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60 minut versus BĚH NA DLOUHOU TRAŤ 

• Pro účastníky ochutnávka mého zaměření 

• Pro mě možnost navázání spolupráce 
 

http://www.rvp.cz/
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Program: 

 

1) Úvod 
2) Tři paradoxní situace z praxe. Jsou (ne)srozumitelné a (ne)přijatelné? 
3) Paradoxní školní výkony nadaných dětí s dyslexií 
4) Příprava SBORNÍKU příklady dobré praxe – interaktivně a postupně 
5) Závěr a zpětná vazba 

Kontakt a několik odkazů 

 

Vaše otázky i návrhy jsou průběžně vítány :-) 
 
 
 
 

JSME INTERAKTIVNÍ? 
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1) Úvod 
 

 
Obrázky jsou převzaté z PRACOVNÍHO SEŠITU V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU (pro výuku angličtiny) 
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Narodila jsem se v roce 1954. Téměř do svých 40 let jsem nevěděla, že mám dyslexii. 
Do 58 let jsem nevěděla, že mám paradoxní schopnosti / dvojí výjimečnost. 

PARADOXNÍ = neočekávaný, rozporný, pro většinovou populaci zdánlivě nemožný 
Je srozumitelné na hlubší úrovni poznání. 

 
 
 
 

 

NEOČEKÁVANĚ PODPRŮMĚRNÉ versus NEOČEKÁVANĚ NADPRŮMĚRNÉ 
Nepochopené vnímání a prožívání rozporu mezi vlastními schopnostmi a handicapy 

přináší závažné sociální a emocionální ohrožení 
 

TA JE ÚPLNĚ 

BLBÁ 

TA JE ÚŽASNĚ 

CHYTRÁ 
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                                                                                                       Šárka Portešová                            Šárka Portešová a kolektiv 

 
 

Vědomě se posouvat od psychosociálního ohrožení k psychosociálním příležitostem. 

Vřelé díky, Šárko Portešová 

ZNÁTE KNÍŽKU? 

DOBŘE-TROCHU-VŮBEC  
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2) Tři paradoxní situace z praxe. Nakolik jsou (ne)srozumitelné a (ne)přijatelné? 
 
PARADOXNÍ = neočekávaný, rozporný, zdánlivě nemožný 
Ukázka: Moje 3 paradoxní situace z ekonomické praxe v roce 1985 
 
a) Má vysokou školu, ale počítat neumí 
b) Programovat neumí, ale programátorovi radí 
c) Počítat neumí, ale teď má o dvě třídy vyšší plat 
 
Co si o tom lidé asi mysleli / povídali? 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 
 

Schopnost porozumět složitým vztahům VERSUS problém s podchycením izolovaných detailů 

To mi hlava 

nebere… 

Ta špatně 

dopadne… 

Že jí hanba nefackuje! 
Nad tím zůstává 

rozum stát! 
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Jak jsem porozuměla svým odlišnostem 
a přijala je do svého SEBEPOJETÍ 

 
 
SEBEPOZNÁVÁNÍ: Porozuměla jsem skutečnosti, že jeden člověk může mít nečekaně 
nadprůměrné schopnosti a v opozici nečekaně podprůměrné schopnosti. A trpělivě krůček  
za krůčkem poznávám své konkrétní paradoxní schopnosti v různých situacích.  
 
SEBEHODNOCENÍ: Naučila jsem se mít na paměti, že i já mám svoji lidskou hodnotu a mám  
zde na Zemi své místo a svůj čas. Potřebuji si zachovat zdravou sebeúctu za každé situace. 

JÁ JSEM OK, TY JSI OK 
 
SEBEREALIZACE: Pochopila jsem, že pro život jsou přínosné i dobré i špatné zkušenosti. Pro 
svoje pracovní handicapy mám někdy v něčem kompenzační pomůcky, pro svoje nadání 
nacházím někdy v něčem uplatnění, které mi dává smysl.  
 
