slyším (10 žáků), vidím - čtu (16 žáků), vidím – film, dokument (18 žáků), představím si (2 žáci), 
mohu si zkusit,  např. laboratorní práce (8 žáků) 
Žáci mohli napsat více možností odpovědí. 

4. Nejvíce mi vyhovuje výuka (nejvíce si z ní zapamatuji): 

- výklad učitele, zápis na tabuli ( 4 žáci) 
- výklad učitele, diktovaný zápis ( 0 žáků) 
- práce ve skupině, prezentace  (17 žáků) 
- prezentace žáků -  interaktivní tabule  (3 žáci) 
- referáty žáků k výuce (0 žáků) 
- práce s textem, vlastní výpisek (6 žáků) 
- zpracování projektu – samostatně (3 žáci), ve skupině (10 žáků) 

      Žáci mohli napsat více možností odpovědí. 
5. Doma se učím: 

- přečtu si zápis v sešitu (4 žáci) 
- přečtu si zápis v sešitu, řeknu si ho nahlas (12 žáků) 
- přečtu si zápis v sešitu i učivo v učebnici (8 žáků) 
- přečtu si zápis v sešitu i v učebnici a řeknu si to nahlas (2 žáci) 
- nechám se někým (doma) vyzkoušet (18 žáků) 
- vyhledám si další fakta v knize, na internetu (0 žáků) 
- mám jiný způsob – popiš jaký (0 žáků) 

       Žáci mohli napsat více odpovědí. 
6. Co mi nejvíce vadí ve výuce ve škole (co mě ruší ve výuce): 

Hluk; mluvení v hodině; vykřikování; je nás ve třídě moc; pořád se někdo bezdůvodně směje; 
když se učitel naštve, protože narušujeme hodinu, potom je celá hodina k ničemu; hodina by 
měla být zábavná a v klidu; některé učivo se probírá rychle a hned je písemka; spolužáci 
neustále mluví, „hihňají se“, vykřikují; hlasití spolužáci; mluvení spolužáků; nemůžu se 
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soustředit, když ostatní mluví; vadí mi, když ruším ostatní, protože ruším i sebe; když si 
spolužáci dopisují. 

7. Čím přispěji k tomu, aby se situace zlepšila (konkrétní návrhy): 
Ničím, už jsme toho zkusili dost; nebudu vykřikovat; chovám se normálně; budu se chovat 
slušně, dávat pozor v hodinách; budu se snažit být tišší; nebudu mluvit; chci se zlepšit; bez 
komentáře; budu potichu sedět a sedět; připravím si křížovky, referát; tahle situace se zlepšit 
nedá. 

8. Co ještě chci dodat: 
Nevím; hodiny dějepisu mám ráda, i když ne vždy to tak vypadá, ale zlepším to; přidala bych 
více her k učivu; chci víc filmů k učivu; když je výklad stručný a jasný, dobře se mi pamatuje; 
chci za to známku (dotazník). 
 

V následující hodině byli žáci seznámeni s výstupy z dotazníků. Byly rozebírány jednotlivé otázky a 
příspěvky žáků. Přiznali, že na některé otázky odpověděli spíše tak, jak by si to přáli, než jaká je skutečnost. 
S výsledky byli seznámeni i další pedagogové, kteří ve třídě učí. Dotazník byl žákům zadán v květnu, v září 
následujícího školního roku žáci ve skupinách vytvářeli náplň ideální vyučovací hodiny. 
 
Příprava: 
Cílem práce se třídou bylo zjistit, jaké učební metody a postupy žáci preferují, co by jim pomohlo, aby se 
situace ve třídě zklidnila. 
K danému tématu byl připraven dotazník.  Po vyhodnocení dotazníku byl s žáky veden řízený rozhovor na 
dané téma. 
Žáci dostali téma: 2. světová válka. Mohli si vybrat jakékoliv téma z tohoto  období a ve skupině  zpracovali 
návrh ideální vyučovací hodiny. Pracovali na PC, měli k dispozici slovník, odbornou literaturu. 

