
 

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra speciální pedagogiky 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Logopedická prevence v běžné mateřské škole 

Prevention of  Speech and Language Disorders at a Common Kindergarten 

 

 

Tereza Kyselová 

Vedoucí práce:  Mgr. Ing. Jana Horynová 

Studijní program:  Speciální pedagogika 

Studijní obor:  B SPPG 

Praha 2019 



Prohlášení 

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Logopedická prevence v běžné mateřské škole 

potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití 

v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 10. 4. 2019  



 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Mgr. Ing. Janě Horynové za její 

odbornou pomoc, ochotu a čas, který mi věnovala. Dále děkuji všem, kteří mi pomohli 

s vypracováním práce. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině a manželovi 

za jejich trpělivost a podporu.  



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá oblastí logopedické prevence v běžné mateřské škole 

a metodami primární prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním 

věku. Hlavním cílem práce je popis a charakteristika konkrétních postupů logopedické 

prevence ve sledované mateřské škole, analýza jejich přínosů a případných omezení 

s vyvozením závěrů a doporučení pro praxi. Teoretická část práce zahrnuje dvě kapitoly, 

které jsou věnovány charakteristice vývoje řeči dítěte a nejčastějším druhům narušené 

komunikační schopnosti v předškolním věku, problematice předškolního vzdělávání, jeho 

obsahu a možnostem doplňujícího vzdělávání učitelů mateřských škol na poli logopedické 

prevence a charakteristice logopedické prevence. Praktická část práce představuje 

empirický výzkum na zvolené mateřské škole. Jedná se o kvalitativní výzkumné šetření 

s využitím pozorování, polostrukturovaných rozhovorů, vlastního zapojení autorky práce 

do aktivit logopedické prevence v dané škole.   
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Abstract 

The bachelors´ thesis deals with the issue of prevention of speech and language disorders 

at a common kindergarten and methods of primary prevention of speech and language 

disorders within pre-school children. The main aim of the thesis is to describe 

and characterise specific methods of prevention of speech and language disorders 

at a concrete kindergarten, to analyse the benefits and possible limitations of the methods 

and to offer conclusions and recommendations for practice. The theoretical part of the 

thesis consists of two chapters focused on the characteristics of speech and language 

development of a child and the most frequent types of speech and language disorders 

at pre-school age, the pre-school education, its contents and the possibilities of further 

education of kindergarten teachers in the field of the prevention of speech and language 

disorders and the characteristics of the prevention of speech and language disorders. 

The practical part of the thesis includes research at a chosen kindergarten. It is a qualitative 

research, using observation, semi-structured interviews and also the author´s involvement 

in the activities of prevention of speech and language disorders at the given school.  
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Úvod  

Tématem bakalářské práce je Logopedická prevence v běžné mateřské škole. Uvedené 

téma jsem si zvolila mimo jiné proto, že působím jako pedagog v mateřské škole a je mi 

tedy toto téma blízké. Při své práci v běžné mateřské škole zjišťuji, že velké procento dětí 

jeví určité známky narušení komunikační schopnosti. O to více vnímám důležitost 

logopedické prevence a její každodenní zařazování do výuky u dětí docházejících 

do mateřské školy.  

Předškolní vzdělávání představuje velmi důležitou etapu v životě dítěte. Dítě v této době 

získává první širší sociální zkušenosti, základní poznatky o dění kolem sebe i motivaci 

pro práci (aktivitu) a další vzdělávání. Postupně si osvojuje řadu dílčích dovedností, 

získává školní zralost.    

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a charakterizovat logopedickou prevenci 

ve zvolené mateřské škole. Dílčími cíli je zjistit, jak je tato logopedická prevence zajištěna, 

jaké materiály vyučující používají a na jaké oblasti se zaměřují. Dalším cílem práce bylo 

připravit didaktické pomůcky a ověřit jejich využitelnost při práci s dětmi. V neposlední 

řadě práce mapuje hlavní přínosy a omezení logopedické prevence, sestavené na základě 

pozorování, vlastní pracovní zkušenosti autorky práce i rozhovorů se zúčastněnými 

vyučujícími.   

Práce se člení na teoretickou a praktickou část, přičemž první dvě kapitoly jsou teoretické, 

třetí kapitola je empirická, výzkumná.   

První kapitola se věnuje základním pojmům z oblasti komunikace, problematice vývoje 

řeči a narušené komunikační schopnosti. Kapitola představuje základní druhy narušené 

komunikační schopnosti typické pro předškolní děti.   

Druhá kapitola teoretické části se zabývá předškolním vzděláváním, jeho obsahem 

a možnostmi dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence a v neposlední 

řadě představuje problematiku logopedické prevence, včetně uvedení jejích oblastí.  

Třetí kapitola, praktická část práce, je věnována výzkumnému šetření. Stručně 

charakterizuje sledované zařízení, výzkumný vzorek a dále se věnuje náplni a průběhu 

logopedické prevence na dané mateřské škole. V rámci výzkumu byly zhotoveny nové 

didaktické pomůcky a vyzkoušeny v praxi při práci s dětmi.  Součástí kapitoly je také 
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uvedení hlavních přínosů či omezení logopedické prevence. Krátká subkapitola 

je věnována integraci chlapce s vývojovou dysfázií do třídy.  

Hlavními výzkumnými metodami bylo pozorování a polostrukturované rozhovory 

s vyučujícími. Autorka práce se také sama zapojila do výuky.   
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1 Komunikační schopnost  

Vývoj řeči a komunikačních dovedností je u každého dítěte ukazatelem jeho celkové 

mentální vyspělosti. Prostřednictvím řeči a komunikace se uskutečňuje většina procesů 

vzdělávání a výchovy dětí (Průcha, Koťátková, 2013, s. 38). 

Kvalitu a úroveň komunikačních schopností ovlivňuje celá řada faktorů. Za bezesporu 

jeden z nejdůležitějších faktorů působících v dětském věku lze označit vliv rodinného 

prostředí. Děti mohou vyrůstat ve velmi odlišném rodinném prostředí. Zatímco 

v podnětném prostředí děti získávají celou řadu podnětů pro rozvoj řeči, rodiče na ně 

hovoří již od nejranějšího věku, čtou jim knížky, ukazují obrázky, nepodnětné prostředí 

je prostředí komunikačně chudé, pasivní. Průcha, Koťátková (2013) zdůrazňují pro rozvoj 

dítěte v raném věku především úlohu komunikace dítěte s matkou, vzhledem k tomu, 

že s většinou dětí raného věku tráví matky celkově nejvíce času.  V současné době se také 

hodně diskutuje o vlivu přemíry elektroniky a nadužívání technologií v domácnostech. 

Ukazuje se, že nadměrné sledování obrazovek může brzdit vývoj řeči dětí, a to jednak tím, 

že oslabuje sluchové a zrakové vnímání dítěte, ale také jej „odstavuje“ od motorického 

rozvoje (Richtrová, 2016).   

1.1 Komunikace 

Člověk je tvor společenský, je jeho přirozenou schopností komunikovat s ostatními lidmi, 

tedy vstupovat s nimi do interakce, vzájemně na sebe působit. Prostřednictvím komunikace 

se utváří osobnost jedince, ale také se jedinec začleňuje do společnosti.  Klenková (2006, 

s. 25) definuje komunikaci jako obecně lidskou schopnost užívat výrazové prostředky 

k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů.  

Lipnická (2013) uvádí následující formy komunikace: verbální komunikaci, neverbální 

komunikaci a paralingvistickou komunikaci, jiní autoři (např. Klenková, 2006) řadí 

paralingvistickou komunikaci pod neverbální komunikaci.  

Verbální komunikace zahrnuje mluvenou řeč. Patří sem všechny komunikační procesy, 

které se realizují prostřednictvím mluvené či psané řeči.   

Neverbální komunikace (nonverbální, mimoslovní). Realizuje se prostřednictvím gest, 

pohybů hlavy, rukou, těla. Do neverbální komunikace řadíme gesta, mimiku, pohled, 
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postoj a polohu těla, vzdálenost, tělesný kontakt. Určitá míra neverbální komunikace vždy 

doprovází verbální projev, doplňuje ho, dokresluje jeho význam (Klenková, 2006). 

