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Práce s barevnými čtecími fóliemi 

pro  žáky s SPU 
ve výuce českého, anglického a německého jazyka 

 

Ing. Libuše Novotná 
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PROGRAM: 
 

1. SPU – mateřský a cizí jazyk 

 

2. Barva jako podklad čteného textu 

 Vizuální stres * Syndrom skotopické citlivosti 

 

3. Barevné čtecí fólie – pomůcka pro čtení 

 

4. Karty a pracovní listy pro výuku ČJ, AJ a NJ 

 

5. Pilotní výzkum práce s BČF 

   

Ing. Libuše Novotná  ___ 
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: Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

1. Specifické poruchy učení  
  

= vyjadřují obtíže při osvojování základních školních dovedností 
 

DYSLEXIE:  Porucha osvojování čtenářských dovedností 

DYSGRAFIE:  Porucha osvojování psaní 

DYSORTOGRAFIE:  Porucha osvojování pravopisu 

DYSKALKULIE:  Porucha osvojování matematických dovedností 

DYSMÚZIE:  Porucha osvojování hudebních schopností 

DYSPINXIE:  Porucha osvojování výtvarných schopností 

DYSPRAXIE:  Porucha osvojování volních pohybů 

Příznak: LMD (lehká mozková dysfunkce) 

 ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) 

 ADD (porucha pozornosti) 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

1.1 SPU – mateřský a cizí jazyk 

OBTÍŽE / PROJEVY: dyslexie + dysgrafie  
 

  se projevují neschopností žáka naučit se číst a psát  

 běžnými výukovými metodami 
 

  žák má problém s rozpoznáním a zapamatováním si 

   jednotlivých písmen/hlásek 
 

  s rozlišováním písmen tvarově podobných:  

 b-d-p, m-n, t-j, h-k-l, s-z 
 

  s rozlišováním zvukově podobných hlásek:  

 a-e-o, b-p, d-t  
 

  pro žáka je náročné spojování hlásek v slabiku  

 + souvislé čtení slov – což souvisí s oslabením v oblasti spolupráce mozkových hemisfér 
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Ing. Libuše Novotná  __________________________________ 

OBTÍŽE / PROJEVY: dysortografie 
 

Dysortografie se objevuje často právě ve spojení s dyslexií. 
 

  vynechávání písmen, slabik, slov i vět;  
 

  přidávání písmen, slabik, slov i vět;  
 

  vynechávání či chybné použití diakritických znamének; 
 

  záměny písmen, slabik, slov;  
 

  zkomoleniny slov;  
 

  nedodržování hranic slov;  
 

  gramatické chyby, které žák není schopen eliminovat  

 v ústním ani v písemném projevu. 

 
 

1.2 SPU – mateřský a cizí jazyk  
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 Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

1.3 SPU – cizí jazyk 
 

  Vše již uvedené se týká jak mateřského, tak cizího jazyka.  
 

  Obtíže při výuce cizího jazyka mohou být větší.  
 

  Proto je na počátku výuky výhodnější upřednostnit  

 osvojování základů cizího jazyka nejdříve s využitím sluchu.  
 

  Velmi pomáhá rytmizace slova spojená s ukládáním 

 dynamických stereotypů do podvědomí (viz ROLINO-metoda®). 
 

  Písemná forma na počátku má být druhotná: 
  vždy spojená se zapojením více smyslů najednou, např. křížovky, doplňovačky, 

 spojení psaného slova s nakreslením či dokreslením obrázku.  
 

  Co nejvíce konkretizovat dané slovo či smysl věty.  
 

  Základem je integrace činností. 
 

  Vycházíme ze hry – hra je krokem k uvolňování fantazie žáka. 
 

  Cílem je, aby se žák cizí jazyk chtěl učit. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 
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Ing. Libuše Novotná  __________________________________ 

1.4 SPU – shrnutí 

Nejlepších výsledků je možné dosáhnout jen: 
 

 volbou správných metod, 

 volbou správných postupů, 

 volbou správných stylů,  

 volbou správných strategií výuky. 

 

 
 
 

  Při výuce je třeba zapojovat všechny smysly. 
 

  Multisenzoriální přístup považoval za základ úspěchu ve výuce  

  již J. A. Komenský!                        
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

2. Barva jako podklad čteného textu 

BARVA = uznávaná psychologická metoda. 
Každý vnímá barvy jinak. + Teorií, jak s barvou pracovat, je mnoho. 

 

2.1 Co je to VIZUÁLNÍ STRES?    
 

  Nedokonalá funkce vizuálního systému. 