 
Průběh: 
Žáci vyplnili dotazník, v další hodině byly rozebrány výsledky dotazníku, hovořilo se o situaci ve třídě. Někteří 
přiznali, že v dotazníku popsali spíše situaci, kterou by si přáli např. „záleží mi na tom, jaké mám známky“; 
„doma se učím“. 
Při práci ve skupinách na PC pracovali se zaujetím, někteří vypracovali prezentace, které obsahovaly nejen 
návrh hodiny, ale i výklad učiva, kvízy, obrázky, zápis do sešitu. Někteří se omezili na krátkou osnovu. 
 
 
Na čem se skupina domluvila: 
Žáci sami navrhli aktivity, kterými přispějí k výuce – křížovky, kvízy, prezentace. Navrhovali sankce, pro 
žáky, kteří se nevhodně chovají – vypracují křížovku, kvíz, prezentaci. Slibovali zlepšení chování – sami 
nevěřili, že se to povede. Ocenili, že se situací ve třídě zabýváme, navzájem si sdělili, které projevy a komu 
nejvíce vadí, nejvíce ho ruší. 

 
Zpětná vazba: 
Situace ve třídě se zlepšila od počátku 9. třídy.  Ve třídě se více prosazují žáci, kterým jde o výsledky ve 
výuce. Myslím si, že věkový posun také hraje svou roli. „Letos se ve třídě učí výrazně lépe“, to jsou poznatky 
i jednotlivých pedagogů.  
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Příloha č. 1 

Ideální hodina: 
Téma: 2. světová válka 

15 minut dramatizace ve skupinkách – 5 skupin po pěti, téma pád Hitlera a jeho říše  

Obsah: Do Hitlerova podzemního bunkru přijde telegram, který mu předá jeden z důstojníků se zprávou, 
že německá vojska ustupují, poněvadž americká a ruská vojska zabrali celé Německo. Hitler se z toho 
zhroutí, spáchá sebevraždu i s manželkou, potom ho jeho poslední důstojníci spálí ať se jeho tělo nenajde. 
Jak budou dále jednat němečtí důstojníci po příchodu ruských vojáků ?  

10 minut křížovka 2x 

1. téma: život a podmínky v koncentračních táborech 

a) Hlavní věc, kvůli které lidé umírali. 

b) Chování vojáků SS k židům. 

c) Čím se převáželi židé? 

d) Název polského koncentračního tábora poblíž Česka. 

e) Co zažívali židé? 

a. _ l _ _ 

b. _ g _ _ _ _ v _ _ a 

c. _ _ _ k _ _ 

d. _ u _ _ _ w _ _ z 

e. _ ý _ _ _ í  

řešení: úplně dole 

Z označených políček sestavte slovo. 

2.téma: 2. světová válka (všeobecně) 

  1 M E N G E L E    

 2 H I T L E R      

   3 T E R E Z Í N   

     4 M A L Í Ř   

    5 F A Š I S M U S 

6 S T A L I N       

7 T Á B O R Y       
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1) Kdo to je? 

2) Něco o této osobě. 

3) Co to je? 

4) Vypiš nějaké známé malíře během války. 

5) Co to je? 

6) Něco o něm. 

7) Jaké koncentrační tábory byly? 

8) Něco o Německu. 

10 minut pexeso ve skupinkách na téma Co víme o 2. světové válce 

Dvojice: 

1. Hitler-vůdce Německa 

2. Židé-koncentrační tábor 

3. Pearl Harbor-Amerika 

4. Vylodění v Normandii-Američané vs. Němci 

5. Zničené město Ruska-Stalingrad 

6. Atomová bomba-Japonsko 

7. SSSR-Sovětský svaz 

8. Rusko-Stalin 

9. Velká Británie-Churchill 

10. Roosevelt-Americký prezident 

11. Itálie-Mussolini 

12. Britský valečník a maršál Montgomery 

Zbývajících 10 minut si povíme, co jsme si zapamatovali a vzali z této hodiny za znalosti a informace. 