Paralingvistickou komunikaci lze chápat i jako určitou podmnožinu neverbální 

komunikace. Jedná se o neverbální projevy jako je kvalita hlasu, jeho síla a způsob 

mluvního projevu (rychlost řeči, melodie a rytmus řeči, či uplatňování pomlk) (Klenková, 

2006). 

1.2 Ontogenetický vývoj řeči 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části této kapitoly, řeč a její vývoj ovlivňuje řada faktorů, 

které jsou zpravidla členěny na vnější (především sociokulturní prostředí) a vnitřní 

(osobnostní charakteristiky dítěte, jeho vrozené nadání pro jazyk, intaktní sluchové 

a zrakové vnímání, rozumové schopnosti, ale také například úroveň motorických 

dovedností dítěte) (Škodová, Jedlička, et al. 2007). Ontogenetický vývoj řeči můžeme 

v souladu s řadou autorů rozčlenit na dvě hlavní období, období předřečová a období 

vlastního vývoje řeči (Klenková, 2006). Sovák (1972) hovoří o tzv. přípravných, 

předběžných stadiích vývoje řeči, která trvají od narození do zhruba jednoho roku věku 

a navzájem se prolínají.  

Období novorozeneckého křiku Sovák (1972) vymezuje od narození do zhruba 6. týdne 

věku. Dítě v tomto věku se projevuje prvním novorozeneckým křikem, jedná se o reakci 

dítěte na změnu prostředí po narození. Tento křik je považován za reflex vyvolaný 

podrážděním dýchacího centra přechodem z placentárního zásobování kyslíkem na plicní 

dýchání (Klenková, 2006, s. 35). Zhruba od 6. týdne se charakter křiku začíná měnit, dítě 

začíná křikem vyjadřovat své potřeby.  

Období žvatlání se začíná objevovat mezi 2. a 3. měsíce věku. Hlasové projevy dítěte 

nazýváme broukáním, objevuje se také tzv. pudové žvatlání. Přibližně v polovině 1. roku 

života dítě začíná připodobňovat zvuky, které vydává, hláskám mateřského jazyka, 

produkuje tzv. napodobivé žvatlání. Zapojuje vědomou sluchovou i zrakovou kontrolu, 

hraje si s mluvidly (Klenková, 2006). 

Období rozumění řeči začíná dle Škodové, Jedličky (2007) mezi 8. a 9. měsícem věku. 

Dítě začíná rozlišovat obsah kratších sdělení, a to nejprve na základě melodie, přízvuku, 

zabarvení v hlase mluvčího. Jednotlivým segmentům řeči začíná rozumět okolo jednoho 

roku věku.  
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Na výše uvedená předřečová stadia navazuje období vlastního vývoje řeči, v jehož rámci 

Sovák (1972) vyčleňuje čtyři hlavní období:  

Ve stadiu emocionálně-volním (1 – 2 roky) dítě začíná projevovat svoje přání, pocity. 

K tomu již používá první slova, která mají význam vět. První slova jsou zpravidla 

jednoslabičná, ale i víceslabičná a označují konkrétní osoby či věci.  Mezi 1,5 až 2 lety 

Sovák vyčleňuje tzv. egocentrické stadium vývoje řeči. Dítě již začíná používat řeč jako 

činnost, opakuje si slova. I nadále ale velkou část komunikace dítěte tvoří neverbální 

složka (Klenková, 2006).   

Ve stadiu asociačně-reprodukčním (2. rok života) získávají první slova úlohu 

pojmenování. Dítě si jednotlivé výrazy spojuje s konkrétními předměty, začíná být již 

schopno i jednoduché asociace. Toto období je obdobím prudkého rozvoje řeči, dítě ji 

začíná využívat ke komunikaci s dospělými (Sovák, 1972).  

V průběhu třetího roku života vývoj řeči dítěte prochází zpravidla stadiem logických 

pojmů. Dítě je stále více schopno abstrakce, slova původně užívaná pro konkrétní jevy 

užívá i jako všeobecné pojmy.  Právě v tomto období, mezi 3. a 4. rokem se často u dětí 

setkáme s tzv. fyziologickou, vývojovou neplynulostí (Klenková, 2006).  

Ve stadiu intelektualizace řeči (od 4 let prakticky až do dospělosti) dle Klenkové (2006) 

by dítě mělo vyjadřovat svoje myšlenky obsahově i formálně, bez dysgramatismů 

a s dostatečnou slovní zásobou.  

1.3 Vývoj řeči z hlediska jazykových rovin 

Vývoj řeči můžeme sledovat také z hlediska jednotlivých jazykových rovin. Jejich vývoj 

neprobíhá odděleně, ale naopak se všechny roviny v rámci ontogeneze řeči prolínají 

(Klenková, 2006).  

Bartošová, Hulínová, Škaloudová a Wagenknechtová (2013) uvádějí čtyři základní 

jazykové roviny, v rámci kterých sledujeme vývoj řeči a jazykových schopností: 

Morfologicko-syntaktická jazyková rovina představuje rovinu aplikace gramatických 

pravidel v mluvním projevu. Můžeme se jí zabývat až okolo 1. roku života, kdy začíná 

vlastní vývoj řeči. Dítě si začíná osvojovat gramatická pravidla především nápodobou 

a dále pak pomocí tzv. transferu používá mluvní vzorec v podobných situacích. První slova 

dítěte plní funkci celých vět, jedná se zpravidla o zvukomalebná citoslovce a slova vzniklá 
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opakováním slabik. První slova dítě neskloňuje ani nečasuje. Mezi první slovní druhy patří 

již zmíněná citoslovce, podstatná jména, později slovesa. Nejdéle dítě začíná užívat 

číslovky, předložky a spojky. Z hlediska syntaktického začíná dítě zhruba v roce a půl či 

ve dvou letech tvořit dvouslovné věty, ve třetím roce života začíná používat víceslovné 

věty a začíná také skloňovat a časovat. Poměrně dlouho dítě tvoří věty tak, že klade slovo, 

které je pro něj nejdůležitější, na první místo ve větě. Až do 4. roku života se u dětí 

setkáváme s většími či menšími odchylkami v užití gramatických pravidel, hovoříme o tzv. 

fyziologickém dysgramatismu. Po 4. roce by již řeč dítěte měla být z hlediska gramatiky 

správná (Bytešníková, 2012).  

Lexikálně-sémantická jazyková rovina se zabývá pasivní i aktivní slovní zásobou a jejím 

rozvojem. Vývoj pasivní slovní zásoby začíná již okolo 10. měsíce věku dítěte (období 

rozumění řeči).  Počátky rozvoje aktivní slovní zásoby nastupují v jednom roce života, kdy 

dítě začíná postupně používat první slova. Slovní zásoba v 1 roce činí zhruba 5 – 7 slov, 

ve druhém a třetím roce prudce narůstá a aktivní slovní zásoba u tříletého dítěte dosahuje 

až 1000 slov. Při nástupu do školy by dítě mělo mít ve svém aktivním slovníku až 3000 

slov. Je zřejmé, že rozvoj této roviny nikdy nekončí, rozšiřování slovní zásoby probíhá 

během celého života člověka (Klenková, 2006).  

Foneticko-fonologická jazyková rovina se týká zvukové stránky řečového projevu, 

hodnotíme v ní vytváření a fixaci výslovnosti jednotlivých hlásek, jejich rozlišování 

(Bartošová, Hulínová, Škaloudová a Wagenknechtová, 2013). Klenková (2006) zdůrazňuje 

důležitý moment v ontogenezi řeči, kterým je období přechodu z pudového 

na napodobující žvatlání (přibližně okolo 6. měsíce života). Ohnesorg (in Bytešníková, 

2012) a další autoři vyslovují tzv. pravidlo nejmenší námahy, podle kterého dítě nejprve 

tvoří hlásky, které vyžadují nejmenší námahu a až později hlásky artikulačně náročnější. 

