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KULATÝ STŮL K TÉMATU „STUDENTI S DYSLEXIÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE“
Mgr. Barbora Čalkovská

Poradkyně pro studenty se speciálními potřebami CIPS ČVUT v Praze

Centrum informačních a poradenských 

služeb ČVUT a Asociace vysokoškolských 

poradců uspořádaly ve čtvrtek 25. 3. 2010 

diskusní kulatý stůl na téma „Studen-

ti s  dyslexií na vysoké škole“. Setkání se 

uskutečnilo v prostorách CIPS ČVUT v Praze 

– Dejvicích.

Akce proběhla na základě potřeby pracovní-

ků vysokoškolských poraden zkonzultovat a 

sjednotit různé postupy a přístupy při pod-

poře studentů se specifickými poruchami 

učení (SPU) na vysokých školách v ČR. Se-

minář volně navázal na akci ke stejnému té-

matu z prosince roku 2007, kde se účastníci 

shodli na základních tezích podpory studen-

tů s SPU na VŠ.

U „kulatého stolu“ se sešlo 23 účastníků 

z řad VŠ poradců, VŠ učitelů, dále zástupce 

Asociace vysokoškolských poradců, zástup-

ci odborných společností (Czech Dyslexia a 

Dys-centrum) a v  neposlední řadě student 

ČVUT s těžkou formou specifických poruch 

učení.

Během programu zaznělo pět příspěvků. 

Mgr. Čalkovská informovala o způsobu pod-

pory studentů s SPU na ČVUT v Praze. Mgr. 

Macháčová referovala o podpoře studentů 

s  SPU na Masarykově univerzitě. Zazněly 

dvě prezentace k diagnostice poruch učení 

u vysokoškoláků – od doc. Kocurové z Peda-

gogické fakulty ZČU v Plzni a od poradenské 

psycholožky Mgr. Chalupové z Pedagogické 

fakulty UK v Praze. Velký ohlas měl pří-

spěvek studenta Strojní fakulty ČVUT Jana 

M., který účastníkům semináře předal svoje 

dosavadní zkušenosti ze života s  porucha-

mi učení nejen ve školním prostředí. Tento 

příspěvek je reprodukován, viz AKTUÁLNÍ 

TÉMA.

Z diskuse během semináře vyplynu-
ly následující závěry:  

 Zvýšit informovanost o potřebách stu-

dentů se specifickými poruchami učení na 

VŠ mezi vysokoškolskými učiteli. 

 Nutnost zastřešení podpory studentů 

s SPU na VŠ jasným legislativním rámcem.

 Zajištění financování diagnostiky a kom-

penzačních prostředků.

 Propojení diagnostiky SPU u středoško-

láků s  prací VŠ poradců včetně zpracování 

kvalitních zpráv z  vyšetření s  potřebným 

návrhem na úpravy studia. Návrh spoluprá-

ce s Asociací pedagogicko psychologických 

poraden.

 Návrh na vytvoření sítě ověřených pe-

dagogicko-psychologických poraden, které 

provádějí diagnostiku dospělých – vysoko-

školáků podle jasných kritérií. 

 Pracovat na zdokonalení diagnostiky 

vysokoškoláků, kteří ještě nikdy nebyli tes-

továni na SPU s  návrhem screeningového 

dotazníku. Návrh uspořádat kazuistický se-

minář pouze k diagnostice SPU na VŠ.

 Možnosti zajištění individuální nebo 

modifikované výuky cizího jazyka u studentů 

s SPU na VŠ.

I když během programu jasně zaznělo, že 

každá vysoká škola má jiné podmínky a jiné 

způsoby podpory studentů s SPU, všichni se 

shodli, že je potřeba věnovat zvýšenou péči 

jak uchazečům ke studiu s SPU, kteří již ma-

turují v „upraveném režimu“, tak stávajícím 

studentům s SPU, kteří jsou nově diagnos-

tikováni. 

