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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je zajištění logopedické prevence v mateřských školách v Kraji 

Vysočina. V teoretické části jsou vymezeny základních pojmy týkající se logopedické 

intervence a jejích úrovní, je popsána organizace logopedické intervence v České republice 

a aktuálně platná legislativa, kterou se řídí. Dále je v práci přiblížena logopedická prevence 

u dětí předškolního věku a zajištění logopedické intervence v Kraji Vysočina. Praktická 

část vychází z výzkumného šetření, kterého se zúčastnili pedagogové s logopedickým 

vzděláním, kteří působí v mateřských školách Kraje Vysočina jako logopedičtí asistenti. 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak je zajištěna logopedická péče a zvláště 

logopedická prevence v mateřských školách v Kraji Vysočina, a porovnat v této oblasti 

také jednotlivé okresy Kraje Vysočina.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Logopedická prevence; logopedický asistent; kurz logopedické prevence; narušení 

komunikační schopnosti, předškolní věk; mateřská škola. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis discusses the provision of logopedics prevention in kindergartens in 

the Vysočina Region. The theoretical part defines the basic concepts related to logopedics 

intervention and its levels. It describes the organisation of logopedics intervention in the 

Czech Republic and the currently valid legislation by which it is regulated. Further 

attention is paid to speech prevention in preschool children and logopedics intervention 

cover in the Vysočina Region. The practical part is based on a research survey, which was 

attended by pedagogues with logopedics education, who work in kindergartens in the 

Vysočina Region as logopedic assistants. The aim of the research was to find out how 

logopedics care and logopedics prevention in kindergartens in the Vysočina Region is 

provided and to compare the individual districts of the Vysočina Region in this respect. 

 

 

KEYWORDS 

Logopedics prevention, logopedics assistant, logopedics prevention course, disruption of 

communication skills, preschool age, kindergarten. 
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Úvod 

„Logopedie jest soubor nauk, které si všímají všech složek lidské řeči a všemi 

prostředky pečují o jejich zdokonalení, zušlechtění, zkrátka o její kulturu“ (Klenková, 

2006, s. 13). 

 

Řeč je vlastností specificky lidskou. Schopnost osvojovat si lidskou řeč je pro 

společnost samozřejmostí. Děti, které vyrůstají v normálních podmínkách a prostředí, se 

naučí dříve či později mluvit a rozumět mluvené řeči jiných osob. Většina dětí nemá 

s osvojováním si lidské řeči problémy, avšak u řady dětí se tyto problémy vyskytují. 

Poruchy řeči lze registrovat ve věku, kdy děti začínají chodit do mateřské školy. Proto je 

důležité, aby učitelky v mateřských školách dokázaly rozpoznat odchylky ve vývoji řeči 

dětí. 

Logopedie se zabývá narušenou komunikační schopností ve všech rovinách 

a u všech věkových kategorií. Pod pojem narušená komunikační schopnost lze zahrnout 

méně závažné řečové vady i závažnější poruchy řeči. Vzhledem k tomu, že pracuji 

v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava na pozici učitelky ve speciální 

třídě pro děti s více vadami, mimo jiné pak pro děti s řečovým znevýhodněním, záměrně 

jsem zvolila pro svou bakalářskou práci problematiku zajištění logopedické prevence 

v mateřských školách v Kraji Vysočina. Právě při práci s takovýmito dětmi má 

logopedická intervence své nezastupitelné místo.  

V teoretické části je představena problematika logopedické prevence v mateřských 

školách, jsou zde vysvětleny pojmy týkající se logopedie, dále její význam, cíle a úkoly a 

specifikovány všechny jazykové roviny. Rovněž jsou zde zmíněny rezorty, které se 

podílejí na logopedické intervenci, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento 

stav, kdy se na logopedické intervenci podílejí zmiňovaná ministerstva, je podle řady 

odborníků neuspokojivý, značně komplikovaný a pro člověka, který tuto intervenci 

potřebuje, je i nepřehledný. Pod jednotlivými rezorty je pak zařazena aktuální legislativa 

a osoby, resp. profese, které v rámci jednotlivých rezortů logopedickou intervenci zajišťují, 
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konkrétně logoped, logopedický asistent, speciální pedagog a klinický logoped. 

V teoretické části je představena také logopedická intervence u dětí předškolního věku, 

včetně vymezení oblasti komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání, logopedické prevence, poradenství a depistáže. Je zde popsán rozdíl mezi 

běžnou a speciální třídou mateřské školy a kolektivní a individuální péčí. V části věnující 

se realizaci logopedické intervence v Kraji Vysočina jsou popsána speciálně pedagogická 

centra, pedagogicko-psychologické poradny, klinická logopedie a kurzy logopedického 

asistenta.  

V navazující praktické části je představeno vlastní výzkumné šetření týkající se 

zajištění logopedické prevence v mateřských školách v Kraji Vysočina, přičemž cílem 

tohoto šetření je zjistit, jakým způsobem je logopedická prevence zajišťována a zda jsou 

mezi jednotlivými okresy Kraje Vysočina rozdíly. Data byla získávána dotazníkovým 

šetřením a jsou prezentována slovně i ve formě grafů. 

Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře a studenty s problematikou logopedické 

prevence v mateřských školách v Kraji Vysočina, tuto problematiku jim v obecné rovině 

přiblížit a dále popsat, jakým způsobem zde logopedická prevence probíhá. Práce zároveň 

nastiňuje stav logopedické prevence v Kraji Vysočina z pohledu autorky na tuto velice 

důležitou problematiku. 
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1 Pojem logopedie 

 

Název logopedie je složen ze dvou řeckých slov: logos – řeč a padeia – výchova. 

Logopedie je „obor zabývající se fyziologií a patologií komunikace lidskou řečí (rozvoj 

řeči, výzkum, diagnostika, terapie, prevence, profylaxe); v pojetí školském – obor speciální 

pedagogiky, který se zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami komunikace“ 

(Dvořák, 1998, s. 95). Profesor Lechta se v definici logopedie příliš neliší. Logopedii 

charakterizuje jako interdisciplinární vědní obor, „jehož předmětem jsou zákonitosti 

vzniku, eliminace a prevence narušené komunikační schopnosti“ (Lechta, 2011, s. 15). 

Obecně lze tedy definovat logopedii jako nauku o výchově řeči a o předcházení 

a odstraňování narušení komunikační schopnosti. Řada vědeckých pracovníků se snažila 

definovat obor logopedie a všechny jejich definice ukazují na to, že se jedná o různorodý 

pohled na problematiku logopedie, proto je obtížné logopedii vymezit jako vědní 

disciplínu. 

Logopedie se formovala jako vědní obor až v první polovině 20. století, neustále se 

mění a rozvíjí. Má blízký vztah i k jiným vědám, zejména pak k ostatním oborům speciální 

pedagogiky, tj. psychopedii, somatopedii, tyflopedii,, etopedii a zejména surdopedii, dále 

pedagogice, psychologii a lékařským oborům. 

Pro poruchy komunikace se v současné logopedii používá zastřešující termín 

narušení komunikační schopnosti. Podle Lechty (2011, s. 15) „komunikační schopnost 

člověka považujeme za narušenou, působí-li některá jazyková rovina jeho projevů (příp. 

i několik rovin – simultánně, či sukcesivně) rušivě se zřetelem k jeho komunikačnímu 

záměru.“  

Logopedická intervence je specifická aktivita, kterou logoped uskutečňuje s cílem 

identifikovat, eliminovat, zmírnit či překonat narušenou komunikační schopnost, nebo 

předejít tomuto narušení. (Lechta, 2011) Jednotlivé složky logopedické intervence, tj. 

terapie, diagnostika prevence narušení komunikační schopnosti, spolu souvisí a vzájemně 

se prolínají, a to z toho důvodu, že „ne vždy lze v rámci logopedické intervence v praxi 



10 

 

úplně přesně ohraničit její jednotlivé součásti – tj. přesně odlišit terapii od diagnostiky 

a prevence (mnohdy to ani nemusí být nevyhnutelné a potřebné)“ (Lechta, 2011, s. 29).  

 

1.1 Význam a cíle logopedie 

 

Logopedie má velký význam ve společnosti, a to: 

 společenský (dorozumívání je specifickým lidským znakem); 

 kulturní (kulturní dějiny lidstva začínají mluvenou řečí); 

 pedagogický (člověk se vychovává a vzdělává hlavně působením 

mluveného slova); 

 zdravotnický (řeč je ukazatelem duševních stavů i vlastností a nervové 

koordinace). (Sovák, 1965) 

Cíle a úkoly logopedie jsou různé podle věku a schopností dítěte i podle prostředí, 

v němž dítě žije. Pro předškolní věk je důležitý rozvoj sdělovacího styku a rozvíjení 

sociálních vztahů. Výchova řeči je na rodinách a kolektivních dětských zařízeních.  

 

1.1.1 Úkoly logopedie v praxi 

Obecně lze říci, že logopedie v praxi má mnoho úkolů. „K hlavním úkolům 

logopedie v praxi patří:  

• výchova všech složek sdělovacího procesu s přihlédnutím k faktorům 

společenským i individuálním;  

• předcházení vzniku narušené komunikační schopnosti vytvářením podmínek 

správné výchovy řeči;  

• odstraňování, popř. zmírňování důsledků vývojových a získaných odchylek ve 

všech složkách sdělovacího procesu výchovnými prostředky;  

• vytváření předpokladů pro dosažení patřičné úrovně socializace u osob 

s narušením komunikační schopnosti“ (Zezulková, 2017, s. 24). 
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1.2 Specifika jazykových rovin 

 

V řeči můžeme rozlišit celkem čtyři jazykové roviny: foneticko-fonologickou, 

lexikálně-sémantickou, morfologicko-syntaktickou a pragmatickou. „V procesu vývoje řeči 

dochází k souběžnému prolínání jazykových rovin. Jak uvádí Dvořák (1998), jazyková 

rovina je považována za dílčí systém (subsystém) jazyka charakterizovaný specifickými 

základními jednotkami. Ve vývoji dětské řeči můžeme evidovat transcendenci foneticko- 

-fonologické, lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny 

jazyka“ (Bytešníková, 2012, s. 72). 

 

1.2.1 Foneticko-fonologická rovina 

Podle Bytešníkové (2012, s. 72) je „obsahem foneticko-fonologické roviny je 

zvuková stránka řečového projevu, přičemž základními jednotkami této roviny jsou hlásky 

(fonémy).“  

Proces osvojování foneticko-fonologické roviny v porovnání s ostatními rovinami 

začíná nejdříve, vlastně brzy po narození, probíhá delší období a je ukončen nejpozději. 

Vývoj výslovnosti z logopedického hlediska prochází obdobím fixace, které je různě 

dlouhé.  

 

1.2.2 Lexikálně-sémantická rovina 

V rozvoji řeči bychom se měli zaměřit nejen na výslovnost, ale i na lexikálně- 

-sémantickou rovinu. Jak uvádí Bytešníková (2012, s. 75), „lexikálně-sémantická rovina 

zahrnuje pasivní a aktivní slovní zásobu, definici pojmů a úroveň zobecňování.“ 

Lexikálně-sémantická rovina se vztahuje jak k pasivní, tak k aktivní slovní zásobě, přičemž 

aktivní slovní zásobou se rozumí slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu, 

a pasivní slovní zásobou pak jsou slova, kterým člověk rozumí, ale sám je běžně 

nepoužívá.  
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1.2.3 Morfologicko-syntaktická rovina 

„V morfologicko-syntaktické rovině sledujeme aplikaci gramatických pravidel 

v mluvním projevu, správnost slov, vět, slovosledu, rodu, čísla, pádu atd. z gramatického 

hlediska“ (Bytešníková, 2012, s. 80). Často je označována též jako gramatická rovina řeči. 

Morfologie se zabývá gramatickou rovinou řeči, např. používáním slovních druhů, 

časováním, schopností skloňovat, stupňovat přídavná jména, používat rody apod. Vedle 

toho syntax určuje pravidla, která řídí úroveň vyjadřování – větnou skladbu, schopnost 

opakovat věty, slovosled ve větě. 

 

1.2.4 Pragmatická rovina  

Řeč je vždy součástí konkrétní situace. Dítě se učí použití řeči v určité situaci 

relativně pozdě. Můžeme obecně říci, že tato rovina je založena na psychologických 

a sociálních aspektech komunikace. Jak uvádí Bytešníková (2012, s. 83), „v pragmatické 

rovině lze sledovat schopnost jedince vyjádřit různé komunikační záměry. Vystupuje v ní 

několik aspektů. Především se jedná o schopnost jedince aktivně se účastnit konverzace při 

zachování pravidel dialogu, schopnost vystihnout a přiměřeně reagovat na nonverbální 

projevy, schopnost udržet téma rozhovoru.“ Výraz pragmatická znamená, že jde 

o dovednost vyjádřit komunikační záměr, o adekvátnost sdělení v určité situaci 

a konverzační schopnosti. 
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2 Organizace logopedické intervence v ČR 

 

Na logopedické intervenci se v České republice podílejí tři rezorty: Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, proto se její organizace může zdát laikovi komplikovaná. To potvrzuje 

i Klenková (2006, s. 212): „Cílovou skupinou logopedické intervence nejsou jen děti, ale 

i dospívající, dospělí a lidé ve stáří, u nichž se vyskytuje narušená komunikační schopnost. 

