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ABSTRAKT

ské práce je vymezen pojem pedagogická diagnostika, diagnostika žáka a diagnostika kli-

výzkumu.

diagnostika žáka

ABSTRACT

The bachelor´s thesis is focused on classroom diagnostics. The theoretical part of the ba-

chelor´s thesis defines terms such as pedagogical diagnostics, pupil assessment and 

classroom climate assessment. In the practical part of the bachelor´s thesis is described 

qualitative research strategy based on semi-structured interviews with teachers and the 

research results are interpreted and discussed.

Keywords: Inclusion, Pedagogical Diagnostics, Classroom Climate, Teacher, Primary 

school, Pupil Assessment
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ÚVOD

škole je základním pedagogickým nástrojem s-

v-

-

a žákovi do školské praxe klade zvýšené 

oblasti pedagogické diagnostiky. 

jednotlivých oblastech, a to jak v diagnostice 

o kolektivu.

pedagogické práci se žáky? Jak 
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I. TEO
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1 PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Obsahem kapitoly je pojem pedagogická diagnostika a

diagnostiky.

1.1 Pojem pedagogická diagnostika

V

z žákem. (Zelinková, 2007, s. 11)

i-

ky, tak z pohledu pedagogické diagnostiky:

psychologii „jde o poznání 

hlediska sou-

z hlediska budoucího vývoje.“ A dále poznamenává: „D

u-

K „pedagogická diagnos-

tika je na rozdíl od psychologické diagnostiky charakterizována tím, že všechny její úkoly 

- y-

chází z -

vypracování hypotézy dalšího pedagogického postupu a projektu pedagogických 

K o-

znamenává, že i-

te j. z hlediska žáka 
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e-

dagogické tak psychologické, event. o  poznatky  dalších disciplín.“

„Pedagogická 

diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzd

dosažené 

„Gavora

pedagogickou diagnostiku jak

a-

gnos o-

souladu s a-

rozvoji žáka.“

Podle Zelinkové (2007, s. 12) je výstupem procesu pedagogické diagnostiky diagnóza. Tu 

Zelinková (2007, s. 13) chápe jako „výsledek procesu pedagogické diagnostiky, který za-

a-

gogická diagnóza v pedagogicko-

nebo prosté konstatování stavu nejsou pokládány za diagnózu.“

Hrabal st. a Hrabal ml. (2002, s 11) užívají termín pedagogickopsychologická diagnostika, 

kterou chápou „jako poznávání a hodnocení individuálních zvláštností a specifik osobnosti 

hovatel, tak psycholog, a je tedy 

hra a navíc dvou profesí.“
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Jako obecný cíl pedagogickopsychologické diagnostiky uvádí Hrabal st. a Hrabal ml. 

(2002, s. 35) optimalizaci rozvoje žáka a jako konkrétní cíle ty, které souvisejí s otázkami: 

jaký žák je ve srovnání s í-

V

termín „pedagogická diagnostika“.

1.2 Typy pedagogické diagnostiky

(2007, s. 14) rozlišuje následu-

jící typy pedagogické diagnostiky:

Diagnostiku normativní –

zkoušce srovnáván s v-

Diagnostika kriteriální – tento typ diagnostiky vychází z ana

Diagnostiku individualizovanou –

s

e.

Diagnostiku diferenciální – tento typ diagnostiky slouží k

stavu.

K výše uvedenému rozlišení Zelinková (2007, s. 15) uvádí, že „ í-

stupy mají své místo v pedagogické diagnostice. Individualizovaný
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á-