 

Řešení křížovky :  

a) Hlad 

b) Agresivita 

c) Vlakem 

d) Auschwitz 

e) Týrání 

Slovo je válka 
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Příloha č. 2 

Dějepis: 
 
- formou křížovky opakování minulého učiva 
- shrnutí učiva (krátký zápis do sešitu ve skupinkách) 
- ukázka k danému učivu 
- skupinové scénky (dobrovolníci) 
- skupinkové projekty (výklad místo učitele) 

 

         Č e ch y        

        v E r s a i l l e s k ý 

   b a l k á n S k á         

       m i K u l á š II      

       t r O j d o h o d y    

  f a š i s m u S           

      s t a L i n         

      d e m O k r a t i c k ý ch  

 k ř i š ť á l o V á          

     h i t l E r          

    s l o v e N s k o        

    r a k o u S k o u h e r s k o  

  š v í c a r s K o          

         O b č a n s k á    

 
1) Na co se dělí Československo:  na Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus a …? 
2) Jaký systém jednal o novém uspořádání Evropy? 
3) Jaká válka byla roku 1912-1913 kdy bojovali Turci proti Bulharům, Srbsku, Řecku a Černé hoře? 
4) Jaký car vládl při revoluci v Rusku? 
5) Jaké státy zvítězily v první světové válce?  
6) Co představovalo mohutný nástup pravicového extrémismu? 
7) Jak se jmenoval ruský vůdce? 
8) Na jakých principech byla založena ČSR? 
9) Jaká noc byla v listopadu 1938 v třetí říši? 
10) Kdo byl vůdce fašismu v roce 1921? 
11) Co sousedí s Podkarpatskou Rusí? 
12) Co se rozpadlo v roce 1918 na jednotlivé státy? 
13) Kde byla společnost národů v roce 1920? 
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Příloha č. 3 

Pracovní list k výuce  
 

1.Otázka: Zda chtějí pracovat ve skupině nebo napsat zápis? Před zápisem však říct zajímavosti, které nás 
mohou zajímat. Napomenout Annu, ať nevyrušuje.  
 
 
2.Ve skupinách: rozdat témata, papíry, knížky, pracovní listy → prezentace a poté zápis do sešitu. 

  

3. Zápis:   Nacismus 

 
 Důsledek hospodářské krize 30.let v Evropě → nejvíc dopadlo na Německo (velká 

nezaměstnanost, krachy podniků…)→tato situace přála extrémistickým stranám – 
jednoduché řešení krize - moc získali nacisté 

 
 NSDAP- nacistická strana 

- vznik 1919  
- 1921 → vůdce Adolf Hitler 
- 1923  pokus o puč v Mnichově 

 
 Mein Kampf (Můj boj) – napsal Adolf Hitler ve vězení 

- jeho podstatou byl agresivní rasismus → nadřazenost aríjské rasy     
- za neštěstí Německa a porážky v 1. světové atd.byli údajně odpovědni židé,   

      komunisté a diktát Versailské mírové smlouvy 
- vláda pevné ruky 
- podpora ze všech vrstev 
- ozbrojené jednotky SA→ teror odpůrců nacismu 
- 1932 nejsilnější německou stranou 
- 1933 Hitler německým kancléřem 
- 1934 Hitler se prohlásil vůdcem a říšským kancléřem 

 
  Třetí říše 

- zákaz všech politických stran, omezení základních lidských a občanských práv  
     a svobod, 1. koncentrační tábory 

- totalitní režim→ zasáhl všechny oblasti života 
- cvičení mládeže (Hitlerjugent), tajná policie Gestapo 
- masová propaganda 
- systém veřejných prací→ zbrojní výroba → příprava na válku 
- revize Versailské mírové smlouvy 

