
DYSKALKULIE
-

porucha
matematických

schopností



Při  řešení  různých  matematických  úloh  se  uplatňují
speciální  matematické  faktory:  verbální (zadávání  úloh,
jejich řešení,  odpovědi na otázky ve formě  řeči  mluvené či
psané),  prostorový (geometrické  úlohy,  psaní  číslic  ve
správném pořadí, písemné dělení, násobení atd.),  usuzování,
faktor numerický v užším smyslu, paměť.

Je třeba odlišit  obtíže v matematice způsobené poruchou
od těch, které odpovídají nižší inteligenci. 

Matematické  schopnosti  tvoří  jednu  složku  struktury
inteligence. 
Od 8-9 let má všeobecná schopnost sedmkrát větší důležitost
při školní úspěšnosti než schopnosti matematické.
Teprve kolem 12. roku se výrazně uplatňují matematické
schopnosti,  přičemž  však  všeobecná  inteligence  nadále
ovlivňuje úspěchy ve škole. 

Vzhledem k tomu nelze na základě  inteligence usuzovat  na
úroveň  matematických  schopností  ani  naopak  na  základě

úspěšnosti v matematice nelze usuzovat na úroveň inteligence.

U  žáků  s  obtížemi  v matematice  je  nutné  věnovat
pozornost způsobu, jakým jsou zadávány pokyny, jak na
pokyny  žák  reaguje. Je  třeba  učit  žáka,  jak  se  se  situací
vyrovnat.

L.Kočš rozlišuje následující typy dyskalkulie:

Praktognostická dyskalkulie:

=  porucha  matematické  manipulace  s konkrétními
předměty nebo nakreslenými symboly



- matematickou manipulací  se rozumí  tvoření skupin či
řady předmětů, porovnávání počtu předmětů

- dítě nedospívá k pojmu číslo
- v oblasti  geometrie dítě  nemůže seřadit  různě  dlouhé

předměty  podle  velikostí,  diferencovat  geometrické
figury ;  zde se projevuje  porucha prostorového faktoru
matematických  schopností,  dítě  selhává  např.  při
obkreslování  figur,  při  kreslení  a  psaní,  pokud  se
jedná o rozmístění figur v prostoru

Verbální dyskalkulie:

=  obtíže  při  označování  množství  a  počtu  předmětů,
operačních znaků a matematických úkonů
- spadá  sem  neschopnost  zvládat  vyjmenování  řady
číslovek od nejvyšší k nejnižší  či  naopak,  jmenování
řady sudých či lichých čísel

- dítě nedokáže správně chápat a představit si vyslovené
číslo  nebo  slovně  označit  počet  ukazovaných
předmětů

- Lexická  dyskalkulie  (Košč  užívá  i  název  numerická
dyslexie):

= neschopnost číst  matematické symboly (číslice, čísla,
operační symboly)
- při  nejtěžší  formě   není  dítě  schopno  přečíst  izolované
číslice nebo znaky

- při  lehčí  formě   není  dítě  schopno  přečíst  vícemístné
číslo  s nulami  uprostřed,  vícemístné  číslo  napsané
svisle, objevují se záměny tvarově podobných čísel 3-
8,  6-9,  římských  číslic  IV.-VI.,  záměny  čísel  12-21,
čtení pouze číslic 2, 3, 8 místo 238



- příčinou bývá porucha zrakové percepce nebo porucha
orientace v prostoru, zvláště pravolevé orientace

- (Košč užívá i název numerická dyslexie)

Grafická dyskalkulie:

=  neschopnost  psát  matematické  znaky (není  totožná
s poruchou motoriky)
- jedinec  není  schopen  psát  číslice  formou  diktátu  či

přepisu,  v lehčích  případech  má  obtíže  při  psaní
vícemístných čísel

- píše  v opačném  pořadí,  zapomíná  psát  nuly,  píše
nepřiměřeně velké číslice

- písemný projev je neúhledný, při psaní čísel pod sebe
není žák schopen umísťovat jednotky pod jednotky,
desítky  pod  desítky  apod.  (Kočš  nazývá  numerická
dysgrafie)

- v geometrii se  objevují  problémy  při  rýsování
jednoduchých obrazců

- porušena bývá pravolevá a prostorová orientace

Operační dyskalkulie:

=  neschopnost  provádět  matematické  operace,  sečítání,
odčítání, násobení a dělení, …

- objevují  se  záměny  operací (sečítání-odečítání),  při
počítání delších řad čísel záměny desítek a jednotek
při sečítání, záměny čitatele a jmenovatele