V České republice je organizace poskytování logopedických služeb značně složitá a často 

i nepřehledná, neboť je v kompetenci tří rezortů.“  

 

2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Zajišťování logopedické prevence v mateřských školách je zakotveno v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho 

psychika, podoblast Jazyk a řeč. Pro její posílení byl v letech 2013–2016 vyhlašován 

rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, v rámci 

kterého měly mateřské školy možnost účasti na proškolení učitelů mateřských škol jako 

asistentů logopedické prevence k zabezpečení logopedické péče ve školství. 

Obecným cílem tohoto programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, 

zejména pak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové 

dovednosti u dětí předškolního věku a dále zlepšováním pracovního prostředí zajišťujícího 

logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání. 

Jak píše Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová ve svém e-mailu z 1. 8. 2017: 

„V současné době mohou mateřské školy k dalšímu vzdělávání v logopedické prevenci 

využívat finanční prostředky Evropské unie v rámci projektů zjednodušeného financování 

(tzv. šablony pro mateřské školy). Zabezpečení logopedické péče ve školství ošetřuje 

metodické doporučení, které je vedeno pod č. j.:  4 712/2009-61. V tomto metodickém 

doporučení jsou vymezeny podmínky organizačního zabezpečení logopedické péče, její 

koordinace, kvalifikační předpoklady a rozsah kompetencí logopedů a logopedických 
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asistentů. V současné době není na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uvažováno 

o legislativní změně v dané oblasti.“ 

 

2.1.1 Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické 

péče ve školství 

Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické 

péče v rezortu školství (dále jen „logopedická péče“), její koordinace, kvalifikačních 

předpokladů a rozsahu kompetencí pracovníků s pracovním označením „logoped“ 

a „logopedický asistent“, kteří ve školství logopedickou péči o rozvoj komunikačních 

schopností a dovedností dětí, žáků a studentů (dále jen žáků) poskytují. 

Smyslem metodického doporučení je přispět ke zkvalitnění logopedické péče, 

k efektivnějšímu propojení jejích poskytovatelů a zlepšení přístupu žáků a dalších 

uživatelů ke kvalitním a odborně zajišťovaným podpůrným speciálně pedagogickým 

službám. 

Toto metodické doporučení má celkem 7 článků. Vymezují logopedickou péči 

(článek 1) a dále se zabývají profesí logopeda a jeho kompetencemi (články 2 a 3), profesí 

logopedického asistenta a jeho kompetencemi (článek 4 a 5), koordinací logopedické péče 

a kompetencemi krajského koordinátora (článek 6 a 7). 

 

2.1.2 Logoped, logopedický asistent, speciální pedagog 

Logoped 

Označením logoped se rozumí speciální pedagog, odborník s kvalifikací 

vymezenou v § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně 

některých zákonů, v platném znění. Logoped je absolvent magisterského vysokoškolského 

studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku – logopedii. 

Místo výkonu praxe logopeda se může lišit. Podle Kutálkové (2005) může najít uplatnění 

v pedagogicko-psychologické poradně, jako učitel ve speciální škole, ale také v rezortu 

ministerstva zdravotnictví – v léčebnách, lázeňských rehabilitačních zařízeních apod.  
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Logopedi mohou být zaměstnáni také ve speciálních školách či třídách, které jsou 

zřízeny „pro děti s narušenou komunikační schopností, jejichž postižení je takového 

charakteru, že nemohou navštěvovat mateřskou školu či základní školu hlavního 

vzdělávacího proudu“ (Klenková, 2006, s. 214).  

Logopedi tedy působí na různých úrovních a v různých zařízeních:  

 při mateřských školách v logopedických třídách; 

 v mateřských školách logopedických (pro děti se speciálně výchovně- 

-vzdělávacími potřebami); 

 v základních školách logopedických (pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami); 

 v běžných základních školách (v logopedických třídách formou skupinové 

integrace); 

 v pedagogicko-psychologických poradnách; 

 ve speciálně pedagogických centrech. 

 

Logopedický asistent  

Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání (upravuje zákon č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění) a pracuje 

pod metodickým vedením logopeda. Jedná se o učitele mateřských škol, kteří jsou 

absolventy krátkodobých logopedických kurzů, kde se seznamují s nejčastějšími 

poruchami řeči a s metodami odstraňování poruch výslovnosti. Vzhledem k tomu, že 

v rámci kurzu nelze pojmout celou rozsáhlou metodiku, měli by logopedičtí asistenti 

pracovat pod vedením logopeda. Logopedický asistent někdy bývá označován též jako 

logopedický preventista.  

Logopedického asistenta a jeho kompetence vymezuje dále čl. IV písm. c), podle 

kterého má logopedický asistent odborné předpoklady získané „vzděláním stanoveným pro 

učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou 

pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou 
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činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) 

a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na logopedickou prevenci 

akreditovaného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků“ (Metodické doporučení č. j.: 14 712/2009-61, s. 3). 

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c) 

tohoto metodického doporučení, se zaměřuje zejména: 

 na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností 

u dětí v předškolním věku a mladším školním věku; 

 na prevenci vzniku poruch řeči; 

 na prevenci vzniku čtenářských obtíží; 

 v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky 

rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. (Metodické doporučení 

č. j.: 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, s. 3) 

Logopedičtí asistenti obvykle pracují s celou skupinou dětí pomocí různých 

cílených her a cvičení a rozvíjejí schopnosti potřebné pro plynulý vývoj řeči. Popis 

takovéto logopedické prevence je uveden v praktické části. Lze konstatovat, že „i když dítě 

dochází k všeobecné spokojenosti k asistentce, je účelné dohodnout si čas od času kontrolu 

v ambulanci, aby se mohly včas podchytit všechny obtíže, které někdy provázejí vývoj řeči“ 

(Kutálková, 2005, s. 89). 

Co se týče rozsahu kompetencí logopedických asistentů, lze shrnout, že jejich práce 

má v mateřských školách své místo, je nesmírně cenná a stále častěji je považována za 

nenahraditelnou. Dokonce se lze setkat s názorem, že by neměli chybět v žádné mateřské 

škole. Logopedický asistent nikdy nekopíruje činnost logopeda. Do jeho kompetence spadá 

rozvíjení komplexní komunikační dovednosti všech dětí a procvičování jejich artikulace 

hravými metodami (Kycltová Bezděková, 2014). 

Pokud mateřská škola spolupracuje s klinickým logopedem, provádí logopedičtí 

asistenti nápravu artikulace vždy pod jeho dohledem. Tuto práci uskutečňují většinou se 
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skupinkami dětí a zaměřují se pouze na jednoduché dyslalie. Rovněž je důležitá spolupráce 

logopedických asistentů s rodiči. Jedině tak lze zvládnout správnou artikulaci a zapojení 

dětí do školního života. 

 

Speciální pedagog 

Speciální pedagog je podle psychologického slovníku řazen mezi helping 

professions, což je „souhrnný název pro veškeré profese, jejichž teorie, výzkum a praxe se 

zaměřují na pomoc druhým, identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových 

poznatků o člověku a jeho podmínkách k životu, tak aby pomoc mohla být účinnější, patří 

sem lékaři, zvl. psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, speciální pedagogové, šířeji 

i fyzioterapeuti, balneologičtí pracovníci apod.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 185). 

Speciálně pedagogickou péči vykonává ve spolupráci s učiteli a dalšími 

pedagogickými pracovníky. Vzhledem k tomu, že je dětem nejblíže a pro rodiče je 

nejdostupnější, má ve vzdělávání své specifické místo, konkrétně zajišťuje speciální 

vzdělávací potřeby dětí, zajišťuje preventivní diagnostickou péči a je součástí týmu v rámci 

logopedické prevence.  

Speciální pedagog se zabývá zejména těmito činnostmi: 

 vyhledává děti mimořádně nadané a děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami; 

 funguje jako poradce pro rodiče; 

 zaměřuje se na nejčastější problémy dětí předškolního věku; 

 v oblasti logopedické péče vyhledává děti vhodné k individuální 

logopedické terapii, spolupracuje s rodiči a navrhuje další vhodnou logopedickou péči; 

 vede logopedickou péči na svém pracovišti a 

 metodicky vede ostatní pedagogy k provádění kolektivní logopedické péče. 

Celkově lze konstatovat, že je stále jen jakýmsi „bonusem“ či „nadstavbovou 

součástí“ školského poradenského pracoviště (jeho součástí jsou výchovný poradce, školní 

metodik prevence a případně i školní psycholog). Jeho postavení je však podle mého 

názoru významné a v dnešním systému poněkud nedoceněné. 
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2.1.3 Koordinace logopedické péče 

V rámci České republiky je žádoucí, aby logopedická péče byla ve všech krajích 

dostupná v potřebné kvalitě a rozsahu. Proto koordinace logopedické péče směřuje 

k vyrovnání mezikrajových rozdílů v oblastech: 

 péče o žáky s narušenou komunikační schopností, 

 sjednocování postupů při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, 

 optimalizace a propojení sítě poskytovatelů podpůrných speciálně 

pedagogických poradenských služeb a vzdělávací nabídky pro žáky s narušenou 

komunikační schopností. (Metodické doporučení č. j.: 14 712/2009-61, čl. 6, s. 45) 

Jako koordinátora logopedické péče v kraji může krajský úřad pověřit vybrané 

školské poradenské zařízení. 

 

2.2 Ministerstvo zdravotnictví 

 

V rámci rezortu Ministerstva zdravotnictví je důležité zmínit práci logopedů 

a klinických logopedů. Logoped je po splnění základních podmínek zařazen do 

specializační přípravy (rezortního postgraduálního vzdělávání). Pracuje pod supervizí 

klinického logopeda, protože nesplňuje podmínky pro udělení vlastní samostatné licence, 

aby mohl provozovat privátní praxi.  

Kompetence klinických logopedů jsou zakotveny v zákoně č. 96/2004 Sb., 

o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění zákona č. 201/2017 Sb. a dalších 

souvisejících předpisech. Kliničtí logopedi po deseti letech praxe dokládají na Ministerstvo 

zdravotnictví doklad o celoživotním vzdělávání, což je podmínkou pro registraci 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Pokud klinický logoped provádí svou 

činnost bez odborného dohledu, musí se řídit vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 

Sb. Ministerstvo zdravotnictví je dále vázáno právní úpravou zákona č. 96/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
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povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoleních) ve 

znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.  

Zda jsou plánovány změny v logopedii v rezortu Ministerstva zdravotnictví, se 

nepodařilo zjistit, neboť rezort Ministerstva zdravotnictví na dotazy prostřednictvím  

e-mailové komunikace do doby odevzdání této práce neodpověděl.  

 

2.2.1 Klinický logoped 

Klinického logopeda lze označit jako logopeda s atestací. Poskytuje veškerou 

logopedickou péči dětem i dospělým. „Ve zdravotnických zařízeních jsou logopedické 

ambulance organizačně začleněny nejčastěji k dětským oddělením nebo k ORL oddělením. 

Podle potřeby pracují ale kliničtí logopedi i jinde, např. na interně nebo neurologii 

(mozkové příhody a stále častější poúrazové stavy), na rehabilitačních odděleních, 

foniatrii, dětské psychiatrii, v léčebnách dlouhodobě nemocných aj.“ (Kutálková, 2005,  

s. 90). 

Klinický logoped je specialistou nelékařem. Logopedickou péči vykonává logoped 

i klinický logoped hlavně v rezortu zdravotnictví, a to: 

 ve státních i soukromých logopedických ambulancích (případně poradnách); 

 na logopedických pracovištích, mezi která se řadí:  

- denní stacionáře (pro děti i dospělé), 

- specializovaná pracoviště (kliniky, jednotky intenzivní péče), 

- nemocnice (lůžková oddělení pediatrie, foniatrie, 

psychiatrie, neurologie apod.) 

Dítě se ke klinickému logopedovi může dostat různým způsobem – rodiče sami si 

všimnou odchylek v řeči dítěte nebo je upozorní učitelé mateřské školy, případně dětský 

lékař. Nejčastěji se používají preventivní postupy v mateřské škole, a pokud nedojde ke 

zlepšení, následuje návštěva klinického logopeda. Doporučení k jeho návštěvě dává dětský 

lékař. Rodiče si mohou logopeda sami vybrat, není však žádoucí často měnit logopedická 

pracoviště, případně souběžně navštěvovat více těchto pracovišť. U běžných poruch 



20 

 

výslovnosti postačí práce s dítětem v mateřské škole prostřednictvím logopedického 

asistenta. Ten na rozdíl od klinického logopeda nemusí mít státní zkoušku z logopedie, 

neboť „klinický logoped – častěji ovšem logopedka – musí absolvovat nejen studium, 

zakončené státní zkouškou z logopedie, ale i další specializační studium a zkoušky, obecně 

známé jako atestace“ (Kutálková, 2011, s. 37). 

 

2.2.2 Formy logopedické péče 

Logopedickou péči lze rozdělit na ambulantní a péči na lůžku. 