 Někdy stresem trpí lidé, jejichž zrak je v naprostém pořádku. 

  Symptomy stresu mohou být reakcí na určité vizuální vjemy  

 jako jsou geometrické obrazce a pruhy. 

 

Symptomy VIZUÁLNÍHO STRESU? 
 

Pohyb písma * Rozmazaný text * Písmena mění tvar. *   

Zdvojování písmen * Písmena blednou nebo tmavnou. *  

Objevují se obrazce, které do textu nepatří. * Iluze barevných skvrn *  

Nevolnost, závratě, nepříjemné pocity nebo bolest očí či hlavy. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

2.2 SYNDROM SKOTOPICKÉ CITLIVOSTI 
 

- „tyčinkové noční vidění oka adaptovaného na tmu“ 

- skotopické vidění souvisí s akomodací (zaostřováním) oka 

 

METODA, která využívá BARVY (IRLEN-metoda)  

pomáhá dětem a dospělým, kteří trpí: 
 
 

 Obtížemi při čtení, při studiu 
 

 Dyslexií 
 

 ADD/ADHD, autismem a Asperger-syndromem 
 

 Emocionálními  problémy a problémy s chováním 
 

 Bolestí hlavy, migrénami, … 
 

 Citlivostí na světlo 
 

 Traumatickým poraněním mozku, otřesem mozku apod. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

3. BAREVNÉ ČTECÍ FÓLIE 

     = pomůcka pro čtení 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

3.1 BAREVNÉ ČTECÍ FÓLIE – popis 

 BARVY fólií: 
 

 Jsou voleny s ohledem na smyslové pociťování. 
 

NEPRŮHLEDNÝ STŘED: 
 

 Stupňuje intenzitu působení barev 

    na okrajových pastelových pracovních plochách. 
 

 Zaměřuje pozornost žáka a násobí tak smyslový účinek. 
 

BAREVNÉ PLOCHY: 
 

 Přibližují text „k oku“ žáka. 
 

 Pomáhají snadnější identifikaci písmen. 
 

 Pomáhají rozlišení segmentace textu. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

3.3 BAREVNÉ ČTECÍ FÓLIE – postup – širší pruh 

 

 

 Je-li v textu nějaký obrázek, graf,  

  ikonka apod. – je nutné použít  

  širší pruh dole na fólii. 

 

 

 

 

 
 

 Číst přes tento širší pruh 

  je naším cílem,  

  protože v případě potřeby 

  si žák může text 

  prohlédnout dopředu. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

3.4 BAREVNÉ ČTECÍ FÓLIE – volba barvy 

 
 

Je-li žák již zvyklý číst text přes barevné fólie, může učitel vyzkoušet, zda 

má použitá barva fólie vliv na momentální chování žáka. 
 

Náš soubor obsahuje TŘI ZÁKLADNÍ BARVY.  
 

Každá fólie je rovněž označena svým piktogramem (žárovkou),  

který vyjadřuje, jak daná barva může také na žáka působit: 
 

 RŮŽOVÁ barva může žáka „zklidnit“. 

 ZELENÁ barva je „neutrální“ (neevokuje probuzení a ani útlum). 

 ŽLUTÁ barva žáka může „probudit“, je-li momentálně příliš unaven. 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

4. UKÁZKA karet a listů 

    OBTÍŽE S PÍSMENY „b-d-p“ 
 

Důvodem obtíží pro žáka je: 

Podobnost písmen – jedná se o tentýž tvar písmene, kdy jeho 

otáčením nebo překlopením vznikají tři různá písmena.  
 

Nejvíce problémů s těmito písmeny budou mít žáci, kteří nezvládají 

pravolevou orientaci včetně orientace v prostoru. 
 

Každá karta včetně pracovního listu: 
 

 Je zaměřena na jedno problematické písmeno. 
 

 Písmeno je upevňováno jak sluchem se zapojením řeči  

 + zrakem + pohybem. 
 

 Každé písmeno je psáno velkým a malým tiskacím písmem. 



