
ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá sluchovým vnímáním u dětí s vývojovou dysfázií. V dané 

problematice se zaměřuje na využití metody Elkonina, konkrétně na přípravu dětí před 

zahájením aplikace této metody. Cílem práce bylo provést zhodnocení možností, jak 

připravit děti s vývojovou dysfázií v mateřské škole speciální na aplikaci metodiky podle 

Elkonina. V úvodních částech práce je na základě rešerše odborné literatury čtenáři 

přiblíženo téma narušeného vývoje řeči, konkrétněji pak vývojové dysfázie jako specifické 

formy narušeného vývoje řeči. Dále je popsána sluchová percepce a možnosti její 

diagnostiky, především u dětí předškolního věku a také v kontextu vývojové dysfázie. 

V poslední podkapitole jsou čtenáři představeny možnosti rozvoje sluchové percepce, ve 

formě námětů na aktivity s dětmi předškolního věku, a samotná metoda Elkonina, k jejímuž 

využití je aktivitou v této práci směřováno. V závěrečné části práce je popsána aplikace 

vybraných rozvojových aktivit, které byly prováděny po dobu třech měsíců  na vzorku dětí 

blížících se věku doporučenému pro zahájení aplikace metody Elkonina. Jejím cílem bylo 

rozvinout jejich schopnost sluchové percepce a připravit je na následnou aplikaci metody 

Elkonina. Pro ověření výsledků a úspěšnosti aplikace rozvojových aktivit byla provedena 

dvě výzkumná šetření u zapojených dětí, která se zaměřila na míru rozvinutí jejich 

sluchového vnímaní před provedením a po provedení aplikace rozvojových aktivit. Srovnání 

těchto dvou šetření prokazuje vysokou úspěšnost rozvoje sluchového vnímaní. 
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