 

Norimberské zákony 
- nacistický teror proti židům 
  Omezení práv, zbavoval občanství, omezení potravy atd. 
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Příloha č. 4 
 
 

 
 

1.Více chodit ven!! Například do muzeí atd. 
2.Více pracovat ve skupinkách 
 
 
A takhle by to asi mělo vypadat:  
Začátek hodiny:  Rozdělení do skupin 
       Zadání úkolu       
       Vypracování úkolu 
       Kvíz    
      Kontrola úkolu 
       Známka (1) 
 
 
Zadání úkolu: Obsazení Dánska, Norska, Zimní válka, 
Německý útok na západ…. 
Vypracování úkolu: Buď na papír, nebo formou bodů 
Kvíz: Na dané téma, aspoň si procvičíme, co o tom víme, 
když o tom dělám nějakou práci 
Kontrola úkolu: Každá skupina prezentuje svou práci 
Známka: Ve většině případů by to měla být jednička ;) 
 
Otázky na kvíz:  
Do jaké doby dokázala finská vláda zadržovat sověty? 
O co šlo v zimní válce? 
Co to bylo přepadení Dánska a Norska, Kdo koho přepadl? 
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Příloha č. 5 
 
 
 

INSPIROMAT 
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Seznam použitých zkratek 
 
ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti 

ADD – porucha pozornosti 

Aj – anglický jazyk 

CNS – centrální nervová soustava 

DPA – dětská psychiatrická ambulance 

EEG - elektroencefalografie 

FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment) 

ICELP – Mezinárodní institut pro zvýšení učebních možností (International Center for the  

              Enhancement of Learning Propensity) 

IVP – Individuální vzdělávací plán 

Jč – jazyk český 

LMP – lehké mentální postižení 

Ma – matematika 

MSK – Moravskoslezský kraj 

OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

OSV – osobnostní a sociální výchova 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

PC - počítač 

SCM –  Strukturální kognitivní modifikace (Structural Cognitive Mediation) 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

SŠ – střední škola 

SVP – speciální vzdělávací potřeby 

SVP – středisko výchovné péče 

sy – syndrom 

ŠPP – školní poradenské pracoviště 

ŠSP – školní speciální pedagog 

ŠVP – školní vzdělávací program 

VPU – vývojová porucha učení 

VŘ – vady řeči 

Tv – tělesná výchova 

ZŠ – základní škola 
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Slovník pojmů 
 
ADAPTACE – přizpůsobení 
 
ADHD - (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti 
 
ADD (Attention Deficit Disorders) - porucha pozornosti 
 
ABSTRAKCE - myšlenkový proces vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností 
nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)  
 
ABREAKCE - jedna z forem relaxačního uvolnění vnitřního psychického napětí (např. uměleckým projevem)  
 
ABÚZUS - nadměrné užívání (např.alkoholu, drogových látek), zneužívání (mis- úzus)  
 
ADEKVÁTNÍ - přiměřený, shodný, vhodný  
 
AGRAMATISMUS - porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit  (spojovat) slova 
 
AGRESIVITA - tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu: 
(a) brachiální / fyzická, (b) verbální / slovní  
 
ANAMNÉZA - (v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou 
současnost (jinak také předchorobí) - soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým 
stavem klienta (anamnéza osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na 
zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza). Psychiatrická anamnéza se v 
analýze vývoje osobnosti klienta primárně soustřeďuje na patologické projevy a vývojové zvláštnosti jedince. 
 