Ambulantní logopedická péče 

U ambulantní logopedické péče dítě dochází společně se svými rodiči na 

logopedické pracoviště. Zde se podrobuje terapii, které je vždy přítomen někdo z rodičů 

(výjimkou jsou starší děti, které mohou přítomnost rodičů odmítnout). „Výhodou klinické 

logopedie je možnost úzké spolupráce s lékaři a dalšími odborníky, která je často nutná, 

chceme-li řešit především příčiny poruch – klinická logopedie má vedle dětského lékařství 

nejblíže ke specializaci ušního, nosního a krčního lékařství, označovaného nejčastěji ORL, 

k foniatrii a k neurologii. Zejména u některých poruch může hodně pomoci i klinický 

psycholog a psychiatr“ (Kutálková, 2011, s. 38). 

 

Logopedická péče na lůžku 

Tato forma logopedická péče je spíše výjimečná. Jedná se buď o formu intenzivní 

terapie, během níž nejsou přítomni rodiče, nebo o formu stacionáře, který se podobá 

režimu mateřské školy. „Vždycky je ale nutné pečlivě zvážit všechny okolnosti – nejen 

diagnózu, ale i věk a povahu dítěte a mnoho dalších skutečností, než podobné řešení 

navrhneme“ (Kutálková, 2011, s. 38). 
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2.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

V tomto rezortu působí logopedi, kliničtí logopedi i speciální pedagogové, kteří 

mají specializaci v daném oboru, tedy logopedie a surdopedie. Surdoped je „speciální 

pedagog zaměřený na práci s lidmi postiženými vadami sluchu“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 

577). Surdopedií je pak nazývána speciální pedagogická disciplína, která se zabývá 

výchovou, vzděláváním a rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné 

začlenění do společnosti. Požadavky na jejich kvalifikace jsou různé, vždy záleží na 

konkrétním typu pracoviště a náplni práce v dané oblasti. 

Logopedickou intervenci realizovanou v rámci rezortu Ministerstva práce 

a sociálních věcí podrobněji vymezuje např. Klenková (2006, s. 216–217): „V rezortu 

Ministerstva práce a sociálních věcí je logopedická intervence součástí komplexní 

rehabilitace v ústavech sociální péče pro děti a mládež. V těchto zařízeních jsou umístěni 

tělesně postižení, mentálně postižení a jedinci s kombinovanými vadami. Logopedi 

v ústavech sociální péče se věnují logopedické intervenci v rámci komplexní rehabilitace. 

Provádí logopedickou diagnostiku i následnou terapii, snaží se rozvíjet komunikační 

schopnosti těžce postižených dětí a mladistvých podle jejich možností a schopností. 

Logoped zajišťující logopedickou intervenci u těžce postižených osob, ať již s mentálním, 

tělesným nebo s kombinovaným postižením, u nichž je znemožněna verbální komunikace 

(nemohou komunikovat se svým okolím, reagovat, vyjadřovat svá přání, pocity apod.), má 

v současnosti možnost zvolit k rozvoji jejich komunikačních schopností systémy 

augmentativní a alternativní komunikace.“  

Rezort Ministerstva práce a sociálních věcí nezajišťuje postgraduální studium. 

Vždy záleží na instituci, kde je odborník zaměstnán. V minulosti byl ve spolupráci 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví veden projekt 

CZ.1.04/1.1.00/46.00002 s názvem Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí 

nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví 

se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských 

dovednostech. Projekt vzdělávání byl ukončen v roce 2013. 
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Výhled do budoucna týkající se logopedie v rezortu Ministerstva práce a sociálních 

věcí se nepodařilo do práce zařadit, neboť rezort Ministerstva práce a sociálních věcí na 

dotazy prostřednictvím e-mailové komunikace neodpověděl.  
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3 Logopedie u dětí předškolního věku 

 

V mateřských školách se můžeme setkat s různými typy narušené komunikační 

schopnosti. V následující kapitole budou stručně představeny vybrané logopedické 

diagnózy u dětí předškolního věku: 

 

 Opožděný vývoj řeči (OVŘ) 

Pokud dítě nemluví ve třech letech nebo mluví méně než ostatní děti z hlediska 

vývojového v tomto věku, jedná se zřejmě o OVŘ. Je potřeba doporučit další vyšetření 

(neurologické, foniatrické, psychologické aj.) a provést diferenciální diagnostiku, která 

vyloučí sluchovou vadu, zrakovou vadu, autismus, či autistické rysy, vady mluvních 

orgánů nebo například poruchu intelektu. (Klenková, 2006) 

 

 Vývojová dysfázie  

Je to narušený vývoj jazykových schopností, který nelze vysvětlit mentální 

retardací, poruchou sluchu, fyzickým handicapem, citovou deprivací, nepříznivými vlivy 

prostředí. Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou 

schopností naučit se komunikovat verbálně, i za přiměřených podmínek pro rozvoj řeči. 

(Škodová, Jedlička, 2007) Příčinou této narušené komunikační schopnosti je neurologický 

nebo psychiatrický nález dítěte. 

 

 Dyslalie  

Podle Klenkové (2006, s. 99) je „dyslalie je porucha artikulace, kdy je narušena 

výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou 

vyslovovány správně podle příslušných jazykových rovin“. 

Dyslalie nazývaná také patlavost se v předškolním a raném školním věku vyskytuje 

mezi narušeními komunikačních schopností nejčastěji. 
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 Koktavost 

Jde o komplexní narušení koordinace orgánů participujících na artikulaci, které se 

nejnápadněji projevuje tonickým a klonickým narušením plynulosti mluveného projevu. 

Koktavost patří k poruchám, které jednoznačné patří do péče klinických logopedů. 

(Kutálková, 2011)  

 

 Breptavost  

Breptavost stejně jako koktavost spadá mezi narušení plynulosti řeči a je pro ni 

charakteristická akcelerace tempa řeči, jehož důsledkem je nepřesná výslovnost, 

vynechávání hlásek, slabik, opakování slabik, vynechávání koncovek slov, komolení slov 

apod., takže sdělení může být příjemci nesrozumitelné (srov. např. Bytešníková, 2012). 

 

 Mutismus 

Při mutismu jde o ztrátu schopnosti komunikovat mluvenou řečí. „Mutismus vzniká 

na psychogenním podkladě, bez organického poškození CNS. Porozumění řeči zůstává 

nezměněno. Mutismus je zpravidla neurotickou reakcí na mimořádný zážitek, nebo je 

projevem psychotického onemocnění“ (Bendová, 2011, s. 44). Může jít o mutismus totální, 

„kdy postižený jedinec nemluví v rodině, ani mimo rodinné prostředí“ (Bytešníková, 2012, 

s. 63), častěji se však setkáváme s mutismem (s)elektivním, tedy s „psychickou zábranou 

hlasité řeči vůči určitému sociálnímu okruhu či prostředí“ (Bytešníková, 2012, s. 63).  

 

3.1 Komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní děti 

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) představuje 

vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání. 

„V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy 

zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. 

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň 
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v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) 

a Rámcové vzdělávací programy (RVP)“ (RVP PV, 2006, s. 5). 

Obecnými požadavky na vzdělávání se zabývá Národní program vzdělávání. 

Platnosti jednotlivých etap vzdělávání pak popisuje Rámcový vzdělávací program. 

Jednotlivé školy si pak dále stanovují školní vzdělávací programy. Lze říci, že „rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání představuje základní pedagogický dokument 

státní úrovně, který vymezuje konkrétní cíle, obsah a oblasti vzdělávání, podmínky 

vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně 

nadaných“ (Bytešníková, 2012, s. 88). 

Cílem vzdělávání předškolních dětí je rozvoj osobnosti každého dítěte 

s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem, potřebám a schopnostem. Vše je 

nasměrováno tak, aby dítě na konci předškolního období bylo samostatnou osobností, která 

zvládne veškeré požadavky, které na něj budou kladeny v dalších etapách jeho života. 

Klíčové kompetence, které tvoří základ na všech úrovních vzdělávání, pomáhají 

k očekávaným výstupům rámcových cílů. (Bytešníková, 2012) 

Obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je členěn do 

pěti oblastí, které se prolínají a doplňují. Jedná se o oblast biologickou, interpersonální, 

sociálně-kulturní, psychologickou a environmentální. Dílčí cíle, které vycházejí jednotlivě 

z každé oblasti, jsou u dítěte pedagogem podporovány se vzdělávací nabídkou, kterou 

dítěti pedagog nabízí. Očekávanými výstupy rozumíme to, čím by dítě mělo disponovat na 

konci předškolního období.  

Oblasti jsou v Rámcovém vzdělávacím programu formulovány jako: 

 Dítě a jeho tělo; 

 Dítě a jeho psychika; 

 Dítě a ten druhý; 

 Dítě a společnost; 

 Dítě a svět. 

„Rozvoj komunikačních schopností po celou dobu předškolního vzdělávání probíhá 

kontinuálně ve všech jmenovaných oblastech, přičemž za stěžejní je považována oblast 
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nazvaná „Dítě a jeho psychika“ (Bytešníková, 2012, s. 89). Tuto oblast lze využít 

k rozvoji jazykových rovin, kterými jsou foneticko-fonologická, lexikálně-sémantická, 

morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina (viz výše).  

Oblast „Dítě a jeho psychika“ je dále uspořádána do tří podoblastí: Jazyk a řeč, 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, 

city a vůle. První podoblastí, kterou je důležité zmínit, je „Jazyk a řeč“, kde je kladen velký 

důraz na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (porozumění, 

naslouchání, vnímání) i produktivních (správná výslovnost, souvislé vyjadřování, 

vytváření pojmů, mluvní projev). Tato podoblast se věnuje verbální i neverbální 

komunikaci, celkovému kultivovanému projevu a rozvoji zájmu o psanou podobu jazyka. 

(Bytešníková, 2012) 

 

3.2 Logopedická prevence 

 

Logopedická prevence je jednou ze složek logopedické intervence. „Logopedickou 

intervenci chápeme jako složitý multifaktoriální podmíněný proces, který se realizuje 

v zájmu dosažení těchto cílů na třech úrovních, a to: 

 logopedická diagnostika; 

 logopedická terapie; 

 logopedická prevence“ (Klenková, 2006, s. 56). 

Tyto úrovně se navzájem prolínají (Škodová, 2007). „Aktivity logopeda v mateřské 

škole jsou zaměřeny na diagnostiku, terapii a prevenci narušené komunikační schopnosti 

dětí a mají určité výhody“ (Lipnická, 2013, s. 10). Podle Lipnické je hlavní výhodou 

individuální přístup k dítěti v prostředí, na něž je zvyklé, dále spolupráce logopeda 

s učitelem v podmínkách mateřské školy a také to, že rodiče nemusí s dítětem cestovat za 

logopedem. Celkově lze tedy říci, že „logopedická prevence zahrnuje lékařskou péči 

i vhodné výchovné přístupy v rodině a v mateřské škole“ (Lipnická, 2013, s. 11). 
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3.2.1 Logopedické poradenství 

Logopedické poradenství je velmi obsáhlé a je zaměřeno na poradenské služby, 

které jsou poskytovány osobám s narušenou komunikační schopností. Můžeme je různě 

rozdělit podle toho, jak, kde a komu je poskytováno: 

a) skupinové × individuální, 

b) v mateřské škole × v logopedické poradně, 

c) učitelům × dětem. 

 

3.2.2 Logopedická depistáž 

V rámci logopedické depistáže „logoped orientačně vyšetřuje řeč 5-6letých dětí 

v mateřských školách a v 1. ročnících základních škol, a tím vyhledává děti s narušenou 

komunikační schopností“ (Lipnická, 2013, s. 11). S logopedickou depistáží musí souhlasit 

zákonní zástupci dítěte. Zákonní zástupci se mohou logopedické depistáže i sami zúčastnit. 

Po provedení logopedické depistáže je vypracována zpráva pro mateřskou školu. Logoped 

dle Lipnické (2013) následně závěry z orientačního vyšetření upřesňuje a diferencuje, a to 

 „v základním vyšetření – při zjišťování konkrétního druhu narušení 

komunikační schopnosti dítěte, 

 ve speciálním vyšetření, zaměřeném na co nejpřesnější identifikování 

narušené komunikační schopnosti dítěte, a to pomocí speciálních diagnostických procedur 

a postupů“ (Lipnická, 2013, s. 11). 

Závěry, popřípadě následné postupy v logopedické prevenci z logopedické 

depistáže se rodiče dětí dozvědí od logopeda nebo od učitele. Je vítaná spolupráce školy, 

rodičů, dětí, logopedického asistenta i logopeda. 
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3.2.3 Prevence v oblasti logopedie 

Význam prevence je obecně pojímán především jako předcházení nežádoucím 

jevům.  

„Podle míry a naplnění průběhu prevence ji můžeme obecně dělit do tří stupňů“ 

(Hartl, Hartlová, 2000, s. 450). 

1. Primární prevence. 

2. Sekundární prevence. 

3. Terciární prevence. 

 

Primární prevence 

V primární prevenci jde především o předcházení ohrožujícím situacím v celé 

sledované populaci. Ta může probíhat dvěma formami, jako: 

a) nespecifická prevence, která podporuje žádoucí formy chování obecně 

(např. propagace správné péče o řeč dítěte), 

b) specifická prevence, která je zaměřená proti konkrétnímu riziku (např. 

zdravotní výchova ve školách, peer programy, vydávání příruček a v rámci logopedie pak 

například předcházení koktavosti). 

Sekundární prevence 

Sekundární prevence se zaměřuje na rizikovou skupinu zvlášť ohroženou 

negativním jevem (např. prevence AIDS mezi prostitutkami a prostituty, v rámci logopedie 

například prevence retardace řečového vývoje u dětí v kojeneckých ústavech). 