Nejprve tedy dítě tvoří samohlásky, potom hlásky závěrové, následně úžinové a nakonec 

polozávěrové hlásky a hlásky specifické pro daný jazyk (např. vibranty v českém jazyce). 

Dle Klenkové (2006) vývoj výslovnosti začíná relativně brzy po narození a ukončen bývá 

mezi 5. – 7. rokem života.   

V pragmatické jazykové rovině sledujeme schopnost dítěte vyjádřit svůj komunikační 

záměr, zapojit se do konverzace, přiměřeně reagovat na komunikačního partnera. Patří sem 

také schopnost adekvátního užití prvků neverbální komunikace, mimiky, gestikulace, 

očního kontaktu. Již dvouleté až tříleté dítě začíná chápat svou úlohu v komunikaci, snaží 
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se komunikovat se svým okolím, navazovat kontakt, prostřednictvím komunikace dosahuje 

svých komunikačních záměrů. Učí se základům rozhovoru, samostatně vést hovor, ale také 

být schopno neskákat druhým do řeči, být schopno naslouchat (Bytešníková, 2012).  

1.4 Narušená komunikační schopnost, nejčastější druhy narušené 

komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku 

Tématem bakalářské práce je logopedická prevence u předškolního věku, považujeme 

proto za důležité alespoň ve stručnosti představit nejčastější druhy narušené komunikační 

schopnosti, se kterými se mohou vyučující u dětí předškolního věku setkat. Kapitola není 

vyčerpávající, vzhledem k rozsahu práce není možné podrobně se věnovat všem 

narušením. 

Lechta (2003, s. 17) definuje narušenou komunikační schopnost takto: Komunikační 

schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů (příp. 

několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru.  

Mezi nejčastějšími druhy narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku 

bývají uváděny zejména poruchy článkování řeči (v předškolním věku zejména dyslalie), 

poruchy vývoje řeči (zejm. prostý opožděný vývoj řeči; specificky narušený vývoj řeči – 

vývojová dysfázie), poruchy plynulosti řeči, ale i mutismus. Setkat se u dětí můžeme 

pochopitelně i s dalšími druhy narušené komunikační schopnosti, poruchami zvuku řeči, 

hlasovými poruchami, dětskou afázií, symptomatickými poruchami řeči aj.) (Kejklíčková, 

2016).   

1.4.1 Dyslalie 

Patří mezi tzv. poruchy článkování, artikulace. Bývá označována za nejčastěji 

se vyskytující narušení komunikační schopnosti u dětí. Lechta (in Bytešníková, 2012) 

uvádí, že dyslalie představuje až dvě třetiny ze všech druhů narušené komunikační 

schopnosti.  

Dyslalii můžeme definovat jako neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek 

v komunikačním procesu dle příslušných jazykových norem (Bytešníková, 2012, s. 41). 

Porucha se projevuje na fonetické úrovni v podobě vynechávání, zaměňování, nahrazování 

či nepřesného vyslovování hlásek, a na fonologické úrovni, tedy v plynulé řeči, v rámci 

spojování hlásek do slabik, slov a vět (Klenková, 2006). Krahulcová (2003) dyslalii 
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označuje za vadný mluvní stereotyp, a to z hlediska mechanismu, místa a způsobu tvoření 

hlásky.  

Příčiny dyslalie jsou multifaktoriální, odborníci (např. Bytešníková, 2012, Klenková, 2006) 

uvádějí, že roli sehrává nespecifická dědičnost, artikulační neobratnost, narušení sluchové 

a zrakové percepce, případné anatomické vady mluvidel, poškození centrální nervové 

soustavy, ale především je důležitý vliv prostředí. Vliv výchovného prostředí, mluvního 

vzoru a stimulace ke komunikaci zdůrazňuje již Sovák (1984).   

1.4.2 Prostý opožděný vývoj řeči 

Jazykové schopnosti dítěte úzce souvisejí s jeho rozumovými schopnostmi. Proto 

opožděný vývoj řeči má vliv na vývoj psychických a rozumových schopností dětí, ale také 

formování osobnosti dítěte, jeho sociální vztahy apod. Lejska (2003, s. 95) definuje 

opožděný vývoj řeči jako absenci jedné, více nebo dokonce všech složek v oblasti vývinu 

řeči vzhledem k věku dítěte.  

Hlavní příčinou prostého opožděného vývoje řeči je dědičnost, opožděné vyzrávání 

centrální nervové soustavy, lehká porucha sluchu a především nejčastěji nepodnětné 

prostředí. Hlavním příznakem je opoždění v oblasti řečového projevu. Opoždění můžeme 

pozorovat ve všech jazykových rovinách, nebo jen některé. Podstatné je, že při včasné 

diagnostice a zajištění příznivých podmínek vývoje má toto narušení velmi dobrou 

prognózu a dítě může zcela dohnat své vrstevníky, jeho řeč se rozvine na odpovídající 

úroveň (Škodová, Jedlička, et al., 2007).  

1.4.3 Vývojová dysfázie 

Škodová, Jedlička, et al. (2007, s. 110) definují vývojovou dysfázii jako specificky 

narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit 

se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.  

Jedná se o poruchu centrálního zpracování řečového signálu. Etiologie vývojové dysfázie 

je velmi pravděpodobně multifaktoriální, důležitou roli hraje dědičnost (Škodová, Jedlička, 

et al., 2007).  

Toto narušení se projevuje celou škálou symptomů řečových i neřečových. Zasahuje 

v různé míře všechny jazykové roviny. Mezi hlavní příznaky řadíme opožděný vývoj řeči, 

nerovnoměrný psychomotorický vývoj, narušení sluchové percepce, především 

fonematického sluchu, sluchové paměti, zrakové percepce, narušení časoprostorové 
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orientace, ale i narušení hrubé a jemné motoriky a další. Řeč dysfatického dítěte bývá často 

obtížně srozumitelná. Vývojovou dysfázii literatura často dělí na percepční (narušené 

porozumění řeči) a expresivní (narušení realizace řeči), většina dětí s vývojovou dysfázií 

má však deficity v obou oblastech, tedy se jedná spíše o smíšenou poruchu (Bartošová, 

Hulínová, Škaloudová a Wagenknechtová, 2013).  

Důležitá je z hlediska logopedické intervence především úloha diferenciální diagnostiky 

a odlišení vývojové dysfázie od jiných narušení, především prostého opožděného vývoje 

řeči, dyslalie, sluchových vad či mentální retardace. Vývojová dysfázie vyžaduje 

dlouhodobou intenzivní a komplexní péči nejen v předškolním, ale často i ve školním věku 

(Klenková, 2006). 

1.4.4 Breptavost 

patří mezi narušení plynulosti řeči. Dříve byla chápána jako neuróza řeči.  Projevuje 

se nápadně rychlou mluvou, nedbalou výslovností, komolením slov způsobeným 

vynecháváním hlásek a slabik, narušeným dýcháním při mluvení. Podstatné je, že řeč bývá 

narušena nejen po formální, ale i obsahové stránce (Škodová, Jedlička, et al., 2007; Lechta, 

Králiková, 2011).  

Mezi etiologické faktory breptavosti Klenková (2006) řadí dědičnost, organický podklad, 

nebo neurotický charakter.  

1.4.5 Koktavost  

Škodová, Jedlička et al. (2007, s. 261) charakterizují jako patologický stav, který náleží 

mezi onemocnění v oblasti řeči, kdy je řeč přerušována záškuby či křečemi svalů fonačního 

ústrojí a mluvidel. Často uváděnou definicí koktavosti je definice Lechty (in Klenková, 

2006, s.154): Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů 

participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým 

nedobrovolným (tonickým, klonickým) přerušováním plynulosti procesu mluvení.  

Koktavost tedy patří spolu s breptavostí mezi narušení plynulosti řeči. Je předmětem zájmu 

mnoha vědních disciplín.  Vzhledem k šíři problematiky vznikl samostatný obor, který 

se zabývá koktavostí, balbutologie.  