Prezentace z Kulatého stolu na www.aso-

ciacevsp.cz/materialy-z-akci  

REPORT Z AKCÍ PRO PORADCE

ŽIVOT S PORUCHOU UČENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE
Jan M., student Strojní fakulty ČVUT

Jmenuji se Jan M., studuji třetí ročník fakulty 

strojní, obor výrobní stroje a zařízení, a jsem 

student s poruchami učení. Jsem vybaven 

těžkými formami dyslexie, dysgrafie, dys-

ortografie a dnes jsem Vám přišel povídat, 

jak se mi s těmito poruchami žije a studuje 

vysoká škola. Nechci Vám  vysvětlovat, co 

jednotlivé pojmy znamenají, ani jak se pro-

jevují, ani nechci, abyste si odnesli pocit, že 

se lituji a mám to těžké a že je potřeba se k 

těmto lidem chovat v rukavičkách, ale chci 

vás seznámit se svými pocity a problémy, 

které život s touto poruchou obnáší. 

Proč jsem tedy na vysokou školu vůbec šel? 

Ano, mám problémy se čtením a psaním, ale 

na střední škole a v životě jsem se přesvěd-

čil, že technické věci, které vidím a slyším 

velmi dobře a rychle je chápu, si také dobře 

pamatuji. Nestuduji pro titul, ale pro získané 

vědomosti a chci se technice plně věnovat.

Chci také zdůraznit, že mám plnou podporu 

své mámy, bez níž bych se nedostal takhle 

daleko. 

Ano, mám problém - hendikep, ale není to 

vůbec nic oproti problémům  lidí, kteří nevi-

dí nebo jsou ochrnutí či jinak nemocní. Moji 

poruchu bych přirovnal spíše k někomu, kdo 

nemá jednu nohu od kolene dolů a snaží se 

běhat maraton společně s normálními běžci. 

Jde to, ale potřebuje kompenzaci ve formě 

protézy a má s tím problémy a jde mu to o 

trochu hůře než normálním lidem. Stejně 

jako u něj, tak i u mě mu noha nechybí jen 

při běhu, u mě při studiu, ale i v normálním 

životě. Je omezen v určitých věcech a lidé se 

mu za to smějí a nevidí všechny jeho problé-

my, ani jeho snahu.  

Na myšlenku vyprávění o mých problémech 

mě přivedl fakt, že je potřeba o podobných 

problémech mluvit a málokdo zná potřeby 

hendikepovaných lidí s problémy učení. 

Chtěl bych své povídání rozdělit na dvě části 

- a to jak se mi žije s hendikepem ve škole a 

jak mimo ni. 

Chápu, že moje problémy spojené s   
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hendikepem můžou někomu připadat jako 

maličkosti, ale když se všechny ty maličkos-

ti sečtou, není to vůbec jednoduché. Hod-

ně lidí si myslí, že poruchy učení jsou jen 

při studiu a mimo něj je vše v pohodě a že 

se jedná jen o horší čtení, ale  tak to není. 

Většina lidí si také myslí, že poruchy učení 

s věkem mizí.

Dělá mi velké problémy například se zorien-

tovat někde v čekárně nebo v obchodě, kde 

je tisíce nápisů a já si musím vybrat, kam 

půjdu. Člověk bez hendikepu se na to podívá 

a vidí, že to a to je tam a tam, ale já to vní-

mám, jako kdyby to byly čínské znaky. Nevi-

dím tam napsáno „neklepat, sestra vychází“. 

Pro mě to je jen hromada nějakých obrázků, 

které jsou náhodně poskládané. Pokud bych 

se zastavil a vše si poctivě a v klidu přečetl, 

tak pochopím, ale copak se můžu u každého 

nápisu zastavit a číst, co tam je? Nikdy bych 

nedošel domů, protože nápisů je hodně. Při 

čtení totiž vidím pouze první dvě písmena ve 

slově. Teprve, když je přečtu, vidím další dvě. 

Nevidím nikdy slovo dohromady, natož třeba 

celý řádek. Také mě čtení nadmíru unavuje.

Další z mnoha věcí je „tady si to přečtěte a 

pak to podepište“. Text má 2 stránky. Dvě 

stránky čtu tak 20 minut a občas mám i 

světlé chvilky a vím, co tam je napsáno. Jed-

nou jsem byl něco vyřídit na úřadě a všechny 

věci byly napsané na cedulkách kolem pultu 

a na zdech. Když jsem se té paní, která se-

děla za přepážkou, na cokoliv zeptal, tak po-

výšeně odpověděla  „máte to tady napsaný“.

