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Špecifické vývinové poruchy učenia
 Vývinové poruchy učenia (ďalej len „VPU“) sú definované ako narušená schopnosť naučiť sa čítať, písať,
počítať pomocou bežných výukových metód pri priemernej úrovni inteligencie a primeraných

sociokultúrnych podmienkach.
 Najčastejšie sa vyskytujúce špecifické vývinové poruchy učenia sú:
 Dyslexia – porucha osvojovania čítacích schopností.
 Dysgrafia – porucha osvojovania písania.
 Dysortografia – porucha osvojovania pravopisu.
 Dyskalkúlia – porucha osvojovania matematických schopností.

 Za žiaka s VPU sa považuje žiak, ktorému na základe psychologického a špeciálnopedagogického
vyšetrenia bola diagnostikovaná niektorá z uvedených porúch učenia.
Klasifikácia v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (10.revízia, 1992) MKCH:



F 81.0 – špecifická porucha čítania (dyslexia),



F 81.1 – špecifická porucha písania a hláskovania (dysortografia),



F 81.2 – špecifická porucha aritmetických schopností (dyskalkúlia),



F 81.8 – iné vývinové poruchy školských schopností (dysgrafia – vývinová expresívna porucha
písania).

 VPU môžu vzniknúť na rôznom podklade a môžu sa symptomaticky manifestovať v rôznej miere.
Priamymi príčinami bývajú najčastejšie rôzne deficity v oblasti pamäte, deficity vo vnímaní, deficity
funkcie myslenia, rečové deficity, nedostatok motivácie, koncentrácia pozornosti, emocionálne faktory
a pod.

Dyslexia
 Špecifická porucha osvojovania čítacích schopností – znížená schopnosť správne čítať aj napriek
primeranej inteligencii, normálnemu sociokultúrnemu zázemiu a bežným vyučovacím metódam.
 Úroveň čítania je na výrazne nižšej úrovni, ako sa očakáva vzhľadom na iné schopnosti a výkony žiaka.

 Porucha čítania môže postihovať rýchlosť čítania (dieťa číta pomaly alebo len slabikuje), správnosť
(dieťa zamieňa písmená, domýšľa si text), porozumenie čítaného textu (aj jeho reprodukcia je veľmi
slabá).

 Dyslektici si zamieňajú tvarovo a zvukovo podobné písmená, slová lúštia alebo si ich domýšľajú.
Čítanie je pre nich veľmi namáhavé a často mávajú problémy so zapamätaním učiva.
 Rečové ťažkosti často súvisia so špecifickou poruchou čítania – tejto poruche často predchádza
anamnéza porúch vývinu reči a jazyka.

Najčastejšie prejavy dyslexie:
 ťažkosti v rozlišovaní tvarov písmen aj tvarovo podobných písmen,
 znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky, problémy v rozlišovaní zvukovo podobných
hlások,
 inverzia – nedodržanie poradia písmen,
 pridávanie písmen, slov, vynechávanie

písmen, slabík, domýšľanie si slova podľa
správne prečítaného začiatku,
 nedodržiavanie dĺžok samohlások,
ťažkosti v mäkčení,

 neschopnosť čítať s intonáciou,
 nesprávne čítanie predložkových väzieb,
 nepochopenie obsahu čítaného textu,
 dvojité čítanie.

Dysgrafia
 Špecifická porucha písania – postihuje najmä grafickú stránku písomného prejavu, jeho čitateľnosť,
úpravu, osvojovanie jednotlivých písmen a prevedenie hlások do písanej podoby (dieťa si ťažko

zapamätá písmená a taktiež ich s ťažkosťami píše).
 U dysgrafika je problém sústrediť sa na obsahovú aj gramatickú stránku písomného prejavu pri oslabenej
jemnej motorike.

 Dysgrafia sa premieta do všetkých vyučovacích predmetov.