APATIE - netečnost, lhostejnost, nezájem  
 
ASIMILACE - spodoba hlásek podobné artikulačně nebo zvukově 
 
ASOCIACE - spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má 
za následek vybavení zážitku druhého  
 
ASPIRACE - úsilí, touha po něčem, nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů; vdechnutí 
 
ATAKA - útok, napadení, prudký záchvat choroby 
 
AUDITIVNÍ – sluchový 
 
DEFICIT - úbytek, ztráta, nedostatek něčeho (deficit psychický, senzorický aj.) - reverzibilní, dočasný 
nedostatek (též dificilita)  
 
DEKOMPENZACE - opětovný návrat poruchy nebo deviace, které se mezitím podařilo odstranit  
 
DEKONCENTRACE - nesoustředěnost, neschopnost soustředit se 
 
DIAGNÓZA - přesné určení aktuálního somatického či psychické stavu klienta, které vymezuje určitý stupeň 
patologie 
 
DISHARMONIE OSOBNOSTI - nerovnoměrný rozvoj jednotlivých osobnostních složek (citů, vůle, intelektu 
aj.)  
 
DIFERENCIACE - rozlišování, rozlišení, odlišování  
 
DISKRIMINACE - schopnost rozlišování malých detailů, oddělování, potlačování, útlak rozlišovací schopnost 
testové položky 
   
DISPOZICE - vrozené předpoklady, vlohy jedince 
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DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.dysfunkce mozková) 
- dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...) 
 
DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi jedince v oblasti psaní  
 
DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení 
numerických operací 
 
DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, 
jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se 
neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou 
inteligenci a sociokulturní příležitost 
 
DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi jedince v oblasti užívání 
pravopisných pravidel mateřského jazyka  
 
EDUKACE - výchova, vzdělávání  
 
ELIMINACE - vyloučení, vyřazení 
 
EMOCE - cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí 
 
GRAFOMOTORIKA - pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě)  
 
GRAFOSPASMUS - písařská křeč 
 
HAPTICKÝ - hmatový  
 
HYPERAKTIVITA - nadměrná, zvýšená činnost nebo aktivita 
 
CHARAKTERISTIKA - popis, zachycení podstatných rysů, znaků 
 
CHRONICKÝ - vleklý 
 
INDIKACE - určení, stanovení 
 
INTELEKT - pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností jedince (též 
inteligence) 
 
INTELIGENCE - schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů - celková úroveň 
poznávacích (kognitivních) schopností jedince 
 
IMPULZIVITA - sklon jednat náhle a bez rozvahy ze silného vnitřního popudu, bez zřejmého důvodu  
 
INSTABILITA - nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy 
chování na bázi orgánové poškození CNS  
 
INTEGRACE - sjednocení, vřazení, včlenění, spojování různých diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve 
skupiny  
 
INTERAKCE - vzájemné působení 
 
KAZUISTIKA - intenzivní metoda studia jednotlivého případu s důrazem na utříděný celkový pohled, včetně 
základních charakteristik osobnosti jedince, jeho příznaků, vývoje poruch, významných zážitků, postojů aj. 
 
KOMPENZACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných 
funkcí než funkce postižené, nahrazení jedné funkce činností jiných funkcí 
 
KOMUNIKACE - sdělování, významu významů, zahrnuje porozumění i vzájemné vztahy 
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KONCENTRACE – v psychologii soustředění se, udržení pozornosti 
 
KONFLIKT - rozpor, spor, střet dvou nebo více protichůdných tendencí, sil (konflikty: představ, názorů, 
postojů, zájmů) 
 
KONTAKT - spojení, sociální styk nebo setkávání 
 
KLASIFIKACE - hodnocení jevů podle určitých kritérií 
 
KREATIVNÍ – tvořivý 
 
LOGOPEDIE - obor speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob 
postižených poruchami sdělovacího procesu (speech-therapy) 
  
MENTÁLNÍ - duševní, psychický, inteligenční, intelektový  
 
MOTIVACE - tendence jedince být aktivní, a to výběrovým a organizovaným způsobem; komplex 
psychických vlastností podněcující, vzbuzující, udržující a zaměřující chování jedince 
 