Problém mám i s kolektivem lidí, nemůžu 

nikomu říci, že jsem „dys“, protože to nikdo 

nechápe ani nezná. Lidé se mi posmívají a 

dělají ze mě hlupáka. Vidí v tom jen samé 

výhody anebo si myslí, že jsem líný a scho-

vávám se za to, ale já jsem si to nevybral, 

já nechci být „dys“. Jeden kamarád mi tvrdí, 

že kdybych chtěl, tak bych uměl číst, že ne-

chci umět číst, protože to je pro mě takhle 

jednodušší. Není to pravda, já jsem po pře-

čtení půlky stránky unavený, že minimálně 

hodinu nemůžu nic dělat.  Také napsat pár 

mailů a opravit je je pro mě velký úkol. Důle-

žité maily mi musí někdo opravovat.  

Pro mě je hodně důležité, aby internetové 

stránky byly přehledné a dobře napsané. 

Když je nějaká stránka nepřehledná, tak na 

takové stránce nejsem schopný se zoriento-

vat. 

Podobný problém nastává i při vybírání jídel 

v restauraci. Pokud jdu sám a jsem v klidu, 

nemám žádný problém, ale pokud je nějaký 

shon, tak se v tom nevyznám a mám chuť s 

tím praštit. Ostatní lidi si už objednávají, ale 

já ještě nedočetl, jaké jsou polévky.

Další problém, který je spojený s  hendike-

pem, je, že při stresu nebo velké zátěži mlu-

vím příliš rychle a nezřetelně a lidé mi hůř 

rozumí. Toto se spojuje i s únavou, čím jsem 

víc unavený, tím  povídám hůř a hůř. 

Další nepříjemnou věcí je například sledová-

ní filmů s titulky, málokdo chápe, že titulky 

nestíhám číst. Většinou slyším, že kdybych 

se snažil, tak to zvládnu. 

Jsem si vědom toho, že každý dyslektik to 

asi vnímá jinak, každý má poruchu jinak sil-

nou. Můj hendikep je nejznatelnější při stu-

diu na vysoké škole. Na základní i střední 

škole učitelé věděli, co jsou to poruchy uče-

ní. Věděli, jaké mám problémy a většinou mi 

bez větších problémů vyšli vstříc. Věděli, že 

se snažím a že nechci žádné úlevy, že potře-

buji jen jinou formu zkoušky nebo trochu víc 

času nebo něco vysvětlit. Ale to nemluvím o 

šikaně od spolužáků, pro které jsem byl buď 

blbec nebo jsem se naopak moc snažil a to 

bylo také  špatně. Na vysoké škole je jen pár  

dyslektiků a nikdo v podstatě neví, o co jde, 

tak je velký problém to vyučujícím vysvětlit. 

Vyučující netuší, co to obnáší, a dost si jich 

myslí, že je to z mé strany jen výmluva - a 

to i poté, co jsou informováni z CIPS centra. 

Netuší, co vlastně poruchy učení znamenají 

a jak k lidem s tímto problémem přistupovat.  

Hodně  lidí  si totiž  myslí, že postupem věku 

„dys“ úplně vymizí, ale není to pravda. 

Stává se mi, že pro ně znamená, že „dys“ = 

blb, který na to nemá, a drtivá většina z nich 

nepomůže a spousta to ještě dá najevo. Já 

potřebuji jen  trochu jiný přístup. Protože 

mám problémy s učením, tak to pro ně zna-

mená, že jsem hloupý. Skoro všichni vyučují-

cí, kteří o poruchách učení něco ví,  si myslí, 

že dyslexie jsou jen  problémy se čtením, ale 

to není pravda. 

Zezačátku mi to tolik nevadilo nebo jsem 

si toho nevšímal, ale teď mi to vadí daleko 

více. Asi jsem si  toho začal všímat víc nebo 

to může být tím, že už jsem ve vyšším roč-

níku, kde nejsem tak anonymní. Velmi by mi 

pomohlo, kdyby na škole existoval  nějaký 

centrální program nebo webové stránky, kde 

by byli vypsáni všichni handikepovaní lidi. 

Představoval bych si to tak, že by tam byly 

napsané problémy jednotlivých studentů 

a já bych nemusel vyučující přesvědčovat, 

že nejsem blbý, a cítit se jako malý pětiletý 

kluk. Snažím se na začátku semestru každé-

mu za pomoci Mgr. Čalkovské z CIPS centra 

napsat mail s žádostí o individuální přístup. 