Najčastejšie prejavy dysgrafie:
 písmo je kŕčovité, neisté a roztrasené – všeobecne nečitateľný písaný text aj napriek dostatočnému času,
 tendencia k miešaniu písaného a tlačeného písma,
 nepravidelná veľkosť, tvary písmen, nerovnosť línií, sklonu, nerešpektovanie liniatúry,

 komolenie slov, zámeny písmen, prehadzovanie písmen, ich poradia (sprava doľava), vynechávanie časti
slova, alebo jednotlivých písmen, opakované zamieňanie niektorých písmen za iné, časté pravopisné

chyby, nedopísané slová, písmená, vynechávanie slov,
 vynechávanie, nesprávne umiestnenie diakritiky a interpunkcie – čiarky, mäkčene, bodky,
 zrkadlové písanie písmen (ale aj číslic),
 nepravidelné priestorové usporiadanie vzhľadom k riadkom a okrajom, nepravidelná hustota medzi
slovami a písmenami,

 atypický a nesprávny úchop písacieho náčinia, prílišný tlak o podložku pri písaní,
 zvláštne držanie a poloha tela pri písaní,

 pri písaní – diktovanie si sledu písmen v slove, pozorovanie svojej píšucej ruky, výrazne pomalé tempo
písania,
 obsah napísaného nekoordinuje so skutočnými žiakovými jazykovými schopnosťami.

Dysortografia

y/i

?

 Špecifická porucha pravopisu prejavujúca sa neschopnosťou správne sa písomne gramaticky vyjadrovať
napriek tomu, že dieťa má primerané rozumové schopnosti a dostáva sa mu primeraného výchovného
a výukového vedenia.

 Charakteristické je špecifické a významné spomalenie vývinu hláskovania bez anamnézy špecifickej
poruchy čítania, ktoré nezapríčiňuje len nízky mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo
neprimerané vyučovanie.

 Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj schopnosť správne písať slová. Dieťa často výborne
ovláda gramatické poučky, ale nevie ich pohotovo uplatniť napr. pri písaní diktátu.
 Často je kombinovaná s dyslexiou alebo s dysgrafiou.

 Najčastejšou príčinou je narušenie procesov sluchovej diferenciácie a oslabenie bezprostrednej sluchovej
pamäti, môže byť aj na podklade zníženej kvality vizuálnej pamäti (nepamätá si grafémy) alebo býva
spojená s narušením jemnej motoriky.

Najčastejšie prejavy dysortografie:
 nedodržiavanie diakritických a interpunkčných znamienok alebo ich nesprávne umiestnenie,
 ťažkosti v rozlišovaní krátkych a dlhých samohlások,
 nesprávne rozlišovanie a zámeny tvrdých a mäkkých hlások (d/ď, t/ť, n/ň) a slabík (dy-di, ty-ti, ny-ni),

 zámeny zvukovo podobných hlások – znelých a neznelých, sykavkových hlások (š/č/ž, t/d, s/c/z, h/ch) –
často aj v súvislosti s nesprávnou výslovnosťou,
 zámeny tvarovo blízkych písmen (b/d, a/e,...), iných tvarovo podobných písmen v písanej podobe (m/n,

k/h),
 zámena, pridávanie, vynechávanie, písmen alebo slabík, slov – chyby na základe ťažkostí so sluchovou
analýzou slov na slabiky a hlásky (štvrtok/švrtok,...),

 prehadzovanie slabík (kolo=loko),
 nedodržiavanie hraníc slov vo vete (písanie slov dohromady, písanie slov spolu s predložkami, zámenami),

 sťažené vybavovanie si naučeného tvaru písmena v písomnej podobe, znížená schopnosť spojenia písanej a
počutej podoby hlásky,
 chyby z artikulačnej neobratnosti,
 v mäkčení na akustickom podklade,
chyby v dôsledku sykavkových asimilácii,
ťažkosti v slabikách

a slovách

so

slabikotvorným r/l,

 chyby z vynechávania alebo komolenia
koncoviek,
 chyby

z

utvárania

neobyčajne

skracovaných slovných podôb,
 nepresný
formulácie.

slovosled,

ťažkopádne

Metodické odporúčania pri edukácii žiakov s VPU
 Neodporúča sa vyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, vhodnejšie je nechať ho
čítať len kratšie jednoduchšie úseky textu; ak je v triede viac dyslektických detí, striedať ich v čítaní
častejšie, po jednej – dvoch vetách.

