
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 2. 12. 2020 v on-line prostředí 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání uvedl Mgr. Norbert Kobela z MAP Čáslavsko a seznámil účastníky s praktickými a technickými 

záležitostmi týkajícími se účasti na webináři přes platformu ZOOM, navázala vedoucí pracovní skupiny 

Mgr. Petra Kobelová informací o rozesílání podkladů z webináře začátkem nadcházejícího týdne a 

možnosti přidat se mezi adresáty pozvánek PS ČG MAP Čáslavsko.  

Hostem dnešního setkání a hlavním přednášejícím byla PhDr. Kamila Balharová. 

Na samém začátku webináře proběhla anketa paní doktorky, kterou chtěla zjistit, co účastníci od 

webináře očekávají. Konkrétně se ptala na následující: Proč jsem se přihlásila na webiná: Potřebuji 

náměty pro individuální práci s dítětem s poruchou učení/potřebuji náměty pro skupinovou práci s 

dětmi s poruchou učení/potřebuji náměty používat s celou třídou i při online vzdělávání/potřebuji 

nové nápady/jiné.). U odpovědí převažoval zájem o náměty pro individuální práci s dětmi s poruchou 

učení a o nové náměty.  

Teorie na začátek: s čím žáci na 2. stupni bojují, je-li jim diagnostikována dyslexie. Představení 4 

publikací pro dyslektiky na 2. stupni ZŠ.  

Ukázka simulace textu, jak je vidí dyslektika. Netýkají se prvního a poslední písmene ve slově. Jde o 

naprogramovanou simulaci textu, jak ho vidí kompenzovaná dospělá dyslektička s rozvinutou slovní 

zásobou. Paní doktorka se zeptala, jak dlouho by se dospělí zdraví čtenáři dokázali na takový text 

soustředit – v odpovědích převažovalo, že moc dlouho ne a že by jim šla hlava kolem. Proto dyslektici 

mají problém se soustředěním, trpí bolestmi hlavy, musí odhadovat a domýšlet si slova. Problém pak 

nastává u nových slov hlavně u odborných předmětů, kde se vyskytují nová a cizí slova. Proto 

potřebují individuální přístup, více času, i v pokročilejším věku, třeba u maturity. Dyslektik musí 

počítat s celoživotní dřinou pomocí kompenzace, která vede přes rozvinutí slovní zásoby.  

Strategie, které pomáhají překonávat bariéry: 

- Audioknihy, dabované filmy, všímají si hlavně obrázků 

Jsou rádi, že mají kolem sebe lidi, kteří vědí o jejich poruše 

- Využívají čtení na internetu, časopisy nebo komiksy  

- Text ideálně Comics Sans, krátké a strukturované 

- Cení si pomoci rodinných příslušníků a přátel 

- Před veřejným vystoupením se učí text nazpaměť 

- Důležité smlouvy si radši odnesou domů, protože potřebují na jejich prostudování delší čas 

- V psaní jim pomohl přechod od psacího písma k tiskacímu, v období dospívání pak využití 

počítače 

- Jako nutnost vidí používání kontroly pravopisu – ať už program v počítači nebo blízké osoby 



 

 

- Shodují se na tom, že přes veškerou snahu a píli potřebují více času na čtení i psaní jakéhokoli 

textu včetně zkoušek 

- Potřebují pomocné mechanizmy v orientaci v prostoru a čase i při použití mapy – pomáhá 

navigace, 

- V dospělosti si uvědomují, že čím více čtou, mají lepší slovní zásobu, lépe se jim čte. 

Jak vypadají chyby, které dyslektici dělají: záměna hlásek, měkčení (změna slovního druhu), 

interpunkce (změna významu sdělení), kvantita. 

Jak jim můžeme pomoci: čtenářsky přátelský typ textu (prezentace, pracovní listy), doporučení 

vypracovala Britská dyslektická asociace. Texty ideálně krátké a srozumitelné, vyhýbání se dvěma 

negativům v jedné větě, nepsat text velkými písmeny (pokud by používali čtečku, budou to číst jako 

zkratky), text pod obrázky, velikost 12 u Arialu, větší písmena a bezpatkový font, větší řádkování (1,5 

v textových editorech), klíčová slova pro pochopení vyznačit tučně, dbát na přehlednost a 

jednoduchou orientaci v textu, ne kurzíva, omezit délku řádek na 70 znaků, nezarovnávat text do 

bloku, který znesnadňuje orientaci v textu, podtržení používat pouze u odkazů, kde se jedná o 

standardní zobrazení, vyhnout se bílé barvě pozadí. 

Implementace nabídky hlasového výstupu pro práci s textem patří k dalším prostředkům zlepšujícím 

přístup k IT technologiím a e-learningům. 

Čtení kurzívy vyčerpá jejich mentální kapacitu a nedokáží se soustředit na další úkoly. Kompenzace 

bílé barvy barevnými foliemi.  

Knihy:  

Texty pro starší: Čítanky pro dyslektiky III. a IV. (Michalová), Život rytíře (Balharová), Není čert jako 

čert (Balharová, Prokš), Astronomie bez dalekohledu (Balharová, Prokš) 

Život rytíře – pro 5. a 6. ročník, mají problémy se čtením, nechtějí už číst texty prvního čtení, chtějí 

rozumět tomu, co čtou. 

