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V této recenzi je předkládána kniha doc. PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. „Dyslexie. Psychologické 

souvislosti“ vydaná v roce 2019 nakladatelstvím Grada. Autorka v knize zužitkovala množství svých 

odborných zkušenosti jak z akademického prostředí, tak ze své dlouholeté poradenské praxe v 

organizaci DYS-centrum, z.ú., jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení 

(SPU) a/nebo chování. U zrodu této organizace byl prof. Matějček, který byl společně 

s prof. Langmeierem průkopníkem v problematice dyslexie. Lenka Krejčová svou prací velmi zdařile 

a kvalitně navazuje na práci a dílo prof. Matějčka a posouvá povědomí i poznatky o dyslexii, resp. 

SPU, o několik úrovní výš.  

Kniha je rozčleněna do 11 kapitol, které na sebe logicky navazují a jsou vzájemně propojeny. Kniha 

je určena především poradenským pracovníkům (psychologům, speciálním pedagogům), učitelům 

základních i středních škol a vysokoškolským studentům všech uvedených oborů. V úvodu autorka 

uvádí, že text si klade za cíl být praktický a ukazovat, jak lze teoretické poznatky aplikovat do procesu 

učení. Celá publikace k tomuto záslužnému a nelehkému cíli směřuje a s jistotou mohu říci, že tohoto 

cíle bylo jednoznačně dosaženo.  

Struktura knihy je velmi zdařilá, čtenářům jsou nejprve čtivou a srozumitelnou formou vysvětleny 

klíčové pojmy, koncepty a teorie, s nimiž autorka v dalších kapitolách dále pracuje a na které  

odkazuje. Každá kapitola je uzavřena stručným a výstižným shrnutím stěžejních informací. První 

kapitoly pojednávají o procesu čtení. Je zde kladen důraz nejen na techniku čtení, ale také na 

důležitost porozumění čtenému textu a na schopnosti s textem pracovat. V rámci těchto kapitol 

autorka seznamuje čtenáře s klíčovými pojmy a obtížemi, které jsou pro porozumění dyslexie stěžejní. 

Na tyto informace navazuje kapitola věnovaná definici dyslexie, následně se čtenář srozumitelným 

způsobem seznamuje s teoriemi, které se snaží vysvětlit etiopatogenezi dyslexie. Nejedná se pouze o 

teorie vysvětlující a popisující kognitivní deficity a behaviorální projevy, ale jsou zde nastíněny také 

teorie neurobiologické vysvětlující souvislost jádrových obtíží dyslexie s fungováním mozku. Velká 

část knihy je věnována diagnostice dyslexie a zřejmě i díky bohatým zkušenostem autorky se čtenáři 

dostává kvalitní vhled také do této oblasti. Za velmi cenný považuji inovativní pohled na diagnostiku 

dyslexie a neurovývojových poruch jako takových. Autorka se nedívá na diagnózu pouze z klinického 

psychodiagnostického pohledu, akcentuje zde dynamické vyšetření zaměřené nejen na pojmenování 

obtíží a stanovení klinické diagnózy, ale především na hledání zdrojů, silnějších stránek a potenciálu 

dítěte v případě, že má vyhovující podmínky pro učení. Odborníci, kteří pracují s dětmi s 

neurovývojovými potížemi (např. ADHD, SPU, PAS) se shodují, že odhalení příčin obtíží dítěte 

(stanovení diagnózy) je klíčové zejména pro nastavení vhodných doporučení a intervenčních postupů, 

která budou efektivní pro zmírnění potíží dítěte i dopadu diagnózy na vzdělávací i výchovný proces. 

Čtenář ocení širokospektrý pohled na dyslexii – pohled odborníka zabývající se diagnostikou, 

pedagogickými aspekty vzdělávání dětí s dyslexií i dopadem této diagnózy na výchovu a rodinný 

systém. Autorka zdůrazňuje důležitou roli nejen pedagogů, ale také rodičů při nápravě dyslexie i v 

procesu učení. Na základě nejnovějších poznatků vyvrací určité mýty, se kterými se lze mezi laickou 

i odbornou veřejností setkat a které péči o děti s dyslexií mohou komplikovat.  