Terciární prevence 

Terciární prevence je zaměřena na jedince, u nichž se již negativní jev projevil, jde 

tu o snahu o zmírnění následků problémového jevu (např. snaha zabránit recidivě 

mladistvých delikventů, metadonový program u drogově závislých apod., v rámci 

logopedie se jedná o poruchy artikulace či chronickou koktavost). 

V oblasti logopedické intervence „je problém logopedické prevence velmi často 

zdůrazňovaným a diskutovaným tématem. Vycházíme-li z premisy, že logopedie v nejširším 
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pojetí je výchovou řeči, posilujeme tím platnost tvrzení, že lépe je poruchám předcházet, 

než je následně řešit. Současně se neustále setkáváme s názory, že poruch a vad řeči 

aktuálně obecně přibývá“ (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005, s. 149). 

 

3.2.4 Realizace logopedické prevence v mateřských školách 

U dětí je v rámci logopedické prevence důležité rozvíjet smyslové vnímání, aktivní 

a pasivní slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, motoriku, dýchání, obratnost a koordinaci 

mluvních orgánů. Při logopedické prevenci ve třídě (někdy označované jako logopedická 

chvilka) se děti věnují těmto činnostem především formou hry. Tyto činnosti mají za cíl 

předcházet narušením komunikačních schopností dětí v celé šíři, nejen ve výslovnosti.  

V mateřské škole, kde učím, probíhá logopedická prevence pravidelně každý den. 

Je plánována buď před komunitním kruhem, kde jsou procvičovány všechny jazykové 

roviny, nebo podle časových možností během celého dne jsou vkládány různé aktivity 

a činnosti, které se k logopedickým činnostem vážou, vždy dle aktuálního tématu, který je 

v rámci školního vzdělávacího programu realizován. 

Zaměření motivace je voleno dle věku dítěte, stupně vývoje a konkrétních situací. 

Ideální stav je ten, když dochází k propojení individuální a skupinové práce. Logopedickou 

prevenci při každodenní výuce v mateřské škole lze charakterizovat takto: 

 jedná se o každodenní přímou práci s dětmi; 

 postupy i časové rozvržení jsou pro pedagogy volné; 

 struktura lekce je variabilní; 

 konkrétní situace a zájmy dětí jsou využity pro logopedický záměr; 

 je nutné respektovat to, že skupina dětí není z hlediska vývoje řeči 

homogenní; 

 kontakt s rodiči je součástí skupinové intervence (jedná se o předávání 

informací a také námětů pro procvičování v domácím prostředí). 

V logopedické prevenci by se měly objevit a prolínat všechny jazykové roviny 

a složky logopedické prevence, konkrétně: 
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 Dechová a fonační cvičení – Dechová a sluchová cvičení se vzájemně 

prolínají a úzce spolu souvisejí. Pomocí těchto cvičení se docílí správné koordinace dechu 

společně s hlasem a zároveň i s mluvou. Cílem těchto cvičení je nácvik správného vdechu 

a výdechu.  

 Gymnastika mluvidel – Neméně důležité je věnovat se rozvoji motoriky 

mluvních orgánů. Případné deficity v této oblasti bývají často příčinou špatné výslovnosti 

jednotlivých hlásek.  

 Artikulační cvičení – Cvičení rtů a mimického svalstva. Tato cvičení mohou 

být prevencí špatného vyslovování hlásek. 

 Sluchové vnímání – Správné vnímání mluvené řeči je základním 

předpokladem, či dokonce nutností pro rozvoj komunikačních kompetencí. Dále je to 

schopnost přijímat, diferencovat a interpretovat zvuky různé kvality – řečové i neřečové.  

 Zrakové vnímání – Rozvoj zrakového vnímání je hodně důležitý i do další 

etapy dítěte, a to pro zahájení školní docházky. Pro nácvik čtení a psaní je zraková 

diferenciace například při identifikaci písmen velmi důležitá. 

 Rytmizace – Pro rozvoj správného tempa, plynulosti a melodie řeči je 

důležitá rytmizace, kterou můžeme procvičovat pomocí písniček, básniček a různých 

rytmických her. 

 Grafomotorika – Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v jejích dovednostech 

bývají důvodem pro odklad školní docházky, protože její nedostatky by mohly 

předznamenávat potíže při nácviku psaní. 

 

Při logopedické prevenci jsou v mateřských školách používány různé pomůcky, 

jako jsou například hudební nástroje, didaktické hračky, knihy, interaktivní tabule, ale také 

například trampolína apod. Obecně se dá říci, že „hra je činností, jež je pro dětský věk 

přirozená. Dítě se prostřednictvím hry učí, zdokonaluje své schopnosti, dovednosti, 

osvojuje si nové poznatky, ne jinak tomu je v oblasti komunikace. Pokud má dítě pocit, „že 

si hraje“, zpravidla nevnímá terapeutický podtext hry, je schopno dostatečně dlouho 

koncentrovat pozornost, je ochotno s pedagogem (popř. asistentem pedagoga, rodičem, 

logopedem) dlouhodobě spolupracovat a není tak unavitelné“ (Bendová, 2011, s. 26). 
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Plán logopedické prevence v MŠ je představen v příloze č. 3. Tento plán byl 

vypracován jako závěrečná práce pro absolvování kurzu logopedické prevence (Holubová, 

2017). 

 

3.3 Logopedická péče v mateřské škole 

 

„Žádoucí průběh vývoje dětské řeči předpokládá splnění tří podmínek – sluch, 

intelekt a tou třetí podmínkou je podnětné prostředí“ (Peutelschmiedová, 2009, s. 76).  

Prostředím se rozumí vše, co dítě obklopuje, tedy vše, v čem žije a vyrůstá. Jelikož 

i v mateřské škole na dítě působí prostředí a lidé okolo, tak stejně jako v rodině také 

v mateřské škole potřebuje zažívat pocit osobního bezpečí. Tento pocit zažívá v běžné 

i speciální třídě mateřské školy. 

 

3.3.1 Běžná třída mateřské školy 

V tomto kontextu je stěžejním legislativním dokumentem školský zákon  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Podle školského zákona se běžnou třídou mateřské školy rozumí třída, která 

není zřízena podle § odst. 9 školského zákona. Důležité z hlediska rozlišení běžné 

a  peciální třídy mateřské školy jsou počty žáků. 

 

Počet dětí v běžné třídě mateřské školy 

Pokud jde o počet dětí ve třídě běžné mateřské školy, podle školského zákona se 

naplňuje do počtu 24 dětí. V souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami lze počet dětí v běžné třídě upravit. S přihlédnutím k rozsahu speciálních 

vzdělávacích potřeb se mohou v běžné třídě vzdělávat maximálně 4 děti uvedené v § 16 

odst. 9 školského zákona (výjimkou je povinnost přednostního přijetí dítěte v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky). Mateřská škola může v souvislosti se 
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zajištěním počtu dětí ve třídě stanovených vyhláškou učinit různá opatření, mezi která 

mimo jiné patří: 

 sloučení tříd (z důvodu nízkého počtu dětí); 

 rozdělení třídy na dvě samostatné třídy; 

 využití asistentů pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; 

 udělení výjimky zřizovatele. 

 

3.3.2 Speciální třída mateřské školy  

Speciální třídou mateřské školy se rozumí třída zřízená podle § 16 odst. 9 

školského zákona. Zde se vzdělávají žáci s různými druhy znevýhodnění uvedenými 

v tomto zákoně.  

Počet dětí ve speciální třídě mateřské školy 

Takováto třída má nejméně 6 a nejvíce 14 dětí. Při určení počtu dětí se přihlíží 

k věku a speciálním vzdělávacím potřebám dětí. I zde však existuje výjimka a tou je 

doporučení školského poradenského zařízení, kdy vzhledem k nedostatečnému naplňování 

vzdělávacích možností dětí a uplatnění jejich práva na vzdělávání lze v takovýchto 

případech určit rozmezí počtu dětí 4 až 6. Škola, která je zřízena podle § 16 odst. 9 

školského zákona, má mít nejméně 10 dětí. 

Dítětem, žákem a studentem dle § 16 školského zákona se rozumí osoba se:  

1) zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady 

řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování);  

2) zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při 

vzdělávání); 

3) sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně-patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená 

ochranná výchova a postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka 
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řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu). 

Pro tuto práci je podstatné zdravotní postižení a zejména vady řeči či souběžné 

postižení více vadami. 

 

3.3.3 Kolektivní logopedická péče 

I když je logopedická práce ve skupině v mateřských školách rozšířená, odborná 

literatura skupinové formě logopedické péče u dětí příliš pozornosti nevěnuje.  

Skupinová logopedická péče je určena malé skupině dětí, většinou bez přítomnosti 

rodičů. Některým dětem více vyhovuje skupinová než individuální terapie. 

Počet dětí ve skupině by se podle odborníků měl odvíjet podle etapy, věku i cíle 

logopedické péče, nicméně v konkrétním počtu dětí se neshodují. 

Kolektivní logopedická prevence (někdy označovaná jako tzv. logopedická chvilka) 

by měla být strukturována do jednotlivých fází: motivace, opakování (tj. opakování úkolů 

z minulých chvilek), zařazení nových úkolů a aktivit a následná fixace nově naučených 

úkolů a aktivit. Relaxační fází by chvilka měla končit, ale během dne je třeba snažit se 

o navozování situací, kdy se nacvičované úkoly uplatňují i v běžném životě. 

 

3.3.4 Individuální logopedická péče 

Individuální logopedická péče probíhá u konkrétního dítěte dle stanoveného 

rozvrhu v odborné pracovně logopeda. Ten na základě výsledků vyšetření navrhuje plán 

v  oblasti rozvoje řečové výchovy, stimuluje rozvoj řeči od fáze porozumění přes různé 

druhy neverbální komunikace až k verbální komunikaci s cílem dosažení maximálně 

možné srozumitelnosti řeči, a to s ohledem na individuální možnosti každého dítěte. 

Logoped nebo popřípadě logopedický asistent, který pracuje s dítětem na základě 

odborných pokynů a vedení logopeda, zakládá logopedický deník, který je součástí každé 

individuální logopedické činnosti. 
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Logopedický deník 

Metodické logopedické deníky jsou pro dítě motivací, umožňují mu zapojit více 

smyslů a je u něj podporována tvořivost. (Křivková, 2012) 

Logopedické deníky lze dle Křivkové (2012) charakterizovat jako: 

 metodické a pracovní listy, které jsou předkládány logopedem individuálně, 

respektují vývojovou úroveň konkrétního dítěte a jejich náročnost je postupně zvyšována, 

 jsou v nich respektovány potřeby dítěte, 

 jsou základní pomůckou pro pravidelnou logopedickou intervenci a 

 usnadňují spolupráci mezi rodinou, logopedem a školou. 

Hlavní význam logopedických deníků spočívá v uplatňování zásad pro rozvoj řeči. 

Umožňuje poskytování správného mluvního vzoru a využívání vhodného obrazového 

materiálu. Dbá se na to, aby se u dítěte preferovala obsahová stránka řeči. Důležitá je 

podpora aktivního mluvního projevu a mělo by docházet ke slovnímu komentování 

veškerých činností. Smyslem pracovních listů v logopedických denících je souhrn 

metodického materiálu pro individuální intervenci, který je orientován na celkový rozvoj 

řeči. (Křivková, 2012) 

Na tvorbě a využití logopedických deníků se podílejí cílové skupiny, které jsou 

zobrazeny v kruhovém modelu. Je zde naznačena úzká spolupráce mezi logopedem, 

dítětem, rodičem a logopedickým asistentem. (Křivková, 2012) 
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(vede 
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4 Realizace logopedické intervence v Kraji Vysočina  

 

V Kraji Vysočina je logopedická intervence realizována ve všech okresech.  

 

4.1 Speciálně pedagogická centra 

 

Speciálně pedagogická centra patří mezi školská poradenská zařízení. Mezi ně se 

ještě řadí pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče. Speciálně 

pedagogická centra poskytují poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům 

se zdravotním znevýhodněním. 

Dle Klenkové jsou „speciálně-pedagogická centra speciální školská zařízení, která 

zajišťují v rámci stanoveného regionu metodickou pomoc pedagogům mateřských, 

základních a speciálních škol a školských zařízení a rodičům postižených dětí. Speciálně-

pedagogická centra se stala významným nástrojem, který umožňuje realizaci procesu 

integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího 

proudu“ (Klenková, 2006, s. 216). 

V Kraji Vysočina jsou v současné době dvě speciálně pedagogická centra, 

konkrétně se jedná o: 

1.  Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, které poskytuje 

péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se 

souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Sídlí v ul. 

Demlova 28, Jihlava. 

2. Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Střední škole Březejc. 

Toto zařízení je krajským koordinačním centrem logopedické péče a svoje pracoviště má 

ve Velkém Meziříčí, U Tržiště 3, a v Třebíči, Dr. Holubce 1. 
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4.1.1 Legislativa 

Činnost speciálně pedagogických center (a dalších školských poradenských 

zařízení) upravuje zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně 

nadaných, a její novela, vyhláška č. 147/2011 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a její novela, 

vyhláška č. 116/2011 Sb., včetně dalších novel těchto vyhlášek, a to vyhláška č. 103/2014 

Sb. a vyhláška č. 197/2016 Sb., která je účinná od 1. 9. 2016.  

 

4.1.2 Personální obsazení 

Personální obsazení speciálně pedagogických center tvoří: 

 psycholog; 

 speciální pedagog; 

  odborný lékař; 

  sociální pracovník.  

V případě logopedických speciálně pedagogických center se jedná o logopeda 

jakožto speciálního pedagoga a foniatra jakožto odborného lékaře.  

Specifikace role terénního pracovníka: „Významnou a netradiční funkci má tzv. 

terénní pracovník. V případě speciálně pedagogických center logopedického typu je jím 

logoped, který v pravidelném rozvrhu vyjíždí do terénu, navštěvuje rodiny dětí se 

speciálními potřebami a stává se tak potřebným konzultantem. S dítětem i rodiči pracuje 

v pravidelných intervalech v přirozeném prostředí. Instruuje rodiče, čemu právě věnovat 

pozornost, odpovídá na jejich dotazy, případně zapojuje do procesu i ostatní rodinné 

příslušníky, včetně spolupráce schopných sourozenců.“ (Vitásková, Peutelschmiedová 

(2005, s. 148–149). 
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Předmětem působení speciálně pedagogických center jsou: 

 děti v péči rodičů před zařazením do vzdělávacích institucí; 

 děti a žáci v předškolních a školních zařízeních; 

 rodiče postižených dětí; 

 učitelé a vychovatelé takovýchto dětí a žáků; 

Mezi hlavní úkoly speciálně pedagogických center patří: 

 realizace komplexní speciálně-pedagogické logopedické a psychologické 

diagnostiky; 

 stanovení konkrétních edukačních/reedukačních logopedických postupů; 

 zabezpečování komunikační kompetence dětí; 

 poskytování logopedické intervence; 

 spolupráce s pedagogy škol; 

 sestavování návrhů individuálního vzdělávacího plánu; 

 zajištění rané intervence dětem s NKS nebo opožděním ve vývoji; 

 příprava podkladů pro vydávání rozhodnutí orgánů státní správy; 

 evidence dětí, žáků a mladistvých v péči speciálně pedagogických center; 

 osvětová a informační činnost. 

 

4.2 Pedagogicko-psychologické poradny 

 

Pedagogicko-psychologických poraden je v Kraji Vysočina dle údajů Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 9. 4. 2018 evidováno celkem pět. Od 1. 7. 2016 

byly všechny pedagogicko-psychologické poradny a některá speciálně pedagogická centra 

sloučeny do poradny pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně 

pedagogické centrum Vysočina. Jejich pobočky jsou v každém okresním městě Kraje 

Vysočina, tedy v Havlíčkově Brodě, Nad Tratí 335, v Jihlavě, Legionářů 6, v Pelhřimově, 

Pražská 127, v Třebíči, Vltavínská 1289, a ve Žďáře nad Sázavou, Veselská 35. 



38 

 

4.3 Klinická logopedie 

 

Počty klinických logopedů v jednotlivých okresech Kraje Vysočina jsou ke dni 

9. 4. 2018 dle Asociace klinických logopedů různé. Celkem je v Kraji Vysočina  

21 pracovišť klinických logopedů, konkrétně v okrese Havlíčkův Brod je pět pracovišť 

klinických logopedů, v okrese Jihlava jsou čtyři pracoviště, v okrese Pelhřimov je sedm 

pracovišť, v okrese Třebíč jsou čtyři pracoviště a v okrese Žďár nad Sázavou je jedno 

pracoviště. 

 

4.4 Kurzy logopedického asistenta 

 

V Kraji Vysočina se kurzy logopedického asistenta zabývají: Národní institut pro 

další vzdělávání v Jihlavě, Základní škola a Střední škola Březejc se svými pracovišti 

v Třebíči a Velkém Meziříčí a školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků 

a středisko služeb školám Vysočina Education v Jihlavě. 
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5 Praktická část 

 

Stěžejní z praktické části je vlastní dotazníkové šetření včetně vyhodnocení 

a doporučení pro praxi v oblasti zajištění logopedické prevence v mateřských školách 

v Kraji Vysočina.  

Cílem výzkumu je zjistit zajištění a způsob realizace logopedické prevence v Kraji 

Vysočina a určit, zda jsou nějaké rozdílnosti v této sféře v rámci jednotlivých okresů Kraje 

Vysočina.  

 

5.1 Výzkumný projekt 

 

5.1.1 Cíl výzkumného projektu 

Cílem výzkumu je zaměřit se na zjištění výchovně-vzdělávací činnosti ve sféře 

logopedické prevence v mateřských školách. Konkrétním cílem pak je zjistit, zda je 

logopedická prevence v mateřských školách zajišťována v Kraji Vysočina na stejné úrovni, 

zda se logopedické asistentky věnují logopedické prevenci ve stejné míře. 

 

5.1.2 Výzkumné šetření 

Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, které jsem prováděla 

v mateřských školách v Kraji Vysočina. Jednalo se o různé mateřské školy v městech i na 

vesnicích všech pěti okresů. Šetření je kvantitativní. Data, která jsem šetřením získala, byla 

shromážděna na základě rozeslaných anonymních dotazníků. Tyto byly rozeslány 

prostřednictvím e-mailové komunikace ředitelkám jednotlivých mateřských škol, které je 

následně předaly jednotlivým učitelkám věnujícím se logopedii. Tím bylo zajištěno, že na 

dotazník odpovídali pouze respondenti se vzděláním v oblasti logopedie (např. absolventky 

logopedických kurzů), což bylo podmínkou účasti v dotazníkovém šetření.  

V rámci výzkumného šetření byly rozesílány dotazníky do mateřských škol v Kraji 

Vysočina. Vrátilo se celkem 76 vyplněných dotazníků. Na základě vyhodnocení 
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navrácených dotazníků byly vytvářeny jednotlivé výsečové a pruhové grafy a jejich 

hodnocení. 

 

Dotazník 

V rozeslaném dotazníku byli respondenti dotazováni, z jakého okresu jsou, na počet 

let praxe, počet dětí ve třídě a zda vyučují v heterogenní, či homogenní třídě. 

V dotazníku je dále uvedeno devět otázek, které byly otevřené a týkaly se 

logopedické prevence v mateřských školách, konkrétně: 

1. Co vám přinesl kurz logopedického asistenta do praxe? 

2. Jakým způsobem zajišťujete (realizujete) logopedickou prevenci v MŠ?  

3. Jak často je realizována logopedická prevence v MŠ?  

4. Jsou při realizaci logopedické prevence nějaká úskalí?  

5. Kolik dětí máte s narušenou komunikační schopností (s podpůrným opatřením) 

ve vaší třídě?  

6. O jaký druh narušené komunikační schopnosti se jedná?  

7. Jak je zajišťována spolupráce s rodiči v oblasti logopedické prevence? 

8. Jak vnímáte možnosti následného vzdělávání v problematice logopedie?  

9. Doplňující (volná) otázka – vaše návrhy nebo postřehy na vylepšení logopedické 

prevence v MŠ? 

 

5.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Výstupy z dotazníků jsou uváděny nejprve za celý Kraj Vysočina v podobě 

výsečových grafů, údaje jsou uváděny v procentech. Grafy jsou číslovány, viz Seznam 

grafů. 
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Tyto grafy se týkají otázek, z jakého okresu respondenti pocházejí, kolik mají let 

praxe, kolik mají dětí ve třídě a zda je jejich třída heterogenní, nebo homogenní. 

Otázky označené čísly 1–9 jsou pak uváděny v pruhových grafech a barevně 

odlišeny. Vždy je uveden nejprve pruhový graf za Kraj Vysočina a pak následují grafy za 

jednotlivé okresy. 

U některých otázek měli respondenti možnost zvolit vícero možností, proto celkový 

součet může přesahovat hranici 100 %. 

 

 

 

Graf č. 1: Složení respondentů podle příslušnosti k okresům Kraje Vysočina 

 

Kraj Vysočina – 76 respondentů = 100 % 

Okres Havlíčkův Brod – 11 respondentů = 14 % 

Okres Jihlava – 29 respondentů = 38 % 

Okres Pelhřimov – 13 respondentů = 17 % 

Okres Třebíč – 7 respondentů = 9 % 

Okres Žďár nad Sázavou – 16 respondentů = 21 % 
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Graf č. 2: Počet let celkové praxe respondentů v jednotlivých okresech Kraje 

Vysočina 

 

V grafu je znázorněno, že počet let celkové praxe v MŠ u oslovených respondentů 

je procentuálně rozložen téměř rovnoměrně, tudíž nejsou významné rozdíly v počtu 

pedagogů s delší a kratší dobou praxe.  

 

 

Graf č. 3: Počet let praxe od absolvování kurzu logopedické prevence pro 

logopedické asistenty 

 

Klíčovým faktorem je dle mého názoru to, že se v poslední době zájem 

o problematiku logopedie zvyšuje. Učitelé si uvědomují, že je žádoucí, aby děti při nástupu 

do první třídy měly rozvinuté komunikační kompetence na všech jazykových úrovních, 
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aby dokázaly vnímat, rozlišovat a správně artikulovat všechny hlásky českého jazyka, aby 

měly dostatečně rozvinutou aktivní a pasivní slovní zásobu a uměly se adekvátně věku 

souvisle vyjadřovat. Úroveň těchto znalostí a dovedností se totiž následně promítá do 

procesu čtení a psaní.  

 

 

Graf č. 4: Podíl tříd podle počtu dětí  

 

Největší podíl (49 %) v Kraji Vysočina zaujímají třídy s počtem 25–29 dětí. 

Následují třídy s 20–24 dětmi (30 %). Na třetím místě jsou třídy s 15–19 dětmi (17 %). 

Jsou to třídy menších mateřských škol nebo školy v menších městech či na vesnicích, kde 

se vzdělává celkově nižší počet dětí než v mateřských školách ve městech. Nejméně (4 %) 

je tříd s 10–14 dětmi, které jsou zařazeny do speciálních mateřských škol. 
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Graf č. 5: Typ tříd – homogenní/heterogenní  

 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že v Kraji Vysočina je 76 % procent heterogenních 

tříd a 24 % homogenních tříd. 

Na typy tříd se všeobecně názory mění. Každý typ má své výhody a nevýhody. 

Různý věk dětí vzdělávajících se v jedné třídě mateřské školy může být velkou nevýhodou, 

nebo dokonce překážkou např. právě v rámci logopedické prevence. Tabulka 

fyziologického vývoje jednotlivých hlásek ve vztahu k věku dítěte (srov. Bendová, 2011,  

s. 12) ukazuje, které hlásky se v konkrétním roce u dítěte vyvíjejí. Vzdělávají-li se tedy 

v téže třídě předškolní děti různého věku, může být zajištění logopedické prevence 

organizačně náročné. Každý rok je z hlediska vývoje komunikačních kompetencí 

specifický a (nejen) v rámci logopedické prevence je vždy nezbytné zohledňovat věk dítěte 

a jeho již zmiňovaný fyziologický vývoj. Není tedy například možné procvičovat a 

vyvozovat stejné hlásky u dětí ve věku v rozmezí 3 až 7 let, zohlednění věkových specifik 

se však týká nejen artikulace, ale i dalších složek komunikačních kompetencí dětí (slovní 

zásoba, gramatika aj.).  
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Věk dítěte Vývoj artikulace 

od 1 roku do 2,5 roku b, p, m, a, o, u, i, e 

j, d, t, n, l – artikulační postavení 

těchto hlásek se upravuje po třetím roce 

věku dítěte a následně má vliv na 

artikulační vývoj hlásky r 

od 2,5 roku do 3,5 roku au, ou, v, f, h, ch, k, g 

od 3,5 roku do 4,5 roku bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň 

od 4,5 roku do 5,5 roku č, š, ž 

od 5,5 roku do 6,5 roku c, s, z, r 

od 6,5 roku do 7 let ř a diferenciace č, š, ž, a c, s, z 

 

Tabulka č. 1: Fyziologický vývoj artikulace jednotlivých hlásek ve vztahu k věku 

dítěte (Bendová, 2011, s. 12) 

 

 

Graf č. 6: Typy tříd (homogenní/heterogenní) v jednotlivých okresech Kraje 

Vysočina 

Pro zajímavost uvádím rozložení tříd v jednotlivých okresech. 
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Další část dotazníkového šetření byla založena na otevřených otázkách, které byly 

zaměřeny na zajištění logopedické intervence v mateřských školách v Kraji Vysočina. 

Výsledky jsou prezentovány v podobě pruhových grafů.  

Otázky byly položeny v otevřené formě, aby respondenti nebyli ovlivňováni či 

svázáni nabízenými alternativami a aby vycházeli přímo ze svých zkušeností, aby měli 

možnost otevřeně popsat názory a jistě i důležité postřehy při vykonávání praxe 

logopedického asistenta.  

Výsledky výzkumného šetření jsou prezentovány po jednotlivých otázkách 

prostřednictvím pruhových grafů. Stěžejním grafem je u každé otázky graf představující 

výsledky šetření za celý Kraj Vysočina, v návaznosti na něm jsou pak prezentovány grafy 

po jednotlivých okresech. Ty mají ilustrativní charakter a ukazují rozdíl v názorech či 

poznatcích respondentů v rámci konkrétních okresů v celém Kraji Vysočina.  

Pro přehlednost je pro podbarvení názvů grafů vztahujících se k jednotlivým 

okresům Kraje Vysočina využita vždy stejná barva.  