 Názory na etiologii koktavosti se různí, Lechta (2003) rozlišuje koktavost organicky 

podmíněnou, případně danou kombinací neurózy a organického poškození a koktavost 

vznikající primárně jako neuróza.  
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Při koktavosti je narušená koordinace orgánů, které se podílejí na mluvení. Navenek 

se nejnápadněji projevuje nedobrovolnými a nekontrolovatelnými neplynulostmi v řeči. 

Jsou doprovázeny velkou námahou a psychickým napětím.  

V předškolním věku, přibližně okolo třetího až čtvrtého roku života, prochází většina dětí 

z hlediska vývoje řeči velmi náročným obdobím. Dochází k prudkému nárůstu slovní 

zásoby, dítě se snaží stále více komunikovat, vyjadřovat své pocity a potřeby. S tímto 

obrovsky rychlým rozvojem koliduje nevyzrálost artikulačního ústrojí dítěte, které v tomto 

věku často nezvládne plynule realizovat složité komunikační záměry. Často se tak v řeči 

dětí projevují četné neplynulosti, které jsou však vývojové, fyziologické a je potřeba 

je odlišit od patologie (Lechta, Králiková, 2011). 

 Terapie koktavosti je zpravidla dlouhodobá. V předškolním i školním věku vyžaduje 

zejména úzkou spolupráci terapeuta, rodiny a školy.  

1.4.6 Mutismus 

Mutismus znamená ztrátu schopnosti verbálně komunikovat, projevuje se jako oněmění, 

nepřítomnost či ztráta řečových projevů, která není podmíněna organickým poškozením 

centrálního nervového systému (Klenková, 2006, s. 92).  

V Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 je uvedena pouze jedna forma mutismu, tzv. 

elektivní mutismus, v rámci poruch sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství 

a adolescenci. Příčiny vzniku elektivního mutismu můžeme rozdělit na vnější (přehnané 

nároky okolí, přetěžování dítěte) a vnitřní (zvýšená psychická senzibilita). Škodová, 

Jedlička et al. (2007, s. 208) uvádějí, že elektivní mutismus patří mezi psychogenně 

podmíněné poruchy. Lze jej chápat jako obranný mechanismus, který je reakcí na akutní 

psychotraumatizující podnět. Vývoj řeči dítěte bývá intaktní, dítě není schopno hovořit 

pouze v určitých situacích, s určitou osobou či v určitém prostředí, např. v mateřské škole, 

na základní škole apod.  
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2 Předškolní vzdělávání 

2.1 Legislativní zabezpečení předškolního vzdělávání 

Problematika předškolního vzdělávání je legislativně upravena v Zákonu č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 

znění. Druhá část tohoto zákona stanovuje cíle a organizaci předškolního vzdělávání, 

definuje povinné předškolní vzdělávání a jiné plnění této povinnosti.  

Podrobnosti o provozu mateřských škol, jejich organizaci, ale i rozsahu povinného 

předškolního vzdělávání obsahuje Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění.  

Důležitou úlohu v rámci legislativního zabezpečení předškolního vzdělávání sehrává také 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných.  

Právní úprava výkonu činnosti pedagogických pracovníků, mj. i pedagogů mateřských 

škol, předpokladů pro jejich činnost, úprava dalšího vzdělávání těchto pracovníků 

je zakotvena v Zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění.  

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí stanovuje Vyhláška 

č. 263/2007 Sb. 

2.2 Obsah předškolního vzdělávání  

Předškolní vzdělávání je důležitou etapou vzdělávání, v níž si dítě osvojuje základní 

poznatky o okolním světě, základní sociální dovednosti, připravuje se na další vzdělávání.  

Cílem předškolního vzdělávání je podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho zdravého 

citového, rozumového a tělesného rozvoje. Předškolní vzdělávání si klade za cíl vštípit 

dětem základní pravidla chování, základní životní hodnoty, základy mezilidských vztahů. 

Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Mělo by také pomoci 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. 

V neposlední řadě poskytuje předškolní vzdělávání speciálně-pedagogickou péči dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění).   
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Oblast vzdělávání jako celek, včetně předškolního vzdělávání, je vymezena v tzv. Bílé 

knize – Národním programu rozvoje vzdělávání. Závazný rámec předškolního vzdělávání 

je zakotven v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání konkretizuje cíle vzdělávání, klíčové kompetence, 

vzdělávací obsah, vymezuje podmínky předškolního vzdělávání, zabývá se specifiky 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, autoevaluací školy a hodnocením 

dětí, zásadami pro zpracování školního vzdělávacího programu a povinnostmi 

předškolního pedagog. (Průcha, Koťátková, 2013, s. 74). 

Vzdělávací obsah předškolního vzdělávání je v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

předškolní vzdělávání uspořádán do pěti vzájemně se prolínajících a ovlivňujících 

vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), 

interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální 

(Dítě a svět). Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány velmi srozumitelně, tak, aby 

vyučující mohli dále s jejich obsahem pracovat. Každá oblast je rozpracována do podoby 

dílčích cílů, vzdělávací nabídky činností a očekávaných výstupů (předpokládaných 

výsledků) (RVP PV, 2018).  

Z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pak vycházejí jednotlivé 

školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Školní vzdělávací programy do jisté míry vypovídají o zaměření školy, způsobu 

a obsahu vzdělávání a způsobech evaluace. Jsou východiskem pro práci učitelů a pro 

tvorbu tzv. třídních vzdělávacích programů. Třídní vzdělávací programy vycházejí 

ze školních vzdělávacích programů, upravují témata nebo bloky ve vztahu ke konkrétní 

třídě a potřebám konkrétních dětí. Jsou sestaveny z integrovaných bloků, které jsou 

postupně připravovány, promýšleny a doplňovány za účelem naplnění vzdělávacích cílů 

(Průcha, Koťátková, 2013, s. 80). 

2.3 Doplňující vzdělávání pedagogů mateřských škol na poli 

logopedické prevence 

Profesní kompetence učitele je chápána jako komplexní schopnost a způsobilost vykonávat 

úspěšně učitelskou profesi. Zahrnuje znalosti, dovednosti a tvořivost, které učitelka využívá 

ke vzdělávání dětí, schopnosti vnímat a vyhodnocovat potřeby dětí, podpořit 
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je v individuálním rozvoji a získávat je pro poznávání a učení (Průcha, Koťátková, 2013, s. 

65). 

Od práce učitele se očekává, že bude mít dostatek vědomostí o předškolním dítěti a dokáže 

vytvořit vhodné podmínky pro pedagogickou práci (Průcha, Koťátková, 2013, s. 60). 

Proces dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků navazuje na pregraduální vzdělávání 

a trvá po celou dobu profesní dráhy pedagoga. Je těžištěm profesního rozvoje pedagogů. 

Jeho úkolem je pokračující vzdělávání a rozvoj profesních kompetencí učitele, tedy 

zajištění určité kvality a úrovně stávajícího vzdělávacího systému (Rozcestník pro 

pedagogické pracovníky, 2019). 

Těžištěm předškolního vzdělávání je prevence řečových poruch a rozvoj dílčích 

předškolních dovedností dětí. Rovněž děti s narušenou komunikační schopností jsou dnes 

většinou integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Proto je další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v mateřských školách na poli logopedické prevence velmi 

důležité.  

V říjnu 2009 vyšlo Metodické doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení 

logopedické péče ve školství, které se týká podmínek organizačního zajištění logopedické 

péče v resortu školství, její koordinace, kvalifikačních předpokladů a rozsahu kompetencí 

pracovníků s pracovním označením logoped a logopedický asistent.   

Logoped ve školství je absolventem magisterského vysokoškolského studia v oblasti 

pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku – logopedii ukončeného státní 

závěrečnou zkouškou z logopedie. Mezi jeho kompetence patří odborná činnost v prevenci, 

diagnostice a komplexní logopedická intervence u žáků s narušenou komunikační 

schopností a zabezpečení metodické a konzultační činnosti.  