Aby se pak například v testu nedivili, že ne-

bude vše gramaticky správně či slovosled 

správný slovosled. Také že budu potřebovat 

více času na zkoušení. Někteří kantoři na to 

reagují velmi pozitivně, někteří velmi pový-

šeně, že si připadám jako člověk, který tady 

nemá co dělat. Nedávno se mi stalo, že po 

mailu, který měl upozornit na  moje některé 

nedostatky v češtině, si mě kantor zavolal a 

říkal, abych mu to vysvětlil, že mu to připa-

dá, jako že jsem nějaká tlačenka. Po chví-

li konverzace bylo vše vyjasněné a kantor 

vypadal, že je velmi ochotný mi pomoci, z 

čehož jsem měl radost. Myslím si, že to není 

úplně špatné řešení, když si mě kantor zavo-

lá a informuje se. Nebo jeden kantor vůbec 

nepochopil, kde je můj problém, a když jsem 

si přišel pro zápočet, tak mi zhruba půl ho-

diny dokazoval, že jsem úplně blbý a že na 

tu školu nemám. V té chvíli jsem měl chuť 

se na vše vykašlat. Setkal jsem se však s 

kantory, kteří mi chtěli pomoci bez jediného 

problému a hodně mě podpořili.

Rád bych teď řekl, co mi komplikuje 
studium. 
Nejvíce je to má neschopnost číst. Při čte-

ní jsem velmi unavený a přečtu jen krátký 

text. Dále mi velký problém dělají zápisky 

z přednášek. V podstatě je nejsem schopný 

zapsat. A co zapíšu, tak po sobě nepřečtu. 

Nepomůže mi ani to, když si zápisy svých 

kolegů okopíruji - nepřečtu ručně psaný 

text.

Dále je to krátká doba soustředění při čtení 

i učení, rychlá únava. Musím pracovat jen 

krátce  a často si dělat přestávky. Proto mi 

také příprava na zkoušku zabere mnohem 

více času než ostatním a stojí mě to větší 

úsilí.

Ne na všechny předměty jsou k sehnání skrip-

ta. Kantoři přednáší ze svých poznámek, které 

ale neradi dávají z rukou.  Někdy ani skripta 

neexistují. Pak se nemám z čeho učit. Hodně 

si sice pamatuji jak z přednášek či cvičení,  
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ale látky je hodně, tak je to dost složité. 

Také nepochopení ze strany kantorů mi 

přináší problémy. Když něčemu neporozu-

mím, rád bych s nimi danou oblast probral. 

Ale jsem většinou odkázán na konzultační 

hodiny. Tam mívám pocit, že jen otravuji, a 

proč studuji, když to sám nezvládám.  

Nepochopení je někdy i u zkoušek. Nechci 

žádné úlevy, jen více času na zpracování. 

Často jsou testy psané formou výběru ze 4 

možností. To pro mne znamená nemožnost 

uspět u zkoušky bez ústního dozkoušení. 

Mezi odpověďmi je jen malý rozdíl, který 

mnohdy nepostřehnu díky nepřesnému čte-

ní. 

Součástí studia je i studium cizího jazyka. 

To je pro mne nepředstavitelný problém. 

Nejsem schopen se cizí jazyk naučit.

Co by mi při studiu pomohlo. 
Možnost získat podklady k předmětům v 

elektronické podobě a přehledné. Díky 

CIPS a paní Mgr. Čalkovské mám zapůjčené  

čtecí zařízení, které mi velmi pomáhá. Ale 

pro toto zařízení potřebuji elektronickou po-

dobu materiálů. Poradna mi pomáhá i tím, že 

skripta, které jsou pouze v papírové podobě, 

mi skenuje a pak zašle. Se čtecím zařízením 

jde všechno o mnoho lépe a rychleji. Pomá-

há mi i opravovat emaily. Díky němu jsem 

schopný mail opravit a dát mu správnou for-

mu. Když si text napíšu a potom ho čtu, tak 

tam žádné chyby nevidím a připadá mi to ok, 

ale když mi ho někdo přečte, tak tam chyby 

slyším. Tato věc mi neuvěřitelným způsobem 

otevřela možnosti k poznání nových věcí a k 

nastudování spousty nových možností.

Také jsem zjistil, že na jiných vysokých ško-

lách jsou na webových stránkách prezen-

tace přednášek, zadání cvičení atd. Tato for-

ma by mi moc pomohla. 