 

Kraj Vysočina  – žluté podbarvení názvu otázek 

Havlíčkův Brod  – šedé podbarvení názvu otázek 

Jihlava   – zelené podbarvení nazvu otázek 

Pelhřimov  – růžové podbarvení názvu otázek 

Třebíč    – fialové podbarvení názvu otázek 

Žďár nad Sázavou  – modré podbarvení názvu otázek 
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Otázka č. 1: Co vám přinesl kurz logopedického asistenta do praxe? 

 

Graf č. 7: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – Kraj 

Vysočina  

 

 

Graf č. 8: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – okres 

Havlíčkův Brod  
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Graf č. 9: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – okres 

Jihlava  

 

 

Graf č. 10: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – okres 

Pelhřimov  

 

Graf č. 11: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – okres 

Třebíč  
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Graf č. 12: Otázka č. 1 – Přínos kurzu logopedické prevence do praxe – okres Žďár 

nad Sázavou  

 

V odpovědích na otázku č. 1 respondenti v 83 % uvedli výukové metody 

a možnosti. 79 % respondentů vidí přínos v získaných vědomostech a poznatcích. 

Praktické zkušenosti do praxe získalo 47 % respondentů. 45 % respondentů uvedlo, že na 

kurzech získali materiály. 36 % respondentů umožnil kurz lepší pochopení problematiky 

logopedické prevence a 22 % respondentů umožnil samostatně vykonávat logopedickou 

prevenci. Pouze 1 % respondentů uvedlo, že absolvování kurzu jim přineslo více práce. 

Dalším určitě podstatným faktorem této problematiky je již zmiňovaný pohled 

a přístup ředitelů jednotlivých mateřských škol na realizaci logopedické prevence v MŠ. 

Považují-li logopedickou prevenci za důležitou, snaží se svým pedagogům umožnit kurz 

pro logopedické asistenty absolvovat, a tím zvýšit možnosti uplatňovat metody 

logopedické prevence ve třídách svých škol.  
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Otázka č. 2: Jakým způsobem zajišťujete (realizujete) logopedickou prevenci 

v MŠ?  

 

Graf č. 13: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – Kraj 

Vysočina 

 

 

Graf č. 14: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – okres 
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Graf č. 15: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Jihlava 

 

 

Graf č. 16: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Pelhřimov 
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Graf č. 17: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Třebíč 

 

 

Graf č. 18: Otázka č. 2 – Způsob realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Žďár nad Sázavou 

 

Z šetření jednoznačně vyplývá, že při realizaci logopedické prevence převládá 

v mateřských školách skupinová forma práce s dětmi (95 %), individuální logopedickou 

prevenci realizuje 67 % respondentů. 
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Otázka dále směřovala na zjištění dílčích činností v logopedické prevenci. 

Nejčastěji se pedagogové v logopedických chvilkách zaměřují na dechová cvičení (57 % 

respondentů), dále na gymnastiku mluvidel (51 % respondentů) a artikulační cvičení (47 % 

respondentů). Pohybové chvilky realizuje 37 % respondentů a rytmizaci 36 % respondentů. 

Následuje grafomotorika a slovní zásoba (shodně uvedlo 34 % respondentů). Rozvoj 

sluchového vnímání uvedlo 17 % respondentů a zrakového vnímání 14 % respondentů. S 

logopedickým zrcadlem pracuje 11 % a s informačními a komunikačními technologiemi 

7 % respondentů.  

Nízké procentuální zastoupení v oblasti využívání informačních a komunikačních 

technologií lze vysvětlit finanční náročností na jejich pořízení a v souvislosti s tím menší 

dostupností. Překvapující je však zejména nízké procentuální zastoupení aktivit 

zaměřených na sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby aj. Jde o aktivity, které 

jsou pro rozvoj komunikační kompetence dětí stěžejní, a v rámci logopedické prevence je 

v žádném případě nelze opomenout.  

Sluchové a zrakové vnímání, slovní zásobu a souvislé vyjadřování učitelé u dětí 

jistě rozvíjejí, ne vždy však pouze nebo přímo během tzv. logopedických chvilek. Lze 

konstatovat, že všem uvedeným složkám se učitelé s dětmi věnují v rámci různých aktivit 

během celého dne. Nemusí to být jen konkrétně ve skupinovém kruhu při logopedické 

chvilce, ale např. při oblékání, kdy si děti v šatně říkají básničky nebo rozpočítadla. Při 

aktivitách během procházky rozšiřujeme slovní zásobu pomocí různých her, jako například 

Říkej, co dělají – děti, ptáčci, listy na větvích. 
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Otázka č. 3: Jak často je realizována logopedická prevence v MŠ?  

 

Graf č. 19: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – Kraj 

Vysočina 

 

 

Graf č. 20: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Havlíčkův Brod 
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Graf č. 21: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Jihlava 

 

 

Graf č. 22: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Pelhřimov 

 

 

Graf č. 23: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Třebíč 
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Graf č. 24: Otázka č. 3 – Frekvence realizace logopedické prevence v MŠ – okres 

Žďár nad Sázavou 

 

Ze získaných dat lze vyvodit, že celkově je nejčastěji v Kraji Vysočina logopedická 

prevence realizována 5× týdně skupinovou formou (uvedlo 53 % respondentů) a 1× týdně 

individuálně (uvedlo také 34 % respondentů). V 18 % logopedická prevence probíhá  

1× týdně skupinově a též v 18 % 2× týdně individuálně. Ve 14 % je realizována 

logopedická prevence 2× týdně skupinově. 3× týdně skupinovou formu odpověděli 

respondenti v 11 %. Nejméně často probíhá logopedická prevence individuální formou  

5× týdně individuálně (v 5 %) a 3× týdně individuálně (ve 3 %). Pozitivním zjištěním je 

fakt, že žádný z respondentů neuvedl, že by logopedická prevence v jejich zařízení vůbec 

neprobíhala. Pokud se podíváme na jednotlivé okresy, údaje o frekvenci logopedické péče 

se značně různí.  

Ke zjištěným datům lze poznamenat, že logopedická prevence v podstatě probíhá 

každý den, a to jak skupinovou formou (v rámci různých aktivit, při nichž je třeba 

komunikovat), tak individuální formou – učitelé si totiž možná neuvědomují, že i běžný 

rozhovor s konkrétním dítětem (během vycházky, her atp.) je vlastně logopedickou 

prevencí individuální.  
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Otázka č. 4: Jsou při realizaci logopedické prevence nějaká úskalí? 

 

Graf č. 25: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – Kraj 

Vysočina 

 

 

Graf č. 26: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – okres 

Havlíčkův Brod  
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Graf č. 27: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – okres 

Jihlava 

 

 

Graf č. 28: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – okres 

Pelhřimov 
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Graf č. 29: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – okres 

Třebíč 

 

 

Graf č. 30: Otázka č. 4 – Úskalí při realizaci logopedické prevence v MŠ – okres 

Žďár nad Sázavou 

 

Podle 36 % respondentů z Kraje Vysočina je největším úskalím při realizaci 

logopedické prevence nedostatek času. Dalším úskalím, které respondenti nejčastěji 

zmiňovali, byl vysoký počet dětí ve třídách (34 %). Dále je pro řadu respondentů (celkem 

24 %) problematická spolupráce s rodiči a se samotnými dětmi, jak uvedlo 13 % 

respondentů. Mezi dalšími úskalími zmiňovali respondenti věkové rozdíly ve třídě (3 %), 
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nedostatek kvalifikovaných osob (3 %) a spolupráci „trojúhelníku“ dítě, rodič, pedagog 

(3 %). Nedostatek financí na pomůcky a odbornou literaturu a nedostatek zkušeností 

zmínilo vždy pouze po 1 % respondentů. 

Jak již bylo výše uvedeno, nejčastěji zmiňovaným úskalím byl nedostatek času. Zde 

měli respondenti pravděpodobně na mysli časovou dotaci na tzv. logopedické chvilky nebo 

na logopedickou prevenci v realizovanou v rámci komunitního kruhu. Pro logopedickou 

prevenci však lze využít také nejrůznější aktivit probíhající ve školce v podstatě celý den.  

 

Otázka č. 5: Kolik dětí máte s NKS (PO) ve vaší třídě? 

 

Graf č. 31: Otázka č. 5 – Počet dětí s NKS ve třídě 

 

Podpůrná opatření zahrnují „využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků 

vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic 

a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálněpedagogické péče, poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu 

žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jinou úpravu organizace vzdělávání zohledňující 

speciální vzdělávací potřeby žáka“ (Michalík, Baslerová, Felcmanová a kol., 2015, s. 28). 

Z grafu vyplývá, že v průměru je v Kraji Vysočina ve třídách 35 % dětí s NKS. 
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Otázka č. 6: O jaký druh narušené komunikační schopnosti se jedná? 

 

Graf č. 32: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– Kraj Vysočina  

 

 

Graf č. 33: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– okres Havlíčkův Brod 
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Graf č. 34: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– okres Jihlava 

 

 

Graf č. 35: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– okres Pelhřimov 
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Graf č. 36: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– okres Třebíč 

 

 

Graf č. 37: Otázka č. 6 – Druhy narušení komunikační schopnosti u dětí ve třídách 

– okres Žďár nad Sázavou 

 

Otázka č. 6 se vztahuje na typy narušení komunikační schopnosti, se kterými se lze 

setkat u dětí vzdělávaných v předškolních zařízeních Kraje Vysočina. Největší zastoupení 

NKS mají v celém Kraji Vysočina děti s dyslalií (51 %) a dále děti s opožděným vývojem 

řeči (43 %). 21 % dětí má diagnostikovánu vývojovou dysfázii. Se symptomatickými 

poruchami řeči se lze setkat u 13 % dětí, u 5 % dětí s NKS je diagnostikován mutismus 

a u 3 % koktavost (balbuties).  
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Otázka č. 7: Jak je zajišťována spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence? 

 

Graf č. 38: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – Kraj Vysočina 

 

 

Graf č. 39: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – okres Havlíčkův Brod 

 

 

Graf č. 40: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – okres Jihlava 
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Graf č. 41: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – okres Pelhřimov 

 

 

Graf č. 42: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – okres Třebíč 

 

 

Graf č. 43: Otázka č. 7 – Způsob zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické 

prevence – okres Žďár nad Sázavou 

 

V souvislosti se způsobem zajištění spolupráce s rodiči v oblasti logopedické péče 

byly nejčastěji zmiňovány přímé konzultace (79 % respondentů), odkazy na logopedy, 
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SPC, PPP a klinické logopedy (54 % respondentů). Logopedické deníky a pracovní listy 

používají logopedičtí asistenti ve 37 %. To je dle mého názoru poměrně málo. Domnívám 

se, že logopedické deníky jsou v logopedické prevenci velice potřebné. Je v nich možné 

zaznamenat konkrétní jevy a můžeme v nich sledovat posun a pokrok dítěte v jednotlivých 

oblastech. Především jsou však vodítkem či návodem pro rodiče, aby věděli, co a jak se 

svými dětmi doma společně procvičovat. Jednou ze zásad logopedické prevence je cvičit 

kratší dobu, ale několikrát během dne. Proto je potřeba, aby i rodiče doma procvičovali 

úkoly zadané logopedickým asistentem, příp. se zaměřili na jednotlivé hlásky apod. Další 

způsob zajištění spolupráce s rodiči je depistáž (uvádí 20 % respondentů), logopedické 

cvičení pro děti a rodiče (11 % respondentů) a nástěnka (5 % respondentů). Nástěnka je 

velice přínosná a inspirativní, rodiče na ní mohou nalézt spoustu odborných informací 

a návodů, jak s dětmi v logopedické prevenci pracovat. 

 

 

Otázka č. 8: Jak vnímáte možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie? 

 

Graf č. 44: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – Kraj Vysočina 
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Graf č. 45: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – okres Havlíčkův Brod 

 

 

Graf č. 46: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – okres Jihlava 

 

 

Graf č. 47: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – okres Pelhřimov 
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Graf č. 48: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – okres Třebíč 

 

 

Graf č. 49: Otázka č. 8 – Vnímání možnosti následného vzdělávání v problematice 

logopedie – okres Žďár nad Sázavou 

 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že celkově 54 % respondentů z Kraje 

Vysočina vnímá následné vzdělávání pozitivně jako velmi potřebné. Respondenti by 

uvítali jako následné vzdělávání v problematice logopedie kurzy a semináře (uvádí 37 % 

respondentů), diskuze a přednášky s odborníky (26 % respondentů) a samostudium (7 % 

respondentů). Samostudium předpokládá zájem dozvídat nové věci, potřebu zjišťovat nové 

informace a rozšiřovat si obzory v problematice logopedické prevence. Informace můžeme 

nalézt v různých knihách, na internetu, na seminářích a kurzech. Můžeme být například 

členem Logopedické společnosti Miloše Sováka. Nabídka je podle mého názoru široká, 

jelikož se tato problematika dostává do předních příček potřebnosti a důležitosti ve 

výchovně-vzdělávací činnosti. 
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Otázka č. 9 – Doplňující (volná) otázka – vaše návrhy nebo postřehy na 

vylepšení logopedické prevence v MŠ. 

Zde dostali respondenti možnost vyjádřit své návrhy, postřehy, doporučení na 

vylepšení logopedické prevence v mateřské škole.  

