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ÚVOD 

 Bibliografická rešerše obsahuje především přehledové publikace popisující specifické poruchy 

učení u dětí – dysgrafii, dysortografii a dyslexii.  

 K vypracování rešerše byly použity veřejně dostupné informační zdroje, jejichž seznam se 

nachází v analytickém listu. U zdrojů, které jsou dostupné ve free full textu je uveden aktivní link na 

webové stránky. U dokumentů dostupných v SVKUL se nachází signatura s odkazem na online katalog 

knihovny. Rešerše se nedrží žádné metodiky tvorby bibliografických citací. Strukturou záznamů se 

přibližuje citačnímu stylu dle normy ČSN ISO 690. 

ANALYTICKÝ LIST 

Jazyk rešerše: český 

Jazyk dokumentů: český 

 česky: 5 

Časové vymezení: neuvedeno 

Časové vymezení dokumentů: neuvedeno 

Geografické vymezení: ČR 

Druhy dokumentů: 

 monografie: 4 

 články a stati: 1 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k citacím: 

A) řazení podle typu dokumentu a dále abecedně podle autora - sestupně 

B) citace periodik – 20(2) = ročník 20, číslo 2 
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ZDROJE  

 katalogy a databáze SVKUL 

o online katalog SVKUL 

 databáze a volné elektronické informační zdroje dostupné na internetu 

o Knihovny.cz  

o Souborný katalog (SKC) 

o Výběr článků v českých novinách a časopisech (ANL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled použitých zkratek: 

SVKUL – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

 

https://katalog.svkul.cz/
https://katalog.svkul.cz/
https://www.knihovny.cz/
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MONOGRAFIE 

1. KREJČOVÁ, Lenka, Zuzana HLADÍKOVÁ, Kamila ŠEMBEROVÁ a Kamila BALHAROVÁ. 

Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. 2., aktualizované vydání. Brno: 

Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1219-3. (SVKUL; N261502) 

2. MICHALOVÁ, Zdeňka. Reedukace a kompenzace: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-744-4. (SVKUL; IN224091) 

3. MLČÁKOVÁ, Renata. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.  

ISBN 978-80-247-2630-4. (SVKUL; N208079) 

4. VAŠUTOVÁ, Maria, ed. Specifické vývojové poruchy učení a chování: SPUCH : sborník prací 

studentů Filozofické fakulty OU. V Ostravě: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007.  

ISBN 978-80-7368-320-7. (SVKUL; N194470) 

ČLÁNKY A STATI 

5. ŠPAČKOVÁ, Klára. Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování a 

porozumění textu?. Psychologie pro praxi. 2016, 51(1-2), 95-107. ISSN 1803-8670. Dostupné 

také z: https://karolinum.cz/data/clanek/2848/95-107%20PPP%201-2%2016-10.pdf 

https://katalog.svkul.cz/detail/3677869?search=3948813b-1209-4f15-87cf-0a7f87de0cc2&si=3
https://katalog.svkul.cz/detail/3567099?search=94ca3396-ba96-44e1-b259-95844e6920e3&si=9
https://katalog.svkul.cz/detail/3519296?search=94ca3396-ba96-44e1-b259-95844e6920e3&si=12
https://katalog.svkul.cz/detail/3474113?search=075d31bb-2612-432e-963a-9f405e8de68d&si=1
https://karolinum.cz/data/clanek/2848/95-107%20PPP%201-2%2016-10.pdf