 K domácej príprave dáva učiteľ žiakom len primeranú časť textu, napr. jeden dlhší odsek alebo viac
kratších.

Čítanie

 Žiak má mať k dispozícii potrebné kompenzačné pomôcky (záložku, čítacie okienko, tabuľku s
abecedou, slovníky, rôzne gramatické tabuľky a iné).
 Učiteľ rešpektuje slabikovanie u dyslektických detí, odbúrava u nich tzv. „dvojité čítanie“, to isté
pri dlhých, ťažkých alebo cudzích slovách, využíva pri čítaní metódu SFUMATO – splývavé čítanie.
 Deti so špecifickou poruchou čítania sa ťažšie orientujú v texte, preto je potrebné rešpektovať ich
tempo čítania, hravou formou učiť žiakov rýchlo sa orientovať v texte a poznávať určité slová.

 Pred vlastným čítaním učiteľ
necháva žiaka vybrať si z textu

ťažké slová a precvičiť ich čítanie,
až potom nechá žiaka čítať celý
text.
 Na hodinách sú využívané prevažne
názorné metódy.
 Využívané sú napr. učebnice s

graficky rozmanitým textom.

 Učiteľ vedie žiaka k správnemu sedeniu, správnemu úchopu pera, primeranému tlaku
na

podložku,

k dodržiavaniu liniatúry – nesprávne návyky sa majú korigovať hlavne v 1. ročníku
základnej školy.
 Do vyučovacieho procesu je vhodné zaradiť cviky prstov a na uvoľnenie zápästia, hlavne

Písanie

v predmetoch, ktoré si vyžadujú dlhé písanie.
 Žiaci s poruchami učenia (dysgrafia, dysortografia) by mali využívať ergonomicky
tvarované

perá

a ceruzky hlavne z dôvodu správnej fixácie písacej pomôcky.
 Využívanie zošitov s pomocnými linajkami.
 Žiaci s poruchami učenia majú problém s diakritikou, preto je žiaduce, aby ich učiteľ
upozorňoval, že tieto znamienka má doplniť okamžite po napísaní jednotlivých grafém.

 Nie je vhodné dlhé odpisovanie akýchkoľvek textov, žiak má písať len to podstatné z učebnej látky,
prípadne by mu mal vyučujúci poskytnúť poznámky v tlačenej podobe, ktoré si môže nalepiť do zošita.
 Učiteľ by mal pozitívne oceniť každú snahu žiaka, aj keď výsledok jeho práce ešte nie je dokonalý.

 Pri hodnotení písomného prejavu sa učiteľ snaží podriadiť miernejším kritériám hodnotenia, a to hlavne
v prípadoch, ak žiak trpí dysgrafiou, prípadne písomný prejav známkou nehodnotí, môže využiť slovné
hodnotenie.
 Využívať písanie na počítači, prípadne je dovolené žiakovi používať písmo v tlačenej verzii.
 Vynechať alebo aspoň obmedziť a potom veľmi tolerantne hodnotiť časovo limitované úlohy
(tzv. päťminútovky).

 Optimálne je diktát vopred precvičiť napr. formou domácej úlohy; pred vlastným písaním
diktátu ešte raz precvičiť „kľúčové“ slová buď ústnou formou alebo formou doplňovačky,
prípadne

upozorniť

žiakov

na gramatické princípy.
 Učiteľ sa snaží využívať diktáty v alternatívnej podobe, prípadne cvičenia na doplňovanie
textu,

Písanie
diktátov

využívať napr. prezentácie na PC, prípadne využívať odpis, prepis textu.

 Žiakom je ponechaný dostatok času na kontrolu napísaného textu, učiteľ ich upozorňuje na
kontrolu diakritických znamienok.
 Žiaci s poruchami učenia môžu využívať „dyslektické tabuľky“, v ktorých sa nachádzajú farebne
odlíšené mäkké a tvrdé spoluhlásky.

 Učiteľ rešpektuje ťažkosti žiakov v grafomotorickom tempe, bývajú preto výrazne pomalší ako
ostatní žiaci.
 Vyučujúci prispôsobuje tempo diktovania buď najpomalšiemu, alebo aspoň pomalším
žiakom.