 

Graf č. 50: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – Kraj Vysočina 

 

 

Graf č. 51: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – okres Havlíčkův Brod 

Otázka č. 9 - KRAJ VYSOČINA

0%

1%

4%

5%

5%

8%

11%

16%

22%

33%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

programy IT, I Pad

finanční ohodnocení LA

jasné vymezení správné logoped. prevence

pomůcky

lepší spolupráce s rodiči

uvítání většího zájmu od rodičů

materiály do praxe

více času na log. prevenci

Více logopedů na MŠ

nové poznatky a zkušenosti od kolegů a odborníků

nevyplněno

Otázka č. 9 - OKRES HAVLÍČKŮV BROD

0%

0%

0%

0%

0%

9%

18%

9%

9%

27%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

programy IT, I Pad

finanční ohodnocení LA

jasné vymezení správné logoped. prevence

pomůcky

lepší spolupráce s rodiči

uvítání většího zájmu od rodičů

materiály do praxe

více času na log. prevenci

Více logopedů na MŠ

nové poznatky a zkušenosti od kolegů a odborníků

nevyplněno



70 

 

 

Graf č. 52: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – okres Jihlava 

 

 

Graf č. 53: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – okres Pelhřimov 
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Graf č. 54: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – okres Třebíč 

 

 

Graf č. 55: Otázka č. 9 – Návrhy a postřehy na zlepšení logopedické prevence 

v MŠ – Žďár nad Sázavou 

 

Poslední otázka byla „volná“, bohužel celkem 43 % respondentů na ni 

neodpovědělo.  

Největší část respondentů (33 %) uvedla, že by uvítali nové poznatky a zkušenosti 

od kolegů a odborníků. 22 % respondentů by v mateřské škole uvítalo více logopedů či 

logopedických asistentů. Více času na logopedickou prevenci by uvítalo 16 % 

respondentů. V 11 % by respondenti ocenili více materiálů do praxe. 8 % respondentů 
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zmínilo, že by uvítali větší zájem od rodičů, a 5 % lepší spolupráci rodičů. 5 % 

respondentů by potřebovalo větší výběr didaktických pomůcek pro logopedickou prevenci. 

Podle 4 % respondentů by bylo dobré vymezit v podobě návodu, případně manuálu, jak 

logopedickou prevenci realizovat. Pouze 1 % respondentů zmínilo potřebu vyššího 

finančního ohodnocení pro logopedické asistenty. 

 

 

5.3 Doporučení pro praxi 

 

Zajistit kvalitní logopedickou prevenci v mateřských školách nejen v Kraji 

Vysočina je z pohledu dětí, rodičů i pedagogů mateřských škol žádoucí. Logopedická 

prevence by se měla stát každodenní součástí aktivit v průběhu celého dne.  

V logopedické prevenci hodně záleží nejen na přístupu rodičů, učitelů mateřských 

škol, ale i na přístupu logopedických asistentů, na tom, jak aplikují získané znalosti a jak je 

prohlubují např. studiem odborné literatury, pracovních sešitů či absolvováním 

vzdělávacích kurzů, důležitá je také jejich kreativita ve využívání různých materiálů. 

I v dnešní době, kdy trendy ve školství směřují k používání moderních technologií 

a elektroniky, lze používat finančně nenáročné pomůcky, které se dají vyrobit i v mateřské 

škole. S tímto výukovým materiálem lze potom s dětmi provádět logopedickou prevenci. 

Aktivity by v rámci logopedické prevence měly nejen směřovat k rozvíjení 

komunikačních kompetencí dětí, zároveň by děti měly zaujmout. Proto je vhodné provádět 

je formou hry. Děti je třeba do aktivit zapojit, aby se na nich samy aktivně podílely. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že většina respondentů jako problém vnímá 

nedostatek času na realizaci logopedické prevence v praxi. Tento čas lze „navýšit“ tím, že 

se logopedická prevence bude provádět při veškerých aktivitách i ve volných chvílích 

během dne v mateřské škole, nejen při konkrétní činnosti v kruhu – například při čekaní na 

oběd si můžeme rozložit pomocí tleskání slova na slabiky a procvičit rytmizaci. Na 

vycházce popisujeme živou i neživou přírodu a obohacujeme tak slovní zásobu. 
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Je třeba, aby se učitelé mateřských škol a logopedičtí asistenti v rámci logopedické 

prevence nesoustředili pouze na výslovnost. Logopedická prevence má mnohem širší 

záběr. Při logopedické prevenci je třeba věnovat pozornost mnoha dalším oblastem. Velmi 

důležité je rozvíjet u dětí zejména sluchové vnímání a sluchovou diferenciaci, které jsou 

základním předpokladem pro vyvozování a správnou artikulaci hlásek, dále slovní zásobu 

a souvislé vyjadřování. Neméně důležité je v souvislosti s adekvátním vývojem 

komunikačních kompetencí dítěte také dostatečně rozvinuté zrakové vnímání a motorika 

(jemná motorika, hrubá motorika, motorika mluvních orgánů i grafomotorika).  

Jedním z velmi důležitých faktorů pro zajištění optimálních podmínek realizace 

logopedické prevence je to, jakou podporu v této oblasti poskytuje učitelům v mateřské 

škole a zejména logopedickým asistentům její vedení. Pokud vedení mateřské školy 

považuje logopedickou prevenci ve vzdělávání dětí předškolního věku za důležitou, 

podporuje ji např. tím, že svým zaměstnancům umožňuje absolvovat kurzy logopedické 

prevence (finančně, poskytnutím času pro studium) tak, aby mohli dětem poskytovat 

logopedickou péči skutečně kompetentně. Dále je vhodné, pokud mateřská škola v rámci 

depistáže spolupracuje s pracovišti klinické logopedie apod. Bohužel podpora ze strany 

vedení v oblasti logopedické prevence stále není ve všech školách samozřejmostí. 

Pro úspěšný vstup dětí z mateřských škol do škol základních je důležité, aby dítě 

bylo pro tuto důležitou životní etapu co nejlépe připraveno a vybaveno nejen dostatečným 

základem znalostí a dovedností, ale také adekvátně rozvinutými komunikačními 

kompetencemi. Pro tuto oblast má logopedická prevence v mateřské škole nezastupitelné 

místo a je nezbytné, aby jí byla věnována náležitá pozornost. 
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Závěr  

Předkládaná práce se zabývá problémem zajišťování logopedické prevence 

v mateřských školách v Kraji Vysočina. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou logopedické prevence, přiblížit jim jí 

a popsat, jakým způsobem je v Kraji Vysočina zajišťována v mateřských školách a zda 

jsou mezi jednotlivými okresy v Kraji Vysočina rozdíly. 

V teoretické části je poskytnut základ pro část praktickou. První kapitola vymezuje 

pojem logopedie, její význam, cíle a úkoly logopedie v praxi. Popsány jsou také jednotlivé 

jazykové roviny.  

Ve druhé kapitole je představena organizace logopedické intervence v České 

republice, včetně relevantní aktuálně platné legislativy.  

Třetí kapitola se zabývá logopedií dětí předškolního věku. Představen je Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho oblasti. Pozornost je věnována 

zejména logopedické prevenci. Je zde blíže specifikováno logopedické poradenství, 

logopedická depistáž, prevence v oblasti logopedie a realizace logopedické prevence 

v mateřských školách. Jsou zde popsány rozdíly mezi běžnou a speciální třídou mateřské 

školy a kolektivní a individuální logopedickou péčí. 

Ve čtvrté kapitole, která teoretickou část uzavírá, je popsána realizace logopedické 

intervence v Kraji Vysočina. Jsou zde uvedeny informace týkající se speciálně 

pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, klinických logopedů 

a kurzů logopedického asistenta v Kraji Vysočina. 

Praktická část navazující na teoretickou část je postavena na výzkumném 

dotazníkovém šetření a jeho vyhodnocení. Cílem výzkumného šetření bylo mezi 

logopedickými asistentkami (případně učitelkami s logopedickým vzděláním) vybraných 

mateřských škol zjistit a porovnat, zda a jak je zajišťována logopedická prevence v Kraji 

Vysočina a zda jsou při jejím zajišťování rozdíly mezi jednotlivými okresy Kraje 

Vysočina. Celkem se šetření zúčastnilo 76 respondentů a bylo jim položeno devět otázek. 

Jednotlivé odpovědi na otázky jsou vyhodnoceny a prezentovány prostřednictvím grafů. 

Celkově lze konstatovat, že mezi jednotlivými okresy Kraje Vysočina nejsou v zajišťování 
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logopedické prevence v mateřských školách zásadní rozdíly a že v Kraji Vysočina je 

logopedická prevence zajišťována na dostatečné úrovni.  

Domnívám se, že na výsledky šetření předkládané práce by bylo možné navázat 

výzkumem zaměřeným na konkrétní činnosti logopedických asistentů ve výchovně-

vzdělávacím programu, jehož výsledky by mohly logopedickým asistentům přinést nové 

podněty a nápady pro jejich praxi.  
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Příloha 1 – Dotazník 

Zajištění logopedické prevence v MŠ v Kraji Vysočina 

OTÁZKY PRO  RESPONDENTY MATEŘSKÝCH ŠKOL, KTEŘÍ 

ABSOLVOVALI KURZ LOGOPEDICKÉHO ASISTENTA, NEBO VZDĚLÁNÍ SE 

SPECIALIZACÍ - LOGOPEDIE 

Okres: 

Obec: 

Počet let praxe/počet let praxe od kurzu logopedického asistenta: 

Počet dětí ve třídě: 

Třída homogenní, nebo heterogenní: 

 

Otázky: 

1. Co vám přinesl kurz logopedického asistenta do praxe? 

2. Jakým způsobem zajišťujete (realizujete) logopedickou prevenci v MŠ?  

3. Jak často je realizována logopedická prevence v MŠ?  

4. Jsou při realizaci logopedické prevence nějaká úskalí?  

5. Kolik dětí máte s narušenou komunikační schopností (s PO) ve vaší třídě?  

6. O jaký druh narušené komunikační schopnosti se jedná?  

7. Jak je zajišťována spolupráce s rodiči v oblasti logopedické prevence? 

8. Jak vnímáte možnosti následného vzdělávání v problematice logopedie?  

9. Doplňující (volná) otázka – vaše návrhy, nebo postřehy na vylepšení logopedické 

prevence v MŠ? 

Předem velice děkuji za váš čas a za vyplnění dotazníku. 

Prosím, posílejte vyplněný dotazník nejpozději do 31. 1. 2018 na e-mailovou adresu: 

alenaholubova@centrum.cz 

mailto:alenaholubova@centrum.cz
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Příloha 2 – Ukázka podpůrného opatření 
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Příloha 3 – Holubová Alena, 2017: Kolektivní jazyková chvilka  Logopedický asistent – 

primární logopedická prevence (závěrečná práce) 

 

 

KOLEKTIVNÍ JAZYKOVÁ CHVILKA - LOGOPEDICKÉ CVIČENÍ – 

„ČERTE, ČERTE, POJĎ SI HRÁT, BUDU S TEBOU KAMARÁD“ 

 

Závěrečná práce 

Logopedický asistent- primární logopedická prevence 

Číslo akreditace: 15 892/2015-1-507 

 

období od 11. 10. 2017 do 13. 12. 2017 

 

Zpracovala: 

 

Alena Holubová, MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace 

Kraj Vysočina 

Jihlava - listopad 2017 
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Anotace 

 

Tato práce s názvem „Kolektivní logopedická chvilka – logopedické cvičení – Čerte, čerte, 

pojď si hrát, budu s tebou kamarád“ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci 

absolvování vzdělávacího programu „Logopedický asistent – primární logopedická 

prevence“ realizovaného NIDV, krajské pracoviště Jihlava, v období od 11. 10. 2017 do 

13. 12. 2017.  

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval/-a samostatně, s využitím poznatků 

získaných absolvováním vzdělávacího programu „Logopedický asistent – primární 

logopedická prevence“ a studiem odborné literatury a všechny citace a prameny jsem řádně 

vyznačil/-a v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím 

v přiloženém seznamu literatury. 

 

Současně souhlasím/nesouhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna na edičním 

webu NIDV a používána ke studijním účelům pro další zájemce v souladu s autorským 

právem. 

 

V Jihlavě dne 16. 11. 2017 

 

 

 Alena Holubová 
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Úvod 

 

„To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. To prvé má pro svou vlastní potřebu, to 

druhé pro bližní, proto má o oboje pečovati, aby měl jak mysl, tak z mysli pocházející hnutí 

údů, tedy i jazyk co nejvybroušenější.“ (Jan Ámos Komenský: Informatorium školy 

mateřské) 

 

 Tématem mé závěrečné práce je „Čerte, čerte, pojď si hrát, budu s tebou kamarád“. 

Je listopad a co nevidět nás navštíví čerti a čertice, proto jsem si vybrala jazykovou chvilku 

na toto téma. V naší mateřské škole, máme podobný integrovaný blok a vždy je velice 

zábavný. Děti si ho rády užívají a moc je baví. 

 

 Praktická část je rozdělena do metodického postupu v devíti bodech, kterými jsou 

motivace, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, artikulace, sluchové vnímání, zrakové 

vnímání, rytmizace, pohybová chvilka a grafomotorika, ve kterých budou jednotlivé 

logopedické chvilky postupně realizovány. Všechny části souvisí s daným tématem a jsou 

zapojovány podle věku dětí. 