Skripta jsou napsána většinou tak, že jsou 

nepřehledně uspořádaná, text je jednolitý 

odshora až dolů. Pomohla by mi skripta pře-

hledně uspořádaná s barevným vyznačením.

Potřeboval bych pouze ústní formu zkouš-

ky. Jakmile se zkouška hodnotí jenom dle 

písemného projevu, nemám většinou šan-

ci uspět. A po písemné formě mě ne každý 

ústně dozkouší. A když ano, nebyla mi ústní 

forma do hodnocení započítaná.

Moc by mi pomohla vstřícnost ze strany 

vyučujících. Chápu, že je pro ně zatěžující, 

když někdo chce individuální vysvětlování, 

ale na druhou stranu nepotřebuji z jejich 

strany mnoho času. 

Potěšilo by mě totiž, kdybych se stále necí-

til jako ten, co jen otravuje. Mnohdy se sta-

ne, že při žádosti o pomoc jsem odkázán na 

skripta či na internetové stránky. 

Na závěr bych chtěl říct, že jsem ve svém 

životě už potkal mnoho skvělých lidí s po-

chopením. Zde na vysoké škole jsem rád, že 

se mohu opřít o pomoc Mgr. Čalkovské. Nej-

větší oporou z   vyučujících  zde na VŠ pro 

mě byl pan doc. Mráz, kterého jsem měl na 

matiku. Byl neuvěřitelně ochotný mi se vším 

pomoci a vysvětlil mi všechny věci, které 

jsem neuměl. Velice mne to motivovalo. 

ZAHRANIČNÍ DOBRÁ PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ VŠ PORADCŮ – VELKÁ BRITÁNIE
Mgr. Iva M. Tahová, PPC FF UP v Olomouci

Poradenství ve Velké Británii má již dlou-

hou a pevnou tradici. Existuje zde mnoho 

odborných periodik, vzdělávacích programů, 

asociací i soukromých firem, které se pora-

denstvím zabývají. Od poradců ve Velké Bri-

tánii se očekává náležité vzdělání v oboru či 

akreditace v oblasti poradenství. 

V oblasti kariérového poradenství na úrovni 

terciárního vzdělávání je od kariérových po-

radců vyžadováno související odborné vzdě-

lání, a to buď ve formě magisterského studia 

či PG dipCG (diplom v oblasti vysokoškol-

ského kariérového poradenství). Tato kvali-

fikace byla vytvořena jako náhrada tradiční 

kvalifikace v oboru kariérového poradenství, 

což je diplom DCG. Poradenští odborníci se 

mohou rovněž prokazovat speciální akredi-

tací BACP (Britská asociace pro poradenství 

a psychoterapii / The British Association for 

Counselling and Psychotherapy).

Tato asociace je hlavním oficiálním zástup-

cem pro oblast poradenství (komplexně) a je 

ve Velké Británii považována za nejrespek-

tovanější zdroj informací v oblasti poraden-

ství. Na webové stránce asociace najdeme 

rovněž informace o vzdělávacích akcích a 

programech v  oblasti poradenství. Většina 

klientů poradenských služeb ve Velké Britá-

nii vyhledává právě poradce, kteří se mohou 

prokázat akreditací BACP.

Jednou ze sekcí BACP je Association for 

University & College Counselling (www.

aucc.uk.com).  Tato divize asociace vydává 

odborný časopis (čtvrtletník) The Associ-

ation for University & College Counse-

lling Journal, který je určen poradcům a 

psychoterapeutům v  oblasti vysokého a 

dalšího vzdělávání. Pro nečleny stojí roční 

předplatné £25.00  

DALŠÍ ASOCIACE A ORGANIZACE:
Institut kariérového poradenství (Institu-

te of Career Guidance/ICG)

http://www.icg-uk.org/professionalbo-

dies.html

Institut kariérového poradenství je největší 

profesní asociací pro poradce ve Velké Britá-

nii. Je rovněž nejstarší asociací kariérových

poradců, manažerů, výzkumných pracovní-

ků, vzdělavatelů i studentů, kteří se pohybují 

na poli kariérového poradenství.

Asociace pro kariérové vzdělávání a pora-

denství (Association for Careers Educati-

on and Guidance/ACEG)

ACEG je profesní asociací slučující učitele a 

trenéry v oblasti kariérového vzdělávání a

poradenství, a to především z Anglie a Wale-

su. www.aceg.org.uk

 

pokračování na další straně  

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
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