Velký přínos publikace vnímám v podrobném popisu projevů dyslexie i možnostech učení a 

vzdělávání dětí s dyslexií v různých vývojových obdobích. Autorka uvádí ověřené a efektivní 

intervenční postupy, metody i pomůcky, ale akcentuje také hledání různých forem učebních strategií, 
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kterých je nezbytné si u dětí všímat a rozvíjet. Opakovaně a v různých souvislostech odkazuje na 

poznatky a teorie Reuvena Feuersteina, izraelského psychologa, který se zabýval mj. možnostmi 

rozvoje kognitivních schopností. Feuersteinův intervenční program je specifický v tom, že učí děti 

přemýšlet o myšlenkových postupech a učebních strategiích. Efektivita a účinnost tohoto programu 

byla vědecky ověřena.  

Lenka Krejčová v knize uvádí a srozumitelně interpretuje výsledky recentních výzkumných studií 

realizovaných nejen v zahraničí, ale také v České republice, nejsou opomenuty i příklady dobré praxe 

ze zahraničních zemí. Např. v kapitole s názvem „Kdo chce učit, musí se učit“ se zamýšlí nad 

možnými důvody, proč ve Finsku funguje inkluze již mnoho let. Tyto postřehy nepochybně čtenáře 

vedou k hlubšímu zamyšlení nad tím, zda, co a jak lze z fungujících školských systémů převzít 

i do českého pedagogického prostředí. Velmi cenné jsou konkrétní kazuistiky, prostřednictvím nichž 

demonstruje, jak se uvedené teoretické poznatky promítají do praxe a ovlivňují fungování dítěte 

i dospělého s dyslexií.  

Ačkoliv se jedná o závažné téma knihy, autorka jej uchopila velmi prakticky a také pozitivně – 

nezaměřuje se pouze na obtíže vyplývající z diagnózy, ale nabízí spoustu ověřených a účinných 

postupů, které mohou tyto potíže eliminovat. Použití těchto metod vyžaduje ochotu porozumět, 

rozvíjet se a hledat i jiné strategie, než ty, které mohou být u většiny dětí dostačující. Po přečtení 

knihy čtenář nepodlehne skepsi, že dyslexie je neřešitelný problém, ale naopak může vzdělávání 

a rozvoj dítěte s dyslexií vnímat jako výzvu a může být motivován k hledání jiných výchovně-

vzdělávacích metod.  

Tato kniha by neměla chybět v knihovně žádného odborníka, který pracuje s dětmi, a všech studentů, 

kteří se připravují na psychologickou, (speciálně) pedagogickou i lékařskou profesi. V publikaci 

Zelinkové, Dyslexie v předškolním věku? (Praha: Portál, 2012) se můžeme mj. dočíst: „V České 

republice nemáme na rozdíl od jiných států odborníky v lékařských disciplínách, kteří by se zabývali 

zvlášť dyslexií.“. Těší mě, že toto tvrzení již nelze považovat za zcela pravdivé. Ačkoliv DYS-

centrum, jehož je autorka publikace ředitelkou a spoluzakladatelkou, nepatří mezi zdravotnická 

zařízení, jejich bohatá činnost na poli SPU je nepochybně i pro lékařské disciplíny velkým vzorem a 

úzce spolupracující organizací.  

V úvodu své publikace L. Krejčová píše: „Pokud čtenář zaklapne knihu a přemýšlí o tom, co si 

přečetl, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, ať ho napadají další souvislosti, nebo má chuť se 

s autorem hádat, pak se zprostředkování informací asi podařilo“. Za sebe si troufám tvrdit, že i tento 

cíl byl bez nejmenších pochyb naplněn. Autorce se podařilo na základě svých bohatých zkušeností 

poskytnout relevantní informace i souvislosti, díky kterým čtenář porozumí dyslexii v kontextu 

různých prostředí i situací. Po zaklapnutí knihy čtenář bude motivován k hledání dalších informací a 

možností, jak dítěti s dyslexií i jeho rodině usnadnit výchovu i vzdělávání. 
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