 

Řeč je vlastností specificky lidskou. Schopnost osvojovat si lidskou řeč je pro společnost 

samozřejmostí. Každé dítě, které vyrůstá v normálních podmínkách a prostředí se naučí 

dříve či později mluvit a rozumět mluvené řeči jiných osob. Většina dětí nemá 

s osvojováním si lidské řeči problémy, avšak u řady dětí se tyto problémy vyskytují. První 

signály poruchy řeči lze registrovat ve věku, kdy začíná chodit do mateřské školy. Proto je 

důležité, aby učitelky v mateřských školách rozpoznaly odchylky ve vývoji řeči dětí. Kurz 

logopedického asistenta nám umožňuje získat potřebné vzdělání a informace, které nám 

tuto problematiku příjemně přiblíží a přinese odbornější možnosti ve výchovně – 

vzdělávací činnosti. 
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Praktická část 

 

2.1 Motivace 

 

„Čerti! Čerti jdou! Už jsou tady! A taky Mikuláš s andělem! Nesou nadílku! … Děti se jich 

nemohou dočkat, ale taky se i trochu bojí každoroční společné návštěvy nebeských a 

pekelných bytostí na zemi. Co když přijdou až ke dveřím a zazvoní? … Je to zvláštní chvíle, 

jen jednou za rok, v předvečer mikulášského svátku. Chvíle dětského účtování dobrých i 

špatných skutků, překotné sliby o polepšení, pochvaly, darované dobroty a ovoce, někdy i 

„nadílka“ metličkou od čerta – a už zase spěchají dál. Sotva si je stihneme prohlédnou, 

natož se pro štěstí nepozorovaně dotknou čertova kožichu. Raději tedy až napřesrok, 

s čerty prý nejsou žerty! Nebo snad ano?“ 

 

2.2 Dechová cvičení 

Motivace 

Zahrajeme si na čerty. 

Čertí chrápání 

Děti leží na zádech a napodobují chrápání. Při nadýchnutí děti zvedají bříško, pro lepší 

uvědomění dáme dětem na bříško barevné peříčko. 

Do pekla spadlo andělské peříčko 

Děti sedí, na dlani mají peříčko, snaží se ho odfouknout. 

Rozfoukáme oheň pod kotlem, pomůžou nám větrníky 

Děti se zhluboka nadýchnou a foukají jako na plamínky pod kotlem. Foukají do větrníků, 

aby viděly, že se roztočí a oheň rozhoří. Pozor na zvedání ramínek, dáváme také pozor na 

správné držení těla. 
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2.3 Gymnastika mluvidel 

 

Který čertík má nejdelší jazyk 

Děti se snaží vypláznout jazyk směrem k nosu a pak k bradě. 

 

Pomocí obrázků napodobujeme výrazy čertíků 

Na obrázcích máme nakreslené čertíky s různými výrazy v obličeji, s dětmi napodobujeme 

ty čertíky, které paní učitelka ukáže – usměvavé, zamračené, s vypláznutým jazykem, 

čerta, který si olizuje celou pusinku po dobrotě, kterou uvařili v kotli, s vyceněnými zuby 

atd. (příloha č. 1) 

Ptáme se dětí, jak ještě by se mohli čertíci tvářit, a zkoušíme je napodobit. 

 

 

Artikulační cvičení 

 

Čertí blekotání 

Děti rychle kmitají jazykem a napodobují řeč čertů:  

Malí čerti se učí mluvit: 

Juchuchu, hehehe, bububu, nonono, jejeje….. 

 

Děti sedí v kroužku a říkáme si básničku, kterou rozcvičíme dýchací cesty a mluvidla 

Já jsem čertík Bertík, 

dlouhý je můj jazýček. 
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Koukej, co já udělám, 

takhle hezky zabrblám, bla, bla, bla, bla, bla, ble, ble, ble, ble, ble, blll, blll, blll, blll, blll, 

blo, blo, blo, blo, blo, blu, blu, blu, blu, blu….. 

2.5 Sluchové vnímání 

 

Hra „Čerte, vstávej“ 

Děti sedí v půlkruhu na židličkách. Před nimi sedí na židličce jedno dítě, otočené zády 

k ostatním. Na hlavě má čertí růžky a představuje čerta. Učitelka ukáže na některé dítě, to 

se postaví za čerta a řekne: „Čerte, vstávej“! Spící čert hádá podle hlasu, kdo ho budí. Dítě, 

které zbudilo čerta, si sedne na jeho místo a hra pokračuje, dokud se nevystřídají všechny 

děti. 

 

Hra na pekelný rámus a andělské ticho 

Děti ve třídě rozdělíme do dvou skupin, věkově stejných. Jedna polovina dětí se posadí na 

koberec a rozdáme jim Orffovy hudební nástroje (př.: drhlo malé, chrastítko, rumba koule, 

tamburína, dřevěné paličky, prstová klapačka aj.). 

Děti, které sedí na koberci, pomocí Orffových nástrojů dělají za pomoci paní učitelky 

rámus jako v pekle a druhá polovina dětí na tento rámus reagují během a běhají po třídě. 

Děti s hudebními nástroji přestanou nečekaně rámusit a napodobí tichým hraním andělské 

hudbu v nebi. V tu chvíli děti, které běhají po třídě, musí slyšet změnu a z běhání přejdou 

na pomalou chůzi. Dalším prvkem, který můžeme přidat je, úplné ticho a děti na něj 

mohou reagovat úplným zastavením. 

 

Zdrobněliny podstatných jmen  

Zdrobněliny jsou v češtině velmi hojné a často používané v aktivní slovní zásobě, přičemž 

způsob jejich tvoření je velmi rozmanitý. Slovní hry se zdrobnělinami mohou mít mnoho 
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variant. Jednou z nich je zhudebnění trojic slov jednoduchou ostinátní melodií, která je 

zároveň vhodným prostředkem k pěvecké výchově předškolních dětí.  

Principem aktivity je pěvecká ozvěna, kdy učitelka předzpívá dětem celou trojici slov a 

děti opakují každý takt. Později se i samy přidávají po zaznění prvního slova a následně se 

spontánně snaží objevit a ostatním předzpívat další trojice slov odpovídající vzorci.  

Vytvořte vlastní variace ostinátních melodií pro trojice příbuzných slov.  

 

Vytvořte si například tabulku 

 

Zdrobněliny podstatných jmen (můžeme si vytvořit zásobník slov) př. 

čert                                 čertík                                    čertíček 

anděl                              andílek                                 andělíček 

Můžeme obměnit s přídavnými jmény – opaky př. 

            malý                               velký 

            veselý                            smutný 

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

Nesmyslné obrázky (příloha č. 2) 

Děti, na obrázku vidíme popletený obrázek s Mikulášem, čertem a andělem. 

Poznáte, co malíř na obrázku popletl? Popletené předměty vymalujte. 
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Obměnou může být hledání rozdílů mezi stejnými obrázky 

Děti hledají v řadě stejných obrázků jeden, který je rozdílný 

 

Skládání obrázků z dílů (příloha č. 3) 

Děti dostanou rozstříhaný obrázek, který slepují na čtvrtku papíru. Obměnou může byt 

omalovánka s tématem čertíků, kterou si děti můžou následně vymalovat 

 

Slovní zásoba 

 

Šel čertíček do peklíčka a přinesl tam …“  

Každý přidává jedno slovo z určeného okruhu (obrázky – jídlo, oblečení, nábytek….), ve 

druhé fázi i bez obrázků. 

 

Podstatná jména 

Kouzelný košík – různé varianty – obrázky, předměty (co patří do peklíčka, zvířata, ovoce, 

nářadí, nábytek, hračky) 

Synonyma (nestejně znějí, stejný význam) Jak to řekneš jinak?  

Homonyma – stejně znějí, jiný význam. Co to ještě znamená? 

 

Přídavná jména 

Antonyma – Jak je to naopak? – malý – velký čertík, tlustá – tenká kniha hříchů... lze i 

pomocí míčku – hodím dítěti a řeknu tlustý andílek- dítě řekne hubený andílek… 

Jaký je, může být? – hra s předměty  

 

Slovesa 
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Říkej, co dělají. 

Co můžeme dělat rukama, nohama? 

Co dělám, co jsem udělala?  Pantomima, může být i s rekvizitou – např. hrajeme si na 

peklíčko a čertíky – přikládáme pod kotlem, pereme kožich,… 

 

 

 

2.8 Rytmizace 

 

Vytleskávání (vyťukávání) slov 

Čert, čertík, anděl, Mikuláš, kotel, oheň, peklo, peklíčko, řetěz, rohy, kožich, pytel, nadílka 

… 

Začínáme se slovy, která ukazujeme na obrázku, pro předškolní děti můžeme obrázky 

schovat. Ptáme se dětí, jaká slova se ještě hodí k čertíkům. 

 

Rozpočítadla 

Při říkaní rozpočítadla děti ukazují na ostatní děti v kruhu. 

Anděle panděle pikum her 

Osmatarče osmeher 

Secha plecha olevojner 

Cinky linky ven 

Ententyky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. 

 

Říkadlo s pohybem – básnička „Peklo není žádná sranda“: 

Peklo není žádná sranda,   (hrozit prstíkem ty-ty-ty) 
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je tam čertů celá banda.  (všechny prsty se třepou) 

Ať je velký, tlustý, malý,  (samostatně ukazováček, palec, malíček) 

všichni by se jenom prali.  (spojit ruce) 

Vzájemně se potřebují,  (prsty k sobě) 

své růžky vystrkují.   (naznačit rohy) 

Když na ně zakřičíš,   (prsty se zatřepou) 

nic se nestane,    (máchnout rukou) 

dokud ten nejvyšší mezi ně nepřijde. (prst ukazuje do nebe) 

Pak náhle čertíci se hluboce ukloní, (postupně uklánět prsty) 

ticho tu nastane,   (psssst) 

čertíci nezlobí.   (prstíky do vzduchu) 

 

Píseň: „Čertovská polka“ (příloha č. 4) 

 

Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli, kožichy si vyklepali a pak pěkně hupli. 

Ocasem si zatočili, jen tak bez okolku tancovali vpravo vlevo tu čertovskou polku.  

 

Nácvik písně – provádíme formou předzpívání po částech, které v závěru spojíme v celou 

píseň. 

 

Aktivity s písní 

Nabídneme dětem Orffovy nástroje – zvukem ztvárněné peklo a nebe 

Zpěv písně provázíme pohybem 

Pokud některé dítě písničku umí, může předzpívávat ostatním dětem 
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Taneční provedení – tanec podle textu 

Dramatizace písničky – ztvárnění Mikuláše a čertů a andělů 

Relaxace – děti si lehnou na koberec a budou poslouchat čtení pohádky „Jak krtek potkal 

čerta“ 

 

2.9 Pohybová chvilka 

 

Básnička s pohybem: 

Dupy, dupy 

Dupy, dupy, dupáníčko,      (hodně silně dupeme) 

to je naše zlobeníčko.          (stále dupeme) 

Jako čerti v pekle,                 (skáčeme z jedné nohy na druhou) 

chováme se vztekle.             ( skáčeme z jedné nohy na druhou) 

Teď si pěkně lehneme,        (lehneme si na záda) 

už se ani nehneme. 

 

Bum, bum, ratata,                (klečíme u židličky a pěstmi bušíme do sedadla) 

čerti buší na vrata. 

Bumtarata, bumtarata       (klečíme a dlaněmi pleskáme do sedadla) 

na ty vrata, natotata. 

Čmáraj na ně, čmáraj více, (stojíme, ukazováčky obou rukou napodobujeme čmárání) 

načmárali čmáranice. 

Cupy, dupy, cupity,            (lehce dupeme) 

zadupali kopyty.                  (silně dupeme) 
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Hra „Čertí ocásky“ 

Učitelka připraví stužky (čertovské ocásky). Každé dítě si zastrčí stužku zezadu za gumu 

kalhot. Učitelka zahájí hru. V tu chvíli se čertíci rozeběhnou po třídě a snaží se ostatním 

dětem vytáhnout stužku. Kdo má stužku vytaženou, jde si sednout. Pokračuje se, dokud 

nezůstane poslední čertík se stužkou (ocáskem). 

 

 

 

2.10 Grafomotorika 

 

Pracovní listy 

V prvním pracovním listu (příloze č. 5) na rozvoj jemné motoriky se děti naučí básničku. 

Pytle na pracovním listu můžou barevně vybarvit, nebo vytečkovat a předškolní děti, 

mohou pytle spočítat a zakroužkovat ty pytle, které jsou ve dvojici. 

Jedna dvě, čertík jde,  

nese pytle uhlí, 

anděl se raduje, 

že s nimi zatopí. 

Můžeme dát dětem jakýkoliv pracovní list s čertovskou tématikou – například 

procvičování hlásky Č, Šimonovy pracovní listy 13 (příloha č. 6), nebo na procvičování 

jemné motoriky (příloha č. 7) 
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Závěr 

 

Veškeré činnosti, které jsou zahrnuty v této logopedické chvilce „Čerte, čerte, pojď si hrát, 

budu s tebou kamarád“, obsahují všechny důležité prvky k rozvoji řeči. 

 

V každém metodickém postupu je nabídka různých činností, abychom mohli logopedickou 

prevenci obměňovat a děti tak zaujmout na stejné téma. 

 

Činnosti volíme tak, aby byly vhodné k určitému věku dítěte. 
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