Logopedický asistent pracuje pod supervizí logopeda, zpravidla ze speciálně-

pedagogického centra. Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání a odborné 

předpoklady může získat třemi různými způsoby:  

a) Absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku, ukončeného státní 

závěrečnou zkouškou z logopedie/surdopedie nebo 

b) Celoživotním vzděláním stanoveným pro učitele mateřských škol podle 

zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nebo  
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c) Vzděláním získaným absolvováním kurzu zaměřeného na logopedickou 

prevenci akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

v rámci tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

(Metodické doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61, 2009) 

Podle výše zmíněného metodického doporučení MŠMT je rozlišena kompetence logopeda a 

logopedického asistenta podle úrovně vzdělání. U logopedického asistenta se pak rozlišují 

jeho kompetence takto:  

Logopedický asistent se vzděláním dle bodů a) a b): Podpora komunikačních schopností, 

náprava prostých vad výslovnosti, provádění stanovených postupů a cvičení u vybraných 

žáků pod supervizí logopeda, depistáž žáků k logopedickému vyšetření, prevence vzniku 

poruch řeči a učení, informace rodičům o možné logopedické péči. 

Logopedický asistent se vzděláním dle bodu c): Podpora komunikačních schopností, 

spolupráce s logopedem a provádění stanovených postupů a cvičení u vybraných žáků, 

prevence vzniku poruch řeči a učení, podpora přirozeného vývoje řeči, informace rodičům 

o možné logopedické péči v případě dětí s rizikovým vývojem (Metodické doporučení 

MŠMT č. j. 14 712/2009-61, 2009) 

Bartošová, Hulínová, Škaloudová a Wagenknechtová (2013) dále uvádějí kompetenci 

logopedického asistenta ve spolupráci s logopedem k organizaci a provádění logopedické 

depistáže v rámci jeho pracoviště.  

2.4 Logopedická prevence jako součást předškolního vzdělávání 

Obecně prevence představuje soubor opatření a činností vykonávaných za účelem 

předcházení nebo minimalizace vzniku nežádoucích jevů u jednotlivých dětí nebo skupin 

dětí, ať již se jedná o nemoci, poruchy, problémy, deficity a úrazy. Prevence spočívá 

v posuzování, vyhledávání a řešení rizikových činitelů, které mohou nepříznivě ovlivňovat 

kvalitu života nebo vzdělávání dítěte (Lipnická, 2013, s. 10). 

Rozlišujeme tři základní stupně prevence: primární, sekundární a terciární.  

Primární prevence – znamená předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované 

populaci. Můžeme ji rozdělit na nespecifickou, která podporuje žádoucí formy chování, 

sem patří například osvěta v oblasti správné podpory vývoje řeči, a dále na prevenci 

specifickou, která se zaměřuje proti konkrétnímu riziku, například předcházení koktavosti.  
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Sekundární prevence se věnuje již rizikové skupině, která je ohrožená negativním jevem. 

Například může jít o předcházení poruchám hlasu u hlasových profesionálů, opožďování 

vývoje řeči u dětí v kojeneckých ústavech nebo u dětí z nepodnětného sociálního prostředí 

apod.  

Terciární prevence – v oblasti logopedie se zaměřuje na osoby, u kterých se narušená 

komunikační schopnost již projevila, a tak se odborníci snaží předejít dalšímu negativnímu 

vývoji, prohloubení obtíží, narušení socializace dotčené osoby apod.  (Škodová, Jedlička, 

et al., 2007). 

Edelsberger (in Škodová, Jedlička, et al., 2007, s. 42) k metodám prevence řadí také 

depistáž, tedy včasné odhalování a odstraňování příčin vzniku zdravotních poruch v rámci 

zdravotnické preventivní péče.  

2.5  Oblasti logopedické prevence, příklady vhodných činností 

Uvedená subkapitola se věnuje jednotlivým oblastem, které logopedická prevence 

zahrnuje. Přináší také přehled možných metod, které lze v dané oblasti využít. 

Již Miloš Sovák (1984) zdůrazňoval, že v oblasti logopedické intervence, tedy i prevence 

neexistuje jednotná metoda, jednotný přístup, a to z toho důvodů, že poskytování 

logopedické intervence (a stejné platí i pro další výkon péče) je ovlivněno celou řadou 

různých činitelů.  Jednotliví vyučující mají rozdílné osobnostní charakteristiky, rovněž 

každé dítě je odlišné a vyžaduje odlišný přístup.  Všichni pedagogové bez rozdílu by však 

měli mít dostatečné odborné znalosti, mimo jiné o tom, jak funguje dětský mozek a jakou 

zátěž snese.  

Stejně tak všichni pedagogové by měli mít na paměti a ve své práci se vyvarovat 

následujícím metodickým chybám „ve výchově řeči“, jak je uvádí již Sovák (1984): 

Nesprávný vzor mluvené řeči – na dítě bychom měli hovořit zřetelně, se správnou 

výslovností, nepoužívat nářečí, využívat dynamiku řeči.  

Málo podnětů k řeči – u dítěte bychom vždy měli v první řadě podporovat chuť k řeči. 

Dítě by nám mělo vyprávět, a naopak poslouchat vyprávění druhých, jejich názory. 

Přetěžování dítěte – volíme adekvátní zátěž, dítě nenutíme k mluvení, jen se ho snažíme 

podpořit a motivovat, důležitý je spontánní projev dítěte.  
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Opravování dítěte před ostatními – dítě zásadně neopravujeme, poskytujeme mu mluvní 

vzor. V případě, že se děti posmívají, tak v době nepřítomnosti znevýhodněného dítěte 

upozorníme, jak se mají k danému dítěti chovat.  

2.5.1 Rozvoj slovní zásoby 

Učitelky v mateřské škole nemají kompetenci provádět reedukaci vad řeči, jejich 

základním úkolem je podporovat rozvoj řeči. Děti rozvíjí řeč a slovní zásobu především při 

společné hře, kde vzniká prostor pro volnou komunikaci. Při hravých metodách dochází 

k uspokojování zájmů, zvědavosti a činorodosti dětí, které objevují různé druhy 

komunikace. Některé děti se učí rychle a jiné potřebují zase více péče a více podnětů 

(Lipnická, 2013, s. 23). 

Vybíral (in Lipnická, 2013, s. 23) uvádí, že artikulačně lehké jsou zvuky. Jsou prostředkem 

vyjadřování a reagování. Dítě jimi nahrazuje slova, opakuje zvuky ve stejných situacích. 

Dítě si vymýšlí vlastní slova, kterými komunikuje a postupně zjišťuje, že jim jiní 

nerozumí, tak je nahrazuje na jazykově srozumitelné tvary.  

Dítě rozvíjí slovní zásobu i tím, že ukazuje, vybírá pojmenované, využívá podstatná jména, 

slovesa, přídavná jména. Učitel dítě vyzve, aby ukázalo či vybralo z několika předmětů 

pojmenovaný předmět, jev nebo činnost. Je důležité dbát na zpětnou vazbu učitele.  

Na vycházce učitelka rozvíjí slovní zásobu pojmenováváním osob, jevů, předmětů, protože 

pro děti je zajímavé ukazování v reálných podmínkách.  

Slovní zásobu učitelky v mateřských školách rozvíjí i v rámci kategorizace. Jde o 

rozumové chvilky, kdy si učitelka sedne s dětmi na koberec a ukazuje jim obrázky 

z různých oblastí. Úkolem dětí je seskupit obrázky správně do kategorií, například jen 

ovoce, jen zahradní nářadí,… Efektivní jsou také cvičení na rozlišení rozdílů, zdrobnělin, 

sestupné řazení slov, rýmy, další hry se slovy, hádanky, říkanky. Neméně podstatné jsou 

individuální rozhovory s dětmi, jejich vyprávění, plánování, převyprávění pohádek podle 

obrázků. Vhodný je i tanec a zpěv. 

2.5.2 Rozvoj sluchové percepce  

Rozvoj sluchového vnímání zaujímá velmi důležité místo v oblasti prevence narušené 

komunikační schopnosti. V mateřské škole můžeme rozvíjet sluchovou pozornost, 

sluchovou paměť, vnímání rytmu, sluchovou diferenciaci i sluchovou analýzu a syntézu 

(Bytešníková, 2012).  
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Sluchová pozornost, naslouchání – Děti se učí soustředit na tzv. sluchovou figuru. 

Poznávají, odkud zvuk přichází, hrají různé hry, např. mají např. tlesknout pokaždé, když 

vyučující řekne určité slovo. Těžkým úkolem pro děti je naučit se naslouchat, když druhý 

vypráví.  

Sluchová paměť – Můžeme ji rozvíjet nejrůznějšími slovními hrami (Maminka peče dort 

a dala do něj …) Děti mají za úkol si zapamatovat slova tak, jak jdou za sebou.  

Vnímání rytmu – Dítě se učí vytleskat slyšený rytmus, rozlišuje krátký a dlouhý tón, umí 

porovnat dvě rytmické struktury.  

Sluchová diferenciace – zpočátku se děti učí rozlišovat neverbální zvuky, poznávat 

předměty podle zvuku. Pro tyto účely je výborná společenská hra pro děti Bim Bam 

od Granny, kde jsou nahrané různé skupiny zvuků včetně hudebních nástrojů. Ty si pak 

děti mohou vyzkoušet přímo ve třídě. Děti mohou také poznávat písně podle melodie. 

Složitější dovedností je pak diferenciace slov podle různých fonémů, rozlišování tzv. 

distinktivních rysů hlásek neboli fonematická diferenciace. Děti učíme rozlišovat dvojice 

podobných slov, lišících se například měkkou či tvrdou slabikou, délkou samohlásek apod.  

(Bytešníková, 2012)   

Sluchová analýza a syntéza: děti trénují rozklad slov na slabiky a hlásky, i rozklad věty 

na slova a naopak. Mnoho aktivit na nácvik sluchové analýzy a syntézy uvádí Bytešníková 

(2012), například slovní kopaná, vyhledávání obrázků, které začínají na stejnou slabiku, 

vymýšlení slov začínajících na určitou hlásku… Na trhu je také řada sešitů s pracovními 

listy pro předškolní děti. 

2.5.3 Rozvoj zrakové percepce 

Dítě své zrakové vnímání rozvíjí už od svého narození, zrakem přijímáme nejvíce 

informací z našeho okolí. Nejprve dítě vnímá světlo a tmu, později obrysy předmětů 

a postupně se vnímání zpřesňuje. Dobře rozvinuté zrakové vnímání je důležité pro správný 

nácvik čtení a psaní, rozlišování písmen a číslic (Bytešníková, 2012). 

Při nácviku zrakového vnímání současně dítě zapojuje i řeč, motoriku, paměť a myšlení 

a oblasti se navzájem prolínají. V rámci zrakového vnímání opět potřebujeme cvičit 

zrakovou pozornost, rozlišení figury a pozadí, zrakovou diferenciaci, zrakovou paměť, 

zrakovou analýzu a syntézu. Zrakové vnímání můžeme rozvíjet například: rozlišováním 

barev a tvarů, porovnáváním dvou barev, přirovnáváním, tříděním; hledáním shodných 
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tvarů a barev; posilováním zrakové syntézy a analýzy (skládání puzzle, rozstříhaných 

obrázků, dřevěných obrázkových kostek), dokreslováním obrázků. Pro rozvoj zrakové 

paměti jsou vhodná pexesa, Kimova hra, hra „Co chybí“, obkreslování tvarů.  

Důležité je také procvičování očních pohybů při „čtení“, trénujeme pojmenování předmětů 

zleva doprava, nebo diktujeme pořadí obrázků. (Válková, 2019). 

2.5.4 Rozvoj jemné motoriky 

Jemnou motoriku můžeme v rámci logopedické prevence rozvíjet hravým cvičením.  

Příklady možných cviků uvádí například Klenková (2002): 

 konečkem palce se postupně dotýkáme konečků ostatních prstů, a to samé druhou 

rukou a oběma – pozdravíme prstíky 

 postupně vztyčujeme prsty pravé nebo levé ruky ze zavřené pěsti – vykoukne prstík 

 ukazováček, prostředníček střídavě ťukají do stolu – hrajeme na klavír 

 ukazovák i prostředník ruky běhají po stole, dále i oběma současně  

Jemnou motoriku procvičíme hrou s kostkami, stavebnicemi, skládáme s dětmi puzzle, 

skládáme půlené obrázky, mozaiky. Dále lze navlékat korálky, děti se v této oblasti rozvíjí 

i pomocí kresby. Menší děti kreslí nejdříve na velkou plochu papíru a následně přechází 

k menším plochám.  

Klenková (2002) doporučuje také práci s modelínou, která jde zařadit i do řízených 

činností. Poukazuje znovu na sebeobsluhu dětí, je pro ně velký úspěch, když si dokáží 

zapnout knoflíky u svetru nebo když si dokáží otočit kalhoty, které mají naruby.  

V rozvoji jemné motoriky je důležitou částí přípravy dětí v mateřských školách 

grafomotorika. Pro děti, které se připravují na vstup do základní školy, je velmi důležité 

uvolňování velkých ramenních kloubů, uvolňování celé paže, správný úchop a například 

v čase vymezeném jen pro předškolní děti vypracovávání pracovních a grafomotorických 

listů zaměřených na předškolní dovednosti, zrakovou hygienu a koncentraci. 

2.5.5 Rozvoj hrubé motoriky 

Důležitým úkolem předškolních pedagogů je mimo jiné i podpora fyzické pohody 

a podpora rozvoje pohybových a manipulačních dovedností. Mezi dílčími vzdělávacími 

cíli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí rozvoj pohybových schopností 
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a zdokonalování schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky. Cílem je, aby si dítě osvojilo 

přiměřené dovednosti. 

Děti si mohou hrubou motoriku rozvíjet mnoha způsoby, ať již při řízených činnostech či 

při volné hře. V mateřských školách se seznamují se cvičebním náčiním, cvičí 

na žebřinách, na lavičkách, trampolíně apod.  

Důležitou úlohu mají tzv. pohybové hry, kdy si děti rozvíjejí postřeh, 

schopnost manipulace s předměty, zrychlují své reakce, učí se soutěžit a v neposlední řadě 

také orientovat se v prostoru. Hrubou motoriku u dětí rozvíjíme i cviky, tzv. rozcvičkami, 

které zahrnují uvolňovací, protahovací, dechová a relaxační cvičení.  

Děti hrubou motoriku rozvíjejí i svou každodenní sebeobsluhou a jsou motivovány 

k samostatnosti.  

(Bytešníková, 2012). 

2.5.6 Dechová cvičení, hlasová cvičení a cvičení motoriky orofaciální oblasti 

Rovněž tyto oblasti jsou důležitou součástí logopedické prevence a přispívají 

ke správnému vývoji řeči. V mateřských školách je jim věnována často pozornost v rámci 

cílených, řízených aktivit.  Také je velmi důležité, aby děti dodržovaly tzv. hlasovou 

hygienu, aby nekřičely, nezpívaly v jiném rozsahu, než jsou jejich možnosti. Důležitý 

je také adekvátní pitný režim.  

Dechová a fonační cvičení: sledujeme, jak dítě tvoří výdechový proud, učíme ho jej 

usměrnit. Sledujeme také, jak dýchá.   Nádech procvičujeme tak, že si přivoníme 

ke květině, výdech posilujeme foukáním do peříčka, do dlaní. V rámci fonačních cvičení 

zapojujeme při výdechu také zvuk, prodlužujeme samohlásky, dlouze bzučíme, mručíme 

apod. (Bytešníková, 2012).  

Pro oromotorická cvičení využíváme nápodoby, dobré je cvičit před zrcadlem, aby děti 

měly zrakovou kontrolu.  Oromotorická cvičení můžeme využít také pro vyjadřování 

různých emocí, grimas.  Náměty na procvičování hybnosti mluvidel najdeme u řady autorů 

(Klenková, 2002, Bytešníková, 2012, Kutálková, 2011, a další). Jedná se o nejrůznější 

špulení rtů, roztahování rtů do úsměvu, pohyby jazykem do stran či nahoru, přisátí jazyka 

k hornímu patru, mlaskání, počítání zoubků, nafukování tváří apod.   
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3 Logopedická prevence v běžné mateřské škole 

3.1 Cíle a metody výzkumu 

Hlavním cílem práce je popsat a charakterizovat konkrétní postupy logopedické prevence 

ve zvolené běžné mateřské škole.  

Dílčími cíli bylo: 

- zjistit, jak je logopedická prevence v mateřské škole zajištěna, 

- zjistit, jaký je přínos či omezení využívaných postupů logopedické prevence,  

- vyrobit vlastní didaktické pomůcky určené k logopedické prevenci a k rozvoji 

předškolních dovedností a ověřit jejich využitelnost v praxi  

 Jedná se o kvalitativní výzkumné šetření, hlavní výzkumnou metodou bylo 

pozorování a rozhovory s vyučujícími. Autorka práce se též sama zapojila do práce s dětmi 

a využití vlastních didaktických pomůcek. Výzkum probíhal v 1. pololetí školního roku 

2018/2019.  

3.2 Charakteristika mateřské školy 

Konkrétní mateřská škola se nachází v klidné části Poděbrad a je odloučeným pracovištěm 

velkého právního subjektu. Do odloučeného pracoviště dochází pravidelně jeho 

zástupkyně. Dohromady má subjekt 10 odloučených pracovišť. Kapacita sledovaného 

odloučeného pracoviště je 37 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Jedna třída má 

kapacitu 19 dětí a druhá třída 18 dětí. Díky nízkému počtu dětí ve třídách jsou zde výborné 

podmínky pro individuální práci s dětmi. Důvodem tak nízké kapacity dětí ve škole 

je původní jiný záměr stavby budovy (provozovna bowlingu).  

Mateřská škola1 leží v blízkosti řeky Labe a celkově v blízkosti přírody. Naproti škole 

se nachází centrální městské dětské hřiště. Mateřská škola disponuje malou zahrádkou, kde 

se nachází pískoviště a dvě průlezky. Odloučené pracoviště se pyšní chovem drobných 

živočichů. Ve sledované třídě se nachází akvárium s hlemýždi. 

V mateřské škole o děti pečují čtyři paní učitelky, jedna asistentka pedagoga a jedna 

provozní pracovnice. Oběd dětem vydává paní kuchařka, která vozí pokrmy z kuchyně 

z jiného odloučeného pracoviště. 

                                                 
1 Není-li uvedeno jinak, hovoří se v textu již pouze o sledovaném odloučeném pracovišti mateřské školy.  
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3.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Třída, ve které bylo výzkumné šetření realizováno, má kapacitu 18 dětí. Aktuálně 

je ve třídě zařazeno do vzdělávání 15 dětí. Do třídy je integrován jeden chlapec 

s expresivní vývojovou dysfázií. Je k němu přidělen asistent pedagoga. Skupina 

je heterogenní, do třídy tedy docházejí děti od 3 do 6 let. Ve třídě se v tomto školním roce 

nenachází žádné dítě s odkladem povinné školní docházky.  

Do třídy docházejí děti bez narušené komunikační schopnosti i děti, u kterých se narušená 

komunikační schopnost vyskytuje. Dle dostupných informací část dětí dochází 

do ambulance klinické logopedie. U některých dětí vyučující v rámci pedagogické činnosti 

či pozorováním zjišťují nedostatky v oblasti artikulace jazykových funkcí, přesto však tyto 

děti v péči klinického logopeda z různých důvodů nejsou. Někdy je důvodem přílišná 

zaneprázdněnost rodičů, nebo rodiče řečové a jazykové obtíže svých dětí bagatelizují.  

 

Graf č. 1 – Výskyt narušené komunikační schopnosti ve sledovaném vzorku dětí 

Graf č. 1 znázorňuje rozložení narušené komunikační schopnosti2 ve sledované třídě. 

Z celkového počtu 15 dětí je 7 dětí bez NKS, 3 děti jsou v péči klinického logopeda a 5 

dětí dle vyjádření vyučujících jeví známky NKS (narušení artikulace, jazykových funkcí 

                                                 
2 Dále též NKS.  



30 

apod.), tedy by potřebovalo logopedickou diagnostiku, ale ke klinickému logopedovi 

nedochází.  

3.4 Organizace logopedické prevence ve sledované mateřské škole 

Mateřská škola klade velký důraz na logopedickou prevenci. Dvě její vyučující a jedna 

asistentka pedagoga absolvovaly vzdělávací program logopedického preventisty 

akreditovaný MŠMT a do své pedagogické práce s dětmi logopedickou prevenci zařazují. 

Dle svých vlastních slov si jsou plně vědomy svých kompetencí, nerealizují depistáž, 

logopedickou diagnostiku ani terapii. Ze své pozice učitelů v mateřské škole pouze 

na základě pedagogické diagnostiky, pozorování, rozhovorů s dětmi a sdílených informací 

od rodičů doporučují rodičům další odbornou péči a konzultují s nimi další možnosti 

a postupy. Odbornou speciálně-pedagogickou péči zajišťuje zpravidla Pedagogicko-

psychologická poradna v Nymburku, logopedickou diagnostiku a terapii soukromá klinická 

logopedka v Poděbradech. 

Další součástí jejich práce je logopedická prevence v rámci dopolední a odpolední řízené 

činnosti, kde učitelky využívají didaktické pomůcky a zábavné pracovní listy. V režimu 

dne je prostor pro tzv. Předškoláka, kdy předškolní děti vstávají o půl hodiny dříve a jdou 

pracovat ke stolečku. Děti rozvíjejí své předškolní dovednosti a procvičují motoriku 

orofaciální oblasti.  

3.4.1 Charakteristika logopedické prevence u sledované skupiny 

Při řízených činnostech ve třídě se snaží obě učitelky klást velký důraz na logopedickou 

prevenci. Jak už bylo řečeno v teoretické části, logopedická prevence zahrnuje více oblastí, 

které spolu úzce souvisejí. Intenzivní práce začíná vstupem dítěte ráno do třídy. Od té doby 

učitelky pozorně sledují děti, jak mezi sebou komunikují, jak na sebe reagují.  

Práce s heterogenní skupinou není úplně snadná, ale pokud se učitelky dobře na činnosti 

připraví, zdá se být efektivnější než práce s homogenní skupinou. U mladších dětí 

se učitelky snaží rozvíjet především volnou hru, aby si uměly hrát. V komunitním kruhu 

mladší děti často poslouchají i problematiku, která se více týká předškolních dětí, aktivně 

se zapojují, snaží se svým spolužákům vyrovnat a často projevují velkou šikovnost.   

Mezi výhody heterogenního kolektivu patří možnost dopomoci starších dětí mladším 

dětem v sebeobsluze. Starší děti jsou také mladším dětem vzorem při dodržování 
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stanoveného režimu dne, autoritou, mohou jim jít příkladem způsobem jednání mezi sebou 

a podobně. Nevýhodou různorodé skupiny pro učitele je zvýšená náročnost tvorby příprav. 

Učitel musí být vždy připraven tak, aby efektivně působil na všechny věkové skupiny.  

Ve sledované heterogenní skupině mají učitelky oddělenou práci pro předškolní děti. 

Každé úterý a čtvrtek tyto děti vstávají o půl hodiny dříve než mladší děti a pracují 

s učitelkou u stolečku na rozvoji svých předškolních dovedností.  

Rozvoj slovní zásoby probíhá v rámci celého dne v mateřské škole. Učitelky neustále 

komentují, co se děje, co vidí s dětmi okolo sebe a rády s dětmi plánují, povídají si s nimi, 

jsou jim řečovým vzorem. Do výslovnosti dětí vyučující dle svých slov nezasahují, děti 

neopravují, mimo jiné i proto, aby je neodradily od chuti komunikovat. Velký důraz kladou 

vyučující na rozvoj jemné motoriky. Využívají k tomu především výtvarných činností, při 

kterých si děti rozvíjejí i svou fantazii, kreativitu a logické myšlení. Příkladem takové 

aktivity může být nalepování drobného materiálu, vázání uzlíků na vlně nebo plnění 

punčoch vatou.  

Učitelky vytvářejí příležitosti k rozvoji hrubé motoriky obvykle při ranním cvičení. Děti 

nejsou zvyklé cvičit, je to pro ně obtížné, mají tendenci cviky nevykonávat pořádně, 

ulevují si od náročných poloh. V této části dne je tedy důležitá motivace dětí. Odměnou 

pro děti jsou pohybové hry, kdy si zároveň trénují i postřeh, reakci na signál, chytání míče, 

rychlost, stabilitu těla a pochopení pravidel hry.  

Do celé organizace dne patří i relaxace dětí, do které učitelky zařazují klidové činnosti, 

dechová a oromotorická cvičení, zdravotní cviky, prvky jógy. Na procvičování hybnosti rtů 

a celé orofaciální oblasti se občas přesouvají do umývárny k zrcadlu, aby na sebe děti 

dobře viděly. Posílají si pusinky, špulí rty, tvoří grimasy, vyjadřují emoce, v neposlední 

řadě trénují jazyk a jeho motoriku.  

Pro trénink správného dýchání využívají klasické dechové hry, kdy si představí odkvetlou 

pampelišku a snaží se sfouknout všechno chmýří. Učitelky kontrolují, aby se děti 

nadechovaly nosem a vydechovaly ústy. Osvědčuje se také činnost s brčky, kdy učitelka 

nastříhá malé papírky do misky a děti je musí přenést brčkem do jiné misky.  

Asistentka pedagoga se v průběhu celého dne věnuje integrovanému chlapci. Chlapec má 

velké výkyvy v chování a je velmi nestálý. Většinou se do společných aktivit nezapojuje 
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a spíše se pohybuje po třídě dle svého zájmu. Občas je chlapec ochoten zúčastnit 

se komunitního kruhu, kde ale reaguje spíše rušivě.3  

Pro zajímavost uvádím vzor rámcového režimu dopolední a odpolední činnosti:   

7:00 – 8:30 Zahájení provozu MŠ, scházení se dětí do třídy, ranní hry, individuální 

práce s dětmi, různé formy logopedické prevence, relaxace 

8:30 – 9:00 Komunitní kruh, vyprávění dětí, plánování dne, rozumové chvilky, 

smyslové hry, skupinové činnosti pro rozvoj předškolních dovedností, 

hudební chvilky, kolektivní logopedická prevence, tematické zaměření dle 

TVP, výtvarné a pracovní činnosti, ranní cvičení, pohybové hry, relaxační 

cviky 

9:00 – 9:30 Svačina, stolování 

9:30 – 10:00 Spontánní hra dětí, prostor pro individuální práci s dětmi, pedagogická 

diagnostika 

10:00 – 11:30 Pobyt venku – zahrada, vycházky, prostor pro dialogy s dětmi nebo dětí 

mezi sebou, popis předmětů, lidí, ukazování, vzpomínání na podobné 

zkušenosti, slovní hry, volná hra v přírodě nebo na zahradě MŠ 

11:30 – 12:15 Oběd 

12:15 – 12:45 Vyzvedávání dětí, které jdou domů po obědě – pracovní listy, 

grafomotorika, poslech čtené pohádky 

12:45 – 14:00 Odpolední odpočinek, předškolní děti ve 13:30 vstávají a jdou pracovat 

ke stolečku – rozvoj předškolních dovedností, logopedická prevence, rozvoj 

jemné motoriky 

14:00 – 14:30 Svačina 

14:30 – 16:00 Rozcházení dětí, volná hra dětí, prostor pro individuální práci s dětmi, 

výtvarné a pracovní činnosti, pohybové chvilky, prostor pro kreslení 

u stolečku, obrázkové čtení, ukončení provozu MŠ  

(zpracováno dle ŠVP dané MŠ) 

                                                 
3 Integraci chlapce s vývojovou dysfázií je věnována samostatná subkapitola.  
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Na podkladě pozorování i při bližším prohlédnutí uvedeného denního režimu lze 

konstatovat, že v uvedené mateřské škole se opravdu intenzivně pracuje na rozvoji 

mluvních dovedností u dětí a na předcházení narušené komunikační schopnosti. Téměř 

v každé části režimu dne se vyskytuje prostor pro logopedickou prevenci.  

Ideální pro efektivní výuku by bylo rozdělení třídy mezi obě učitelky, ale bohužel to nejde 

ze dvou důvodů: vzhledem k dispozici třídy ani vzhledem k dennímu režimu učitelky 

nejsou schopny zajistit klid pro práci ve dvou různých skupinách. Mezi nejčastější 

materiály a pomůcky, které učitelky využívají pro oblast logopedické prevence, patří 

pracovní kniha Rozvoj řeči – zvuky a slabiky od Petry Klapákové, pracovní listy Mluv 

se mnou od Kateřiny Slezákové, časopis Dráček, elektronická Albi tužka, loutkové 

divadlo, piktogramy, demonstrační obrázky, klávesy, Orffovy nástroje, CD přehrávač, 

pohádkové knížky a interaktivní tabule.  

3.5 Nové didaktické materiály a jejich využití v logopedické prevenci 

Cílem výroby didaktických pomůcek je podpora plánovaných aktivit na rozvoj konkrétní 

dovednosti, doplnění vzdělávací nabídky a zpestření programu logopedické prevence. 

Dalším pozitivním přínosem je možnost zhotovení pomůcky takzvaně na míru 

individuálním potřebám dětí, dle aktuálního složení skupiny. Pomůcky, které jsou dále 

představeny, jsou komplexní a podporují zpravidla širší oblast rozvoje předškolních 

dovedností dítěte. Lze je také různě obměňovat dle potřeb dětí. Při výrobě pomůcek 

autorka čerpala inspiraci z pomůcek, se kterými se v průběhu své dosavadní praxe či studia 

setkala, či náměty z časopisů pro děti apod.  

3.5.1 Stejná slova různého významu 

 Rýmování slov – děti mohou vymýšlet i vtipné rýmy, tím rozvíjí i fantazii, uvolní 

své myšlení. Předškolní děti tak získávají předpoklady ke správné tvorbě slabik 

v první třídě. 

 Práce s Orffovými nástroji – vyťukávání na ozvučná dřívka, bubnování na bubínek 

 Hádanky – učitelka popisuje předmět na vybrané kartičce a děti hledají správné 

slovo, učitelka jim pak nabídne, že samy si mohou navzájem dávat hádanky 

a učitelka jen dopomáhá 
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 Vymýšlení pohádky – učitelka seřadí vhodné kartičky za sebou a děti vymýšlejí děj 

– trénují posloupnost děje a serialitu4 

 Trénink sluchové paměti – Maminka šla nakoupit a po cestě jí začalo svědit ucho, 

pak viděla padat lístek. Vzpomněla si, že chce koupit ještě lístky do kina. - 

,,Mařenko, jak to bylo u maminky, vzpomeneš si a převyprávíš děj?“ 

 Kimovy hry – učitelka nechá dětem (podle věku) různý počet obrázků 

(postupujeme podle zásady od nejjednoduššího po složitější) a děti mají chvilku 

na to, aby si zapamatovaly, co všechno vidí. Pak učitelka obrázky schová a děti 

si musí vzpomenout na co nejvíce obrázků.  

 Obdoba Kimovy hry na rozvoj sluchové paměti – učitelka dětem předloží určitý 

počet obrázků (nejprve tři, později počet dle dovednosti dětí zvyšuje). S dětmi 

obrázky pojmenuje. Pak obrázky schová a vyjmenuje předměty na obrázcích tak, 

že jeden „zapomene“ říct. Děti mají uhádnout, který obrázek zapomněla.  

Materiál je zaměřen zejména na logopedickou prevenci v oblasti rozvoje slovní zásoby, 

rytmizaci slov a na fonematický sluch. Pomůