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Důvěrné 

Odborný posudek 
 
Věc: diagnostika specifických poruch učení  
 

Klikněte sem a zadejte jméno a příjmení., FV Klikněte sem a zadejte 
text., v akademickém roce Zvolte položku. student/ka Klikněte sem a 

zadejte text. roč. Klikněte sem a zadejte text. Zvolte položku. UHK. 
 
Vyšetření provedeno na žádost/doporučení: Klikněte sem a zadejte text. 

 
Psychologické vyšetření: 

Rodinná anamnéza (ze dne Klikněte sem a zadejte datum.) Klikněte sem a 
zadejte text. 
Osobní anamnéza Klikněte sem a zadejte text.   

Školní anamnéza Klikněte sem a zadejte text. 
 

Z výsledků vyšetření: 
Screeningový dyslektický dotazník pro dospělé Klikněte sem a zadejte text. 

Zkouška hlasitého čtení smysluplného textu Klikněte sem a zadejte text. 
Zkouška hlasitého čtení nesmyslného textu Klikněte sem a zadejte text. 
Zkouška psaní Klikněte sem a zadejte text. 

Specifické zkoušky Klikněte sem a zadejte text. 
 

Závěr: Klikněte sem a zadejte text.   
 
Doporučení pro studenta/ku: 

 spolupracovat s Augustinem a zapojit se do aktuálně nabízených kurzů 
 absolvovat konzultaci s daným vyšetřujícím (do jednoho měsíce po 

převzetí zprávy) 
 využívat doporučených kompenzačních mechanismů a studijních opor 

(např. Klikněte sem a zadejte text.) 

 zajistit si doučování 
 

Doporučení pro vyučující: 
 navýšení časové dotace max. o Zvolte položku. (písemné zápočty 

a zkoušky)  

 tolerance pomalého tempa při samostatné práci (více času na vypracování 
i kontrolu) 

 preference verbální komunikace (ústní zkoušení) 
 poskytování studijních materiálů s dostatečným předstihem 

 

Navrhovaná opatření zůstávají v platnosti po dobu studia na UHK. 
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Pedagogům děkujeme za pochopení specifických potřeb studenta/ky 
a spolupráci. 

 
Kontaktní osobou pro komunikaci s pedagogy je pracovník Augustinu. 

 
 
Student/ka převzal/a zprávu, byl/a seznámena s výsledky vyšetření 

a doporučovanými opatřeními a vyjádřil/a s nimi písemný souhlas. 
 

 
 
Vyšetřila:                                                  Zprávu převzal/a: 

 
 

             
PhDr. Blanka Křováčková 
psycholog 

 
 

 
V Hradci Králové dne Klikněte sem a zadejte datum. 
 

 
 

Příloha: výstupní protokol
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http://cmps.ecn.cz/?page=eticky-kodex
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