 

Já jsem dospělá a mám své zdroje a možnosti. 
Děti v tomto směru potřebují naše porozumění a podporu. 
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3) Paradoxní školní výkony rozumově nadaných dětí s dyslexií 
          Z knihy Rozumově nadané děti s dyslexií od Šárky Portešové 
 

PARADOXNÍ ŠKOLNÍ VÝKONY DĚTÍ S DYSLEXIÍ A NADÁNÍM 
 versus  

Jednoduché učivo je těžké 1 těžké učivo je jednoduché 

Schopnost porozumět složitým vztahům 2 problém s podchycením izolovaných detailů 

Schopnost řešit složité úkoly 3 problém popsat jednotlivé kroky řešení 

Dobrá logická paměť 4 nedostatky v mechanickém učení a memorování 

Rychlé myšlení 5 nedostatečně plynulá řeč 

Dobré verbální schopnosti 6 chyby v písemném projevu 

Hluboké přemýšlení 7 projevující se ovšem jako nesoustředěnost 

Tvořivost 8 projevující se jako vyrušování 

Dobré porozumění obsahu 9 problém se zápisem přednášené látky 

Zájem o učení 10 snížená motivace při učení ve škole 

Problémy se čtením 11 zájem o četbu 

Problémy se čtením 12 dobré schopnosti vizuálně-prostorového 

     myšlení a umělecké schopnosti 
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Od roku 1994 do roku 2009 jsem přispívala  
do Sborníků specifických poruch učení a chování 
(např. * Textilní písmena a číslice pro usnadnění a zpestření výuky čtení, psaní a počtů, * Moje problémy s dyslexií ve škole i v práci, * 
Zážitkový seminář Dyslexie názorně, dyslexie prakticky, * Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky, * počítačový program 
Jazyky bez bariér www.jazyky-bez-barier.cz) 

Zdeněk Matějček|Foto: Fotobanka Profimedia 
 
 

4)Příprava SBORNÍKU 2022 
 DYSLEXIE A ROZUMOVÉ NADÁNÍ 

sborník příkladů dobré praxe 

 
 
 

Příští webinář máme na rvp.cz ve středu 4. 5. 2022 od 20 do 21 hodin 

CO POTŘEBUJETE VE SBORNÍKU NAJÍT? 

ČÍM MŮŽETE DO SBORNÍKU PŘISPĚT? 

http://www.jazyky-bez-barier.cz/
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5)Závěr a zpětná vazba… CO PRO VÁS BYLO DŮLEŽITÉ? 
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Děkuji za pozornost 
 
Vaše otázky, příklady dobré praxe i návrhy jsou stále vítány :-) 
 

Dagmar DYS-BABA Rýdlová 
dasa.rydlova@centrum.cz 
mobil 607 232 906 
 
 

Pár příkladů dobré praxe už nyní: 

Video: Dvojí výjimečnost – nadané děti s handicapem 
https://www.youtube.com/watch?v=hjsgUKoNa9c 
 

Video: Přemýšlivé děti – Perfekcionismus 
https://www.youtube.com/watch?v=6PJIQTn9Kj8 
 

Nadaný žák s dyslexií: Jak s ním pracovat 
https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/nadany-zak-s-dyslexii-jak-s-nim-pracovat 

S dyslexií, dysgrafií nebo dyskalkulií na gymnázium? Klidně. A ještě si tam zřídili „dys“ klub 
https://eduzin.cz/wp/2018/11/19/s-dyslexii-dysgrafii-nebo-dyskalkulii-na-gymnazium-klidne-a-jeste-si-tam-zridili-dys-klub/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hjsgUKoNa9c
https://www.youtube.com/watch?v=6PJIQTn9Kj8
https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/nadany-zak-s-dyslexii-jak-s-nim-pracovat
https://eduzin.cz/wp/2018/11/19/s-dyslexii-dysgrafii-nebo-dyskalkulii-na-gymnazium-klidne-a-jeste-si-tam-zridili-dys-klub/