 Učiteľ poskytuje žiakom vyššiu časovú dotáciu na písanie a následnú kontrolu textu, vezme mu zošit ako
poslednému.
 Diktáty neklasifikuje známkou, učiteľ využíva možnosti priebežného slovného hodnotenia (známkou
hodnotí len v prípade, že sa žiakovi diktát „podaril“), využíva vyčíslenie chýb, prípadne vyčíslenie správne
napísaných slov, podčiarknutie/zvýraznenie správne napísaných slov.
 Vhodné je odlišovanie špecifických chýb plynúcich z porúch (napr. vynechávanie písmen, interpunkčných

znamienok, nesprávne použitie i/y v slovách so slabikami di-ti-ni/dy-ty-ny atď.) od nešpecifických a označiť
ich pomer (napr. 6 špecifických chýb, 1 nešpecifická).
 Učiteľ nenúti žiaka opravovať diktát klasickým spôsobom, zavedie mu zošit na evidenciu chýb,

kde predpíše slovo správne – rodičia aj dieťa tak ľahšie získajú prehľad o tom, v čom dieťa najčastejšie robí
chyby a môžu slová pri domácej príprave precvičovať.

 Učiteľ žiakovi vyčleňuje podstatné znaky v texte, ktoré má odpísať.
 Umožňuje žiakovi tiché diktovanie si.
 Ak má žiak pomalé psychomotorické tempo, učiteľ mu poskytne poznámky v tlačenej verzii,

Písanie
poznámok z
učiva a
písomných
prác

ktoré si nalepí do svojho zošita.

 Pri písomných prácach je dôležité, aby boli kombinované písané úlohy s doplňovačkami,
využívané pracovné listy a fólie.
 Opis a prepis u žiakov by mal učiteľ kontrolovať na hodine častejšie, aby nedošlo k vzniku chýb
vplyvom nesprávne prečítaného textu.
 Vyučujúci uprednostňuje formu ústneho skúšania, v písomnom skúšaní volí formu testov
alebo doplňovačiek, prípadne využíva PC programy (napr. DYSCOM), interaktívne tabule
(AKTIV INSPIRE).
 Pri písomných prácach zadáva žiakom s poruchami učenia menej úloh a čas rovnaký ako pre
intaktných spolužiakov, prípadne rovnaký počet úloh, ale zvýši časový limit na ich
vypracovanie.

Ostatné predmety
 Preferuje sa ústna forma skúšania.
 Pri písomnom preverovaní vedomostí je vhodné, aby učiteľ volil takú formu, aby stačila len krátka
odpoveď (najlepšie testy s voľbou správnej odpovede, v písomných prácach využívať väčší typ písma,
napr. Arial 14, prípadne kľúčové úseky textu označiť zvýrazneným písmom).
 Vyučujúci nehodnotí chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú správnosť odpovede.

 Učiteľ nenecháva žiaka písať dlhé zápisy, často také zápisy nie sú ani použiteľné k tomu, aby sa z nich žiak
učil; využíva sa podčiarkovanie dôležitého v učebnici/vopred pripravenom texte.
 Pravidelne kontroluje pochopenie zadanej úlohy, nehodnotí chyby, ktoré vznikli z nepozornosti, prípadne
z nedokonalého prečítania, pochopenia textu.
 Vo výučbe cudzích jazykov preferovať auditívne vnímanie, sústrediť sa na ústne zvládnutie slovnej zásoby

základných fráz.

 Tolerovať zníženú kvalitu výslovnosti v cudzích jazykoch, kde sú odlišnosti medzi písaným slovom a jeho
výslovnosťou.
 V predmetoch, kde je žiak s dyslexiou závislý na čítaní textu (dejepis, zemepis, biológia atď.), je potrebné,
aby učiteľ častejšie kontroloval pochopenie textu, vyznačoval žiakovi len najdôležitejšie fakty a bral
do úvahy, že žiak sa učí skôr „sluchovou percepciou“.
 Učitelia tolerujú, že žiaci s poruchami učenia môžu mať problémy aj vo výtvarnej, pracovnej alebo

telesnej a športovej výchove – hlavne problémy v koordinácií pohybov, z narušenia jemnej a hrubej
motoriky, ťažkosti v lokomočných schopnostiach.