Metoda SQ3R: v zahraničí se doporučuje pro práci s dyslexií, měli by si ji osvojit. „Mluvení do ticha“, 

„S“ = see = vidět. Vidět a pojmenovat. Ne číst, ale říkat, co vidím. Nácvik hry s účastníky. Prohlédnu si, 

co vidím a pojmenuji to. Druhá část „Q“ = question = otázka. Napadne nás otázka. Pro účastníky: 

Položte si otázku, co byste se v textu mohli dozvědět. Za minutku zkuste vymyslet, o čem byste se tam 

mohli dočíst. Když si otázku napíšete, budete mít nutnost ověřit si, jestli tam odpověď na vaši otázku 

je nebo není. Po potom dáme k dispozici text, přečtou si ho a následně se zeptáme, jestli tam 

odpověď na otázku našli. Teď budou potřebovat 3R – budou číst třikrát, první čtení – mozek se 

seznám s textem, začne ho vnímat, při druhém se soustředí na to, jestli tam našel odpověď, třetí čtení 

je zaměřené na shrnutí textu. Ještě existuje 4R (vysuzování, použít až u straších dětí – např. v publikaci 

o astronomii, později ve webináři). 

Práce s textem: těžší slova před textem, analýza a syntéza slova (převedení do tělového schématu = 

dostat to do pohybu, krokujeme, např. při slově „příležitost“ – krokujeme slabiky, můžeme také 

rozlišovat délku – krátký a dlouhý krok, třeba i pomocí prstů na lavici). Syntéza slova: slovo budeme 

skládat z jednotlivých písmen, učitel říká, žáci ho pak vysloví nahlas, můžeme doplnit zrakovou oporou 

(změna náročnosti). Práce s textem je prokládána úkoly (např. najdi rozdíly), aby si děti odpočinuly. 

Odpovědi v textu vždy mohou najít.  



   

   

Není čert jako čert 

Má dvě části, pohádky jen zdánlivě, jsou pro starší děti, má 8 příběhů, cíleny na rozvoj čtenářských 

dovedností. Úkoly, které nemají jednoznačné řešení a je potřeba sdělit svůj názor, je potřebovat 

podpořit informacemi v textu. Předvídání pomocí obrázků. Upravené typografie, větší velikost písma, 

zarovnání doleva, bezpatkové písmo, font Arial – text, font Comic Sans – úkoly.  

U zdravých dětí čte mozek levou hemisférou, děti s dyslexií čtou spíše pravou, proto se využívají oba 

druhy fontu. Comic Sans se běžným dětem nečte dobře.  

Někdo potřebuje slyšet text i se na něj dívat (zraková opora). Sluchový typ se lépe učí ze slyšeného, 

mají problém, když ve škole chybí, chybí jim sluchová podpora a špatně se novou látku učí. Prostředí a 

čas dělá často dětem problémy.  

Typy cvičení se střídají – otázky k textu jsou vidět pod textem, další typ cvičení má text a otázky na 

různých stranách, děti tím získají přehled a pomůcku do budoucna pro střední školu, aby si uvědomily, 

jestli je pro ně snazší přečíst si nejprve otázky a hledat dodatečně odpovědi v textu nebo naopak. 

Usnadní jim to potom strategii při testech na střední i vysoké škole, protože vědí, jak postupovat a 

vyhnou se zbytečnému stresu.  

Knížka by je měla učit diskutovat a podporovat svůj názor funkčními argumenty z textu. 

Astronomie bez dalekohledu 

Krátké odborné texty, pro 9. ročník a střední školu. Tři typy písma (Arial, Comic Sans, Calibri). 

Procvičování percepcí. 

Metoda SQ4R (vidět, ptát se, 4x číst). Při prvním čtením si čtu libovolně, při druhém hledám odpověď 

na otázku (zdatnější dokáží spojit), při třetím formuluji a rekapituluji. Čtení s nápovědou – stačí tučná 

slova. Běžně se toto objevuje od 4. třídy, u dyslektiků toto vyvození nastupuje později.  Čtvrté čtení – 

vyhledává i informace, které nejsou přímo v textu řečena – musí vyvozovat, uvažovat o textu, spojovat 

se zkušenostmi. Napojení na Staré řecké báje (zkrácené), fakta o souhvězdí. Rozvoj slovní zásoby 

(vzadu je slovníček). Učí se pracovat i s rejstříkem (protože je to odborná kniha), který v závěru knihy.  

Paní Balharová odkazuje na své stránky Kaminet.cz, v souvislosti s dotazem na problémy s pravolevou 

orientací.  

Kde ke knihám přijít? – Na stránkách Kaminet.cz. 

Vyjde První třída v malíčku – pro spec. ped., psáno bezpatkovým písmem. Příští rok vyjde pokračování 

vyjmenovaných slov – kvarteta. 

Po ukončení webináře následovala diskuze s konkrétními dotazy. Dotazy byly kladeny i během 

webináře.  


