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MAPA UČEBNÍHO POKROKU 
Poruchy čtení - dyslexie 

 
 
 
 
1. zrakové rozlišování – tvary a písmena (inverze, detail) 

 

 chybuje často občas nechybuje 

Tvary - inverze    

Tvary - detail    

Písmena - inverze    

Písmena - detail    

 
 
 
 

2. zraková paměť – výbavnost grafémů  
(podobnost zvuků se může jevit jako špatná zraková paměť – t – d – n, c – s – z, o – a – e, 
párové souhlásky) Pokud budou písmena zaměňována nahodile – problém ve zrakové paměti 
 

 chybuje často občas nechybuje 

Grafémy tiskací velké    

Grafémy tiskací malé    

Grafémy psací velé    

Grafémy psací malé     
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3. čtení  
A) syntéza 

a) genetická metoda  

 Nepřečte Přečte s dopomocí přečte 

Slova do 5 písmen    

Všechna slova    

 Věta s jednoduchými 
slovy 

Věta se složitějšími 
slovy, chybuje, 
nedodržuje intonaci, 
čtení předložek 

Delší věta se všemi 
typy slov s předložkami 
a dodržením intonace. 

Věta    

 
 

b) slabičná metoda (analyticko-syntetická) 

 Nepřečte Přečte s dopomocí přečte 

Otevřená slabika + 
zavřená slabika 
 

   

Slova 
Kratší slova 
s otevřenými slabikami 

Jednodušší slova – 
kombinace – otevřená 
a zavřená slabika 

Všechna slova i se 
souhláskovými shluky 

Věta 
Věta s jednoduchými 
slovy 

Věta se složitějšími 
slovy, chybuje, 
nedodržuje intonaci, 
čtení předložek 

Delší věta se všemi 
typy slov s předložkami 
a dodržením intonace. 

 
 

B) plynulost 
a) genetická metoda 

Plynulost čtení Hlasitě hláskuje Tiše hláskuje 
(předříkává si tiše, pak 
slovo vysloví nahlas) 

Čte plynule 

b) analyticko-syntetická metoda 

Plynulost čtení Nepřečte ani slabiku 
(vyhlásková slabiku) 

Čte nahlas po slabikách Čte plynule 

 
 

C) porozumění 

Porozumění textu Nevnímá obsah 
přečteného, nedokáže 
zodpovědět otázky, 
nerozumí přečtenému 

Odpovídá na návodné 
otázky, část obsahu ale 
uniká, částečně rozumí  

Dokáže stručně sdělit 
obsah, zodpoví 
všechny otázky 
ohledně obsahu, 
přečtenému rozumí, 
čtení je funkční 
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