- obtíže  s osvojováním  násobilky (dítě  si  pomáhá
sečítáním čísel nebo počítáním na prstech)

- tento typ poruchy se týká spíše vyšších ročníků, kdy již  
by měly být jednotlivé operace dostatečně zafixovány

- děti  s tímto  typem poruchy  se  uchylují  k písemnému
počítání tam, kde lze snadno počítat zpaměti



- mají  obtíže i  při  řešení kombinovaných úloh, kde je
třeba udržet v paměti jednotlivé výsledky

Ideognostická dyskalkulie:

= porucha v oblasti pojmové činnosti, porucha gnostická
- týká  se  především  chápání  matematických  pojmů  a

vztahů mezi nimi
- za nejtěžší poruchu je považována neschopnost počítat po  

jedné od daného čísla z     hlavy  
- nejlehčí  stupeň  se  projevuje  v neschopnosti  chápat

vztahy v matematických řadách, kdy má respondent
pochopit  vztahy v matematické řadě  a potom v nich
pokračovat (např.5, 10, 15, …)

- jedinec  s tímto  typem  poruchy  nechápe  číslo  jako
pojem,  umí  napsat  a  přečíst  např.  číslo  9,  ale
neuvědomuje si, že 9 je též 10-1, či 3x3, polovina z 18.

- obtíže se projevují ve slovních úlohách, kdy dítě není
schopno  převést  z praxe  vycházející  úkol  do  systému
čísel a řešit jej 

Reedukace:

- vycházíme  od  manipulace  s předměty  doprovázené
slovním  komentářem,  kdy  dítě  nahlas  popisuje
činnosti, které provádí

- jestliže  dítě  při  práci  „myslí  nahlas“ ,  můžeme
kontrolovat  jeho  postup  a  v     případě  potřeby  
nesprávný krok ihned opravit

- složitější postupy se snažíme rozdělit na co nejmenší
kroky

- postupně  dochází  k automatizaci  kroků,  některé
mezičlánky  se  vynechávají,  celou  operaci  provádí  dítě

rychleji a s menším vypětím sil



- jestliže dítě chybuje v úkolu, který se zdá zvládnutý,
vracíme se zpět k pomocným krokům, k verbalizaci až
k manipulaci

- i  procvičené  a  zautomatizované  výkony  stále
opakujeme, přičemž se snažíme zadání obměňovat

- princip  novosti  přispívá  k   překonávání  obtíží
v soustředění a má i motivační účinek

- pomalé  pracovní  tempo,  které  se  významně  podílí  na
vzniku obtíží, lze ovlivnit velmi pracně; je to záležitost
dlouhodobá,  podmíněná osobnostními  charakteristikami
dítěte

- ke  zrychlení  pracovního  tempa  může  přispět  např.
automatizace činností, vyšší sebedůvěra, popř. cvičení
grafomotoriky , ne testy a vymáhané sliby

Ověřené praktické postupy:

Volba cvičení a metod se řídí podle oblastí, v     nichž dítě selhává.  

1. Předčíselné představy

- třídění prvků podle tvaru, skládání tvaru z částí
- upevňování pojmů malý, velký, větší, menší, stejný, silný, slabý,

největší, nejmenší …
- uspořádání prvků podle velikosti
- cvičení pravolevé a prostorové orientace

2. Číselné představy

- určování více, méně, stejně, nejvíce, nejméně
- vyhledávání  čísel  k danému  množství  prvků  a  naopak

přiřazování odpovídajícího počtu prvků k dané číslici
- orientace  na  číselné  ose  –  ukazování  čísel  podle  diktátu,

ukazování  čísel  čtených na kartách na číselné ose,  čtení čísel
větších/menších než např. 5, 68 …



- porovnávání čísel
- rozklad čísel s pomocí názorného materiálu i zpaměti

3. Struktura čísla, poziční hodnota číslic v čísle

- čtení číslic
- vyhledávání číslic na vyšrafovaném či vytečkovaném podkladu,

jejich zvýraznění a čtení (figura – pozadí)
- rozklad čísel na jednotky, desítky …
- psaní číslic do desítkové tabulky
- grafické  znázornění  číslic  do  mřížky  (čtverec  10x10  ke

znázorňování čísel 0-100)

4. Matematické operace

- objasňování jednotlivých operací s pomocí předmětů nebo prvků
na základě manipulace

- provádění sečítání a odečítání v     oboru do 10, jako základ dalšího  
numerického  počítání;  nejdříve  řeší  dítě  příklady  s pomocí
manipulace s předměty, potom se spoje automatizují

- počítání do 20 s přechodem přes desítku – volba metodického
postupu se řídí  úrovní zrakové a sluchové paměti,  schopností
rychle provádět dílčí operace a udržet v paměti dílčí výsledky

- sečítání  a  odečítání  větších  čísel  (dle  postupů  v učebnici  a
metodických  příručkách);  dítě  si  musí  vytvořit  pojem  čísel,
s nimiž počítá (ukázat je na číselné ose, poznat, které číslo je
větší,  menší,  uvědomovat  si  velikost  čísel  pomocí  názorných
pomůcek)

- vysvětlování násobení a dělení na názorném materiálu,  a dále
spojování názoru s osvojováním násobilky zpaměti

- nácvik matematických operací písemně; zdůrazňování správného
umístění čísel

- při nácviku matematických operací volíme snadná čísla, aby
se  dítě  mohlo  soustředit  na  nacvičovaný  postup a
neodpoutávala  se  jeho  pozornost  přemýšlením o  náročnějších
spojích

- tak při nácviku písemného dělení či násobení používáme u dětí
s     dyskalkulií  dostatečně  dlouhou  dobu  pouze  čísla  obsahující  



číslice 1 – 4, tj. např. 243x2;  teprve až si dítě osvojí příslušný
postup, používáme číslice vyšší

- pokud dítě  nezvládá násobilku,  je  lepší  povolit  nahlédnutí  do
tabulky násobků než hádání výsledků

5. Slovní matematické operace

- řešení numericky velmi snadných úloh, aby dítě  pochopilo
princip  matematizace  běžných  situací,  např.  10  minut  píše
úkol z českého jazyka a 10 minut z počtů,  otázka: Jak dlouho
píšeš oba úkoly dohromady?

- řešení slovních úloh pomocí manipulace s předměty
- řešení  písemně  zadávaných  slovních  úloh  (je  třeba dodržovat

správný metodický postup: 

1. přečtení úlohy, vyčlenění údajů a otázky
2. rozbor úlohy, její grafické znázornění, uvědomění si vztahů mezi

otázkou a údaji; určení, jsou-li známy všechny potřebné údaje
3. numerický záznam úlohy rovnicí či soustavou rovnic
4. výpočet
5. odpověď,  kontrola  řešení  a  potvrzení  správnosti  nebo  oprava
řešení

- lze vytvořit i obrácené slovní úlohy tak, že původní formulace
zůstává zachována, ze známých údajů  se stává jeden neznámý
(tento  postup  přispívá  k lepšímu  pochopení  vzájemných
vztahů a souvislostí mezi  početními výkony a jednotlivými
složkami početních úkonů)

6. Chápání číselných řad a cvičení paměti

- cvičení jsou prováděna formou her, hádanek a soutěží

7. Orientace v čase

- jmenování dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních období
- jmenování charakteristických činností pro měsíce a roční období



- jmenování časových údajů bez návaznosti pořadí, např. který je
třetí den v týdnu, pátý měsíc v roce, který den je před pondělím
…?

- určování hodin – celé hodiny, půlhodiny, čtvrthodiny, minut
- skládání dějových obrázků podle časové posloupnosti
- vyhledávání  údajů  v jízdních  řádech,  počítání  délky  cesty

v kilometrech i trvání cesty
- převody – den, hodina, minuta, sekunda
- praktické řešení úloh souvisejících s časem, např. Ve 2 hodiny

jede autobus na výlet. Cesta na zastávku trvá 20 minut. V kolik
hodin musíš odejít z domu?

8. Další cvičení

- cvičení zrakové a sluchové percepce
- cvičení zaměřená na rozvíjení řeči
- rytmická cvi čení
- cvičení zaměřená na nácvik soustředění
- cvičení zaměřená na rozvíjení té funkce, která je ve vývoji

opožděná

! Pětiminutovky !

Jsou vhodné pro žáky, kteří učivo ovládají. Pak tímto způsobem své
vědomosti procvičují a upevňují.

Jsou nevhodné u žáků s     pomalým pracovním tempem a u těch, kteří  
si nové vědomosti teprve osvojují.

Pomalý  žák  pracuje  ve  stresu,  vynechává  příklady,  škrtá,
nesoustředí se. Žák, který nemá učivo osvojené, nemá co upevňovat
a výsledky hádá.

Významným činitelem ovlivňujícím práci dyskalkuliků (stejně jako
dětí s jinými typy poruch učení) je povzbuzení učitele, jeho zájem o
dítě,  pochopení  pro jeho problémy,  klid,  tolerance a  spolupráce
dítěte a jeho rodičů s učitelem.