PATOLOGIE - věda, zabývající se chorobnými (patologickými) jevy 
 
PEDIATRIE - dětské lékařství, nauka o dětských chorobách 
 
PERCEPCE - vnímání  
 
PORUCHA - jakákoliv ztráta nebo abnormálnost v psychologické, fyziologické nebo anatomické struktuře 
nebo funkci (impairment)  
 
PREVENCE - předcházení, opatření učiněná předem 
 
PSYCHOMOTORIKA - souhrn pohybových projevů člověka (volních i mimovolních), které odrážejí jeho 
psychický stav 
 
RAPTUS - náhlý a neobvykle silný motorický projev  
 
REAKCE - odpověď organismu na vnitřní nebo vnější podnět 
 
RELAXACE - uvolnění  
 
REEDUKACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se zlepšuje a v mezích daných možností 
zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce (někdy nesprávně a nepřesně označovaný jako 
převýchova) 
 
RETARDACE - zdržení, zpoždění, kvantitativní porucha vývoje   
 
REHABILITACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se upravují společenské vztahy i možnosti 
pracovního uplatnění postiženého jedince, její součástí je: psychologická příprava, výchova k práci, tělesná 
cvičení, výchova a vzdělávání 
 
SENSITIVNÍ - citlivý, vnímavý  
 
SENSORICKÝ - smyslový, pocitový  
 
SCHOPNOST - psychická síla jedince odpovídat a řešit určité situace, která se u něho vyvíjí na základě 
výcviku a zkušeností a která je rozsahem širší než dovednost  
 
SLUCH FONEMATICKÝ - schopnost rozlišovat jednotlivé fonémy 
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SPECIFICKÁ/VÝVOJOVÁ PORUCHA UČENÍ - porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných 
k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, 
mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Pojem SPU 
nezahrnuje děti, jejichž výukové obtíže jsou v zásadě důsledkem poruch zraku, sluchu nebo motoriky, 
opoždění rozumového vývoje, citových poruch nebo málo podnětného prostředí  
 
STIMULACE - podněcování, povzbuzování  
 
STRES - nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak  
 
SYMPTOM - příznak  
 
SYNDROM - soubor příznaků/symptomů  
 
TENZE - napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, 
intrapsychický či interpersonální konflikt aj.) 
  
TERAPIE - léčba, léčení  
 
ÚZKOST - aktuální nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, 
který aktuálním nepříjemným prožitkem napětí s konkrétním obsahem) 
 
VERBALIZACE - převedení do slovního projevu 
 
VIZUÁLNÍ – zrakový 
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Realizátor  a partneři projektu 
 
 

Realizátor projektu: 
 

Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad 
28.října 117 

702 18 Ostrava 
www.kr-moravskoslezsky.cz 

 
 
 

Partneři projektu: 
 

Krajské zařízení pro další vzdělávání 
Pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace 
Štefánikova 7/826 
741 11 Nový Jičín 

www.kvic.cz 
 
 

Pedagogicko-psychologická poradna, 
Opava, příspěvková organizace 

Rybí trh 177/8 
746 01 Opava 

www.ppp.opava.cz 
 
 

Pedagogicko-psychologická poradna, 
Frýdek- Místek, příspěvková organizace 

Palackého 130 
738 02 Frýdek- Místek 
www.pppfm.unas.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kvic.cz/
http://www.ppp.opava.cz/
http://www.pppfm.unas.cz/


Integrace
2
 - Sborník č.5: Kazuistiky žáků se SVP 

 

84 

 

 



 Seznam škol zapojených do projektu:  

 

 
 

 
 

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ 

 Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace  

 Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín 

 Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace  

 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace  

 Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace  

 Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace  

 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 

 Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace  

 Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace  

 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2  

 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 

organizace  

 Základní škola Karviná Ráj U Lesa 713  

 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace  

 Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace  

 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace  

 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace  

 Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570  

 Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace  

 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  