Stratégie práce so žiakmi s poruchami učenia
 Používanie efektívnej stratégie edukácie pre porozumenie a fixáciu preberaného učiva.

 S danou témou je pracované v rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka.
 Vždy, keď je to potrebné, rozsah učiva je konzultovaný so špeciálnym pedagógom, prípadne školským

logopédom.
 Nové pojmy sú vždy vysvetľované a objasňované v rôznych súvislostiach, majú nadväzovať na skúsenosti
žiaka.

 Využívaný je názorný materiál a žiakovi je poskytnutá možnosť s materiálom manipulovať.
 Nové učivo je usporiadané po krokoch a dodržiava sa postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu.

 Vyučujúci sa systematicky venuje žiakovi, dodržiavaný je individuálny prístup.
 Žiakovi je poskytnutý dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva.

 Priebežne je overované, ako žiak porozumel učivu alebo úlohe.
 Otázky a úlohy sú zadávané tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne.
 Pri skúšaní a hodnotení žiaka overovať, či žiak porozumel zadanej úlohe.
 Pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka voliť formu písanú, ústnu i praktickú.
 Pri skúšaní a overovaní vedomostí je rešpektovaná forma overovania vedomostí, ktorú odporúča
poradenské zariadenie.

 Žiakovi je umožnené, aby mu bola poskytnutá špeciálnopedagogická starostlivosť a následná reedukácia
deficitov čiastkových funkcií školským špeciálnym pedagógom.

Nevhodné postoje vyučujúcich
 Učitelia, ktorí špecifické poruchy učenia vôbec neuznávajú a žiaka tým poškodzujú (poškodzujú tým jeho
práva v zmysle antidiskriminačného zákona).
 Učitelia, ktorí špecifické poruchy učenia uznávajú, ale nútia dieťa aj rodiča k nesprávnej reedukácii

(v snahe o zlepšenie nechávajú dieťa často a dlho prepisovať, nútia ho ku každodennému čítaniu klasickým
spôsobom, preťažujú ho dlhými domácimi úlohami a úlohami navyše ap.).
 Pedagógovia, ktorí špecifické poruchy učenia uznávajú, ale v dôsledku toho hodnotia dieťa nekriticky –
liberálne hodnotenie, týmto podporujú nesprávny prístup rodičov i dieťaťa (predmet pre dieťa „prestane

existovať“, dieťa vedomé si svojej poruchy ju využíva, prestáva sa snažiť a hľadá úniky zo školskej práce).

Kedy vyhľadať pomoc odborníka:
 ak pedagóg v škole signalizuje u dieťaťa oslabenie sledovanej oblasti (čítania, písania,

pravopisu,
alebo počítania) v škole, v porovnaní s rovesníkmi;

?

 k prvým príznakom dyslexie patrí najmä neschopnosť dieťaťa zapamätať si názvy
jednotlivých písmen

už v počiatkoch zaškolenia, ich zámena, prípadne sa objavuje pomerne veľká
chybovosť pri čítaní, zamieňanie graficky podobných písmen;
 vynechávanie a vsúvanie grafém (slabík) do slov, napr. namiesto slova obchod
prečítajú obchodík,

čo sa prejavuje často aj v písaní, sémantické zámeny, napr. stôl prečíta ako stolička;

Kedy vyhľadať pomoc odborníka:
 pomalé tempo čítania na konci druhého ročníka (menej ako 60 slov za
minútu), veku neprimeraná technika čítania (neplynulé slabikovanie na konci
druhého ročníka, dvojité čítanie);

?

 nedodržiavanie interpunkcie (bodky, čiarky) a monotónnosť čítania;
 ťažkosti s porozumením prečítaného textu a s jeho reprodukovaním;

 nezáujem o čítanie a učenie, prípadne vyhýbanie sa tomuto charakteru aktivít;
zmena správania dieťaťa, prípadne fyziologické ťažkosti, ako sú napríklad bolesti
brucha.
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