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• Poznávací schopnosti – rozumové schopnosti a smyslové vnímání 

• Motivace 

• Vůle 

• Učební návyky 

• Osobnostní charakteristiky 

• Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie a dalších) a poruch pozornosti 

(ADHD/ADD) 

• Rodinné prostředí (motivace ke školním výsledkům, klidné místo 

na učení) 



• Učit se ve vhodnou dobu (ne mezi 12.-13. hod., nebo 18.-20. a 

u ZŠ ne po 20. hodině) 

• Učit se ve stejnou dobu, na stejném místě, spojit s rituálem, 

stereotypně se opakující činností 

• Dodržovat pitný režim, neučit se po velkém jídle 

• Místnost klidná, nepřetopená, větratelná 

• Neodkládat učení na poslední chvíli – přetížení, únava, 

negativní emoce 

• Eliminovat rušivé vlivy (včetně sourozenců), neposlouchat hudbu, 

pokud jde o náročnou nebo novou učební látku 

 

 



• Udělat si učební plán na celý týden - sladit s volnočasovými 

aktivitami 

• Stanovit si „učební“ a „volné“ dny (o víkendu učit v neděli 

dopoledne, případně procvičit v neděli odpoledne) 

• Připravit všechny pomůcky, udržet pořádek na stole 

• Sdělit dětem cíl domácí přípravy 

• Stanovit si pořadí – systém priorit 

• Nejtěžší učivo nenechávat nakonec – buď jím začínat, nebo 

zařadit po „motivačním“ učení 

• Vytvářet učební návyky 

 



• Učební látku vizualizovat, využívat názorných pomůcek 

• Převést učební látku do „vlastních slov“, vést k pochopení učební 

látky, ne memorování, vést ke konkrétnímu využití v praxi 

• Vkládat krátké přestávky – po 20-30 minutách pauza 5-

10minut, po jedné hodině pauza 15-20 minut, odreagování 

pohybem, využít pitný režim 

• Neučit se za sebou podobnou učební látku (fyzika-chemie, 

matematika; čeština, angličtina, němčina) 

• Kratší, častěji se střídající bloky, přerušení – návrat a dokončení 

činnosti 

• Ne dvě činnosti najednou (puštěná televize) 



• První orientační zopakování po půl hodině po naučení 

• Zopakování po dvou až třech hodinách (jen hlavní body) 

• Rozsáhlejší učební látku rozdělíme na úseky, více se věnujeme střední 

části, tu zopakujeme vícekrát 

• Slovíčka v blocích po 8-10 (max. 30 slovíček za den) 

• Těžká spojujeme s lehkými, vytváříme slovní spojeními 

• Čtení, cizí + česká výslovnost 

• Spojení s obrázkem, předmětem, barevným zvýrazněním; kartotéka 

slovíček, kartotéka obtížných slov a gramatických jevů i v češtině 

• Dobře vedený sešit, zápisy 

• Krátké procvičení a zopakování cestou autem, ve frontě, při čekání . . 

 



• Klidná, vstřícná, chápavá atmosféra 

• Negativní emoce brání zapamatování – dospělý je oporou, 
pomocí 

• Vysvětlit význam včasné přípravy pro odbourání strachu, 
úzkosti, získání jistoty 

• Posilovat sebedůvěru – pozitivní zpětná vazba – co už umí, ne 
neumí 

• Chválit za dílčí pokroky 

• Zklidňují relaxační techniky, dechová cvičení 

• Navodit jiný vztah k učení (Co jsi se naučil zajímavého?) a ke 
škole (Co jsi dnes hezkého prožil, jak jsi se měl?) 



• Vizuální – zrakový, názorný – obrázky, výpisky, znázornění, přehledy, grafy, 
prezentace, vizualizace, myšlenkové mapy, čtení audiovizuální technika 

• Auditivní – sluchový, poslechový, verbální – předříkávání, hlasité čtení, 
komunikace a kooperace s druhými, diskuze, audiovizuální technika – diktafony, 
MP3, mobilní telefony, PC s hlasovými výstupy, slovní hříčky, rytmizace, slovní 
mnemotechnické pomůcky 

• Kinestetický (motorický a haptický) – pohyb, rytmizace, dotyk, hmat, vlastní 
činnost, malování modelování, pozorování a experiment, hra, dramatizace, 
vytváření vlastních přehledů, pomůcek, 

o Prožitkový – nejen hmat a pohyb x i prožitek, zaměření na pocity, emoce, 
dramatizace, hraní scének, sportovní a pohybové aktivity, team-buildingové aktivity 

o Logický – abstraktní – vyvozování souvislostí, řešení problémů a hypotéz, přehledy, 
systémy, myšlenkové mapy 

o Intrapersonální – interpersonální – učení ve skupině, projekty, vrstevnické učení, 
diskuze, komunikace x učení v soukromí, z vlastních zápisků, přehledů,  
maximálně s kontrolou dospělého 