–

Dále Zelinková (2007, s. 15) poznamenává, že teriální a individualizované 

-

i-

d-

-

psychologickými znalostmi.“

1.3

Jak uvádí Zelinková (2007, s. 23): „Diagnostika ve školním je dlouhodobá, vy-

Zelinková (Gavora, 1999 in Zelinková, 2007,

„Gavora rozlišuje edumet

k

á-

pedagogicko-

Kazuis

s cílem o kvalitativní pohled. Jedná se o podrobné hodno – o
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m-

plexní použití metod sloužících k

- diagnostika sumativní, která „je administrována na konc

ý-

Dia-

gnostika sumativní využívá testování,

- diagnostika formativní, která „je realizována v

o-

- o-

a-

- individuální subjektivní zkreslení, které vyplývá z

- l-

ních skupin,

- haló-

- úvahu individuál-

ní  rozdíly,

- i-
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-

l-

ních podmínek na žáka,

b-

1.4 Metody pedagogické diagnostiky

íry z metod psychologie. Základními metodami 

pedagogické diagnostiky jsou:

Pozorování

Pozorování je jednou z oblasti pedagogické diagnostiky. Podle 

Zelinkové (2007 e-

ré rysy psychiky. Pozorování je rozlišováno na krátkodobé a dlouhodobé.

Podle Kohoutka (2001, s. 8) je „cílem pozorování ve škole pedagogická diagnostika, roz-

Rozhovor

diagnostice. Metoda 

rozhovoru vyžaduje poznání a osvojení si techniky jeho vedení. (Kašpárková, 2009, s. 32)

standardizované, polo-

Anamnéza

individuální historii jednotlivce. (Kašpárková, 2009, s. 33)
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Kašpárková (2009

-

individuální historii samotný jedinec, dále je pak rozlišena objektivní anamnéza, 

– u-

- rodinná anamnéza – výchovy žáka 

v

- školní anamnéza –

Podle Kašpárkové (2009, s. 33) „je velmi vhodné konfrontovat údaje získané ze subjektivní 

i objektivní anamnézy.“

Testové metody

testovým metodám uvádí, že se jedná o „diagnos-

i-

tou specifickou aktivitu.“

a-

lostí a dovedností, projektivní metody, kresebné techniky, dotazníky a posuzovací škály.

a dovedností

n-

ková, 2007)
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konfrontován s

o-

vání písemných 

pravidelnost a opakovanost.

l. (2012, s. 109) definují portfolio jako ý-

o-

ho dovedností a znalostí v d-

daného vyu-

Dynamická diagnostika

Dynamická diagnostika se na rozdíl od klasicky pojatého diagnostikování orientuje na to, 

výsledku došlo. Metoda se 

konceptu zóny nejbližšího vývoje L. S. Vygotského a také z konceptu 

touto metodou zatím 

-

-

- orientace na myšlenkové procesy,
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- úlohy podporující rozvoj myšlení,

-

chybou.

1.4.1 Podpodnadpis
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2 DIAGNOSTIKA ŽÁKA  VE

jednotlivých dia-

gnostických oblastech.

2.1 Diagnostika žáka z hlediska výukových témat

2.1.1 Diagnostika žáka v

r-

nuje styl vizuální, auditivní a kinestetický. 

Kratochvílová, Horká a Chaloupková (2015, s. 56) uvádí, že je možné k b-

- e-

su pozornosti žáka, schopnosti samos

- podrobných poznámek nebo zá-

á-

ka,

- rozhovoru: plánovaný nebo naopak polostrukturovaný rozhovor vyplývající 

s

-

- ústní zkoušení

o-
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dotazníku VARK.

í-

tomnost druhých, p

al., 2012, s. 122)

á-

2.1.2 Diagnostika žáka v

diagnostikou 

Primární funkce

V – dysfagie, 

dysartrií – globálním narušením artikulace v

CNS.

V –

- slovník –

- –

dysgramatizmus

- artikulace –
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- plynulost, tempo,  prozodie, hlas – e-

e-

pragmatika –

okolím.

2.1.3

Znalost problem

195) k tomu uvádí: „ rozhovorech s

ú-

Mají k

o-

blému samém, ale i o jeho 

a-

že význa

166): e-

i-

cit.“

Pokorná (2010, s. 199)

– –

h slov normovaného textu pro daný po-

u-
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a-

lýzou chyb dále uvedených.

– analýza –

u-

r-

né dlouhé hláskování písmen a neschopnost spojování hlásek do slabik. Dále se jedná 

– – zda se jedná o totožné dvoji-

a dále je sledováno, v jakém grafickém vztahu 

dalších chyb v této oblasti 

se jedná o komolení slov, vynechávání jednotlivých písmen nebo slabik –

vícekrát.

– – e-

podmínk

– – je sledováno, jak se dít e-

–

–

– hodnocení písemných prací - sledují se chyby, které nemohou být klasifikovány jako 

l-

kých písmen – nezautomatizování psaní velké

– analýza chyb v – c-

problém s matematickým písemným projevem –

–
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gramatického pravidla.

–

ti, ni a tvrdých dy, ty, ny, rozlišování délky samohlásek

jsou nutné testy dostupné pedagogicko-psychologických poradnách. (Pokorná, 2010, s. 

218)

Lateralita

K problematice laterality Pokorná (2010, s. 222) uvádí, že v této oblasti 

i psát zprava doleva.

2.2 Diagnostika žáka z hlediska výchovné oblasti

Obsahem této podkapitoly je diagnostický pohled na žáka z hlediska osobnostních charak-

i-

tuace –

žáci re
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- bu

a-

Motivace žá

žáci se liší v

motivace k o-

vání motivace k á-

ua-

dalším kole a vytrvalost 

– odhadu svých 

ání

–

a-

–

Rozdíly v chování - jednání
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ozorovat žáky i mimo 

–

životní situace.

a-

o tzv. somatizaci, tj

hlavy, nevolností.

Školní sebepojetí žáka

„školní sebepojetí lze vymezit jako zp

sob, jak žák vnímá a hodnotí sám sebe v porovnání s vrstevníky v

n-

které takové porovnávání vyvolává.“

Podle Mertin

Jako diagnostické nástroje školního pojetí jsou vhodné pozorování a rozhovor. V

a-

ké ambice práci zvládnout? V rozhovoru se žáky je vhodné se ptát na projevy chování, 

Výchovné potíže a poruchy chování

„

souvislosti. D proto, že jsou problémové. 
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“

z narušeného cho-

vání:

- neagresivní poruchy chování:

- agresivní poruchy chování: krádeže, vandalismus

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Podle Vágnerové (2005, s. 89) rozlišujeme poruchy pozornosti na bázi ADHD a ADD 

Zvýšená dráždivost, impulzivita

a-

lizace.

Hypoaktivita, apatie

depresivity, intoxikace.

Psychosomatické poruchy

Podle Vágnerové (2005, s. 341) „psychosomatické poruchy lze chápat jako neadekvátní 

Projevy psychoso-

matických p – v a-
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k problematice diagnostiky psychických onemocn

ní uvádí, že: „ tele profesionála je neobvyklé a rizikové projevy po-

, sebepoškozová-

ní, závislosti a p potravy.

Syndrom týraného, zneužívaného

syndrom týraného, zneužívaného a 

a-

í snížené až negativní 

sebehodnocení, úzkost, depresivitu, agresivní projevy, symptomy posttraumatické stresové 

poruchy. V chování 

žákem.
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3 DIAGNOSTIKA KLIMATU 

Obsahem kapitoly jsou základní poznatky z a-

3.1

„ustálené postupy 

vnímání, prožívání, 

rámci diagnostického procesu sledovat:

Kvalita výuky – k-

V –

výchovného nebo výukového charakteru. V

a-

á-

ni.

Hodnoty školy –

Dotazníkové metody

. V oblasti pedagogicko-
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s kvalitativním vyhodnocení podrobeny 

u-

V -

ZŠ a pro praktické školy) a B- al., 2012, 

s. 232)

Projektivní techniky

– hovoru 

–

(V u-

ji…, V

alo-

– tato metoda je založena na tom, jak

3.2
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Pozorování

et al.

- kdo je ochoten s kým komunikovat,

- jak na sebe žáci reagují,

-

-

- jak se zapojují do práce s ostatními,

-

jak na to reagují  ostatní spolužáci,

- kým bude spolupracovat -

- ve skupinách – n-

-

skupiny.

kým 

kým v konfliktu i-

ny.“

Rozhovor

vedení rozhovoru je 

k

al., 2012, s. 231)
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Dalšími možnými diagnostickými metodami v

projektivní metody.

Dotazníkové metody

výstupy kvantitativní také s tzv. kvalitativním vyhodnocením, tj. propojit výsledky dotaz-

Jedna z

-3 a B-4 od R. Brauna.

-

RA-

z – vlivu, obliby, náklonnosti. Po vyhodnocení

Projektivní metody

n-

tového materiálu – ložena 

e-

tou metodou. 
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II.
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4 DIAGNOSTIKA VE ŠKOLN

4.1 Metodologie výzkumu

Cíl výzkumu

i-

o-

Výzkumné otázky

V návaznosti na cíl práce jsou stanoveny následující hlavní výzkumné otázky:

pedagogické práci se zkouma-

nými žáky?

e-

„ o-

h-

realitu.“

Jako metoda kvalitativního výzkumu byla použita zakotvená terorie. Strauss a Corbinová 

(1999, s. 14) k zakotvené teorii uvádí, že je to „

s-
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to, co je v této oblsti významné.“

Výzkumný vzorek

U kvalitativního 

Gavora (2000, s. 183) uvádí: „U

nepoužívá náhodný vý a-

nosti z 

Jako výzkumný vzorek byl použit totální vý -

n-

–

a relativní rozdílnost v délce jejich pedagogické praxe. Ve zkoumané základní škole jsou 

e-

e-

4 žáci k 15

použit polostrukturovaný rozhovor s

ý-

školy v
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Technika analýzy dat

r-

Etické otázky výzkumu

– respondenti 

ch rozhovoru a na za za-

souhlas.

4.2

Obsahem kapitoly je in jednolivých oblastech

4.2.1 Diagnostika žáka

To zname-

ná,

.“ 

“, kdy žák nejprve sám zpracovává in-

K problematice u ch st

„
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, že pozoruje žáky, co jim ve výukové oblasti vyhovuje, že si 

dalších 

S

r-

jejich silách.“

V

s poradnami má základní kompetenci v rozpoznání dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie, i když nemusí být schopen rozpoznat jednotlivé „nuance té poruchy“.

Respondentka SPU uvádí, že rozpozn

tím, že pracuje s malým kolek individuální sledo-

možnými SPU problémy si responden

písemných projevech

Respondentka uvádí, že z diagnostice SPU vychází z
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K

v

Respondentka uvádí, že k u-

žívá nový PPLP u žák ním 

pracováno. Pokud problémy vávají, je žák odeslán do poradny a pak je s žáky praco-

Také respondentka

v

plán.

spojen

tím spojené nastavení pravidel komunikace a 

Také respondentka uvádí jako diagnostický nástroj ranní  

kruhy“ i-

nad tímto tématem, nebo se hrají hry. Z

jak na tom v kolektivu je. Jako další nástroj zmi-

e-
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stávkách, má možnost o žácích zjistit v této oblasti informace. Podle respondentky je 

z tohoto úhlu pohledu role asistentky pedagoga, že jsou to 

Respondentka v

na problém , kdy dru-

matky.

K takovými 

nemálem situa-

é chování žáka – s o-

a-

diagnostice 

poruchou chování uvádí rozhovor se žákem: 

– souhlasíš s

s-

ta, ale ve c

tak, a z

co takovýho, jo.“

výchovnými problémy a poruchami respondentky

že využívají metody pozorování.

Žáci s psychickými potížemi

Respondent 

z - „ “, tak volí for-

mu rozhovoru se žákem v

K
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K

rámci diagnostiky Plán 

K oblasti diagnostice žáka respondentka uvádí, že byla 

– jak komuniko-

vat s

K tomu, zda sleduje nové poznatky v oblasti diagnostiky, respondentka ená-

vá, že v .

tento plán je v ými pracovníky bez dozoru pra

poraden.

4.2.2

- je pro ni prioritní „zdra-

.

K

jakoby 

v té chvíli jsou schopni mluvit o svých problémech a o tom, co je trápí a na zá

k z-
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Jako nástroj k ží

také 

Pro respondentku „komunitní kru-

hy“ tom, že a jednodušší témata, aby 

– jakou mají

4.2.3 Využití diagnostiky žáka

Výuková oblast

Ve výukové oblasti  respondentka sebehodnocení žáka a pak také 

pomoci.

e-

dagožky, tak se spoléhají e-

K n-

s –

aní. 

Poznamenává, že od té doby, co se seznámil s

u-

je, k tomu poznamenává: 

nimi jakoby, jo. Proto 

tením, tím, že prošly porad-
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opravdu se

V ndentka 

od letošního roku, který na základ vazby s se žáky 

K využití PLPP v oblasti SPU respondentka uvádí že 

s dyslexií a s

v následující výuce držet. Dále respondentka PLPP uvádí, že tento plán je

o-

rovat žáka.

K pozice 

t-

Žáci s výchovnými problémy a poruchami chování

Downovým syn-

poruchami chování, trénuje s

K oblasti výchovných prob respondentka uvádí ý-

chovné problémy i výchovnou poradkyní.
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komunikace s m, této oblasti to sám nezvládne.

n-

situace.

Respondentka „táhnout za je-

den provaz“ s cí se kon-

zultace, které jsou ve „my tam 

této oblasti 

v omunikace s

„sebehodnotící listy“ žáka, k tomu respondentka uvádí: „Máme 

práci, svoje chování, svoje projevy, k

– A dále po-

znamenává: tím, ž

kompetence.“

Spolupráce s odborníky

Respondentka uvádí, že integrovan o-

gické centrum, nebo pedagogickou poradnu. Ze každý rok 

s ním probíhá 

S pedagogic

v



43

4.2.4

V é

nastolení vztah nim dobrat k

„D

vidí „ranní kruhy“

„rozplést ten problém se všemi dohromady“

o-

co se týkalo všech

žáky se pak bavil o tom, 

o-
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t situací z

z

z to-

.“

tom, že mohou být i negativním vzorem. Podle ní se 

snaží postavit tak, že té škole 

A k mladším žák „Ti malí je zase 

4.2.5

žákem 

s Aspergerovým syndromem, s žákyní s Downov j-

asistentem, tak se to zvlád-

o-

s ním setkají. O inkluzi ve 

kontakt s Downovým 

syndromem: „

odlišný od ostatních a to si myslím, to se nedá

inkluzi jakoby neuznává a budou tam jenom jakoby všichni stejní, no a pak jako v patnácti 
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lidmi, 

tím, že tihle lidi tady 

k

toho klimatu v té

u to 

teda jakýkoliv inkluze, tahleta je taková výrazná.“

velké 

s

4.2.6 Shrnutí výsle

h

V

V d-

š-

této oblasti 

s SPU. 
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V

„vybo , „se kterými jsou problémy“. j-

V e-

o-

jená s

být inspirací i pro ostatní základní školy.

výchovnými

Je otázkou, jaká by byla situace, kdyby tam speciální pedagožka nebyla -

Downovým syndromem.

V oblasti spolupráce s

“

h

s

Pozoruhodné je pozitivní vní

n-

a-

s o-
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mnívám se, že kontakt s podobným inkluzivním školním u-

jícím také pro mnohé e-

nost mohla inspirovat k vnímání inkluzivní problematiky z jiného úhlu pohledu.
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ut úvod do pojmu pedagogická dia-

diagnostiky v e-

dních školách.

otázky, které byly stanoveny v í-

olená kvalitativní 

á-

interpretovány technikou vyložení karet.

Obsahem praktické 

výzkumné otázky. Bylo definováno to, jakými výzkumnými metodami se budou hledat 

využitím po-

lostrukturovaných rozhov

o-

vání  a interpretovány technikou vyložení karet. V ý-

sledky výzkumu shrnuty a diskutovány.

práci se žáky; využití metody 
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PLPP Plán pedagogické podpory

SPU