16 

Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

KARTY A PRACOVNÍ LISTY 
 

PRACOVNÍ LIST: 
 

Z LÍCU probíhá: 

 

 

  nácvik ČTENÍ slov  

     po ŘÁDCÍCH: 

 

 

 

 

 

  nácvik ČTENÍ slov  

     po SLOUPCÍCH: 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

KARTY A PRACOVNÍ LISTY 
 

 

 

  nácvik ČTENÍ   

     SOUVISLÉHO TEXTU: 

 

 

 

 

 

 

  nácvik ČTENÍ textu  

     na ROZLIŠOVÁNÍ 

     HRANIC SLOV: 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

KARTY A PRACOVNÍ LISTY 
 

PRACOVNÍ LIST: 
 

Z RUBU probíhá: 

 

 

  nácvik ČTENÍ a PSANÍ  

     slov po ŘÁDCÍCH: 

 

 

 

 

 

  nácvik ČTENÍ a PSANÍ  

     slov po SLOUPCÍCH: 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

KARTY A PRACOVNÍ LISTY 
 

PRACOVNÍ LIST: 
 

Další možnosti práce: 

 

 

  Písmena v textu 

     se mohou VYBARVOVAT: 

 

 

 

 

 

  Písmena v textu  

     se mohou ZAKROUŽKOVAT: 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

KARTY A PRACOVNÍ LISTY 
 

 

  Pro rozlišování hranic slov 

     celá slova VYBARVOVAT 

     nejdříve v textu, kde jsou 

     problematická písmena 

     zvýrazněna: 

 

 

 

 

  Pro rozlišování hranic slov 

     celá slova VYBARVOVAT 

     poté v nezvýrazněném 

     textu: 
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

SOUBOR – barevné čtecí fólie 
 

  Při práci s celým souborem se snažíme  

  o zapojení co nejvíce smyslů.  
 

   Důraz je kladen na spojení velkého tiskacího písmene 

      a malého tiskacího písmene. 
 

   Učitel může slova uvedená na lícu pracovních listů využít  

      i jako banku slov, která obsahují daná problematická písmena, 

      k jiným hrám a soutěžím, než konkrétně uvádíme. 
 

   DŮLEŽITÉ:  

      Barevné ČTECÍ FÓLIE  

      můžeme použít v učebnicích 

      v jakémkoliv předmětu,  

      které se v dané třídě  

      při výuce používají.  
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

 5. Pilotní výzkum práce s BČF 

Počet žáků celkem = 444

237

207

chlapci

dívky
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ Ing.  

Pilotní výzkum práce s BČF 

Počet žáků celkem = 444

240

244

žáci s SPU

žáci intaktní
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

Pilotní výzkum práce s BČF 

Počet žáků s SPU celkem = 240

97

143

chlapci s SPU

dívky s SPU
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________                                  _________________________ 

Pilotní výzkum – volba barvy BČF 

První volba (intuitivní)

85

139

220

Růžová fólie
Zelená fólie
Žlutá fólie
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

Pilotní výzkum – volba barvy BČF 

První volba (intuitivní)

19,1%

31,3%

49,5%

Růžová fólie
Zelená fólie
Žlutá fólie
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

Pilotní výzkum – volba barvy BČF 

Druhá volba (definitivní)

70

139
235

Růžová fólie
Zelená fólie
Žlutá fólie
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

Pilotní výzkum – volba barvy BČF 

Druhá volba (definitivní)
15,8%

31,3%

52,9%

Růžová fólie
Zelená fólie
Žlutá fólie
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

5.1 NEVÝHODY PRÁCE s BČF 
 

 nerozhodnost při volbě barvy BČF 

 žák si s BČF „hraje“ – tím rozptyluje sebe i ostatní spolužáky 

 při zvýšeném motorickém neklidu se objevily sklony k devastaci BČF 

 učitel tím potřebuje větší časový prostor 
 

Čím déle žáci s BČF pracovali, tím více převažovaly výhody!!! 

 

5.2 VÝHODY PRÁCE s BČF 
 

 snadnější orientace v textu, tj. zlepšení ve čtení 

 plynulejší přechod z konce řádku na řádek následující, tj. orientace 

 zlepšení v porozumění textu a vyšší ochota žáka „číst“ 

 zlepšení následné reprodukce textu 

 zvýšení pozornosti, soustředěnosti a motivace žáka k práci 
 

Zlepšení a upevnění komunikativních dovedností  

ve výuce jazyka českého i cizího!!!  
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Ing. Libuše Novotná  ___________________________________ 

BAREVNÉ ČTECÍ FÓLIE 
 

 

Přeji Vám mnoho úspěšných hodin  

při práci se žáky ve Vaší třídě! 
 

A žákům přeji,  

aby se pro ně učení  

stalo hrou a radostí! 
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Ing. Libuše Novotná  ____________________________ 

Děkuji 
za Vaši laskavou pozornost! 

 
 

Ing. Libuše Novotná 

 
Bratří Čapků 10 

101 00 Praha 10 

Mobil: 737 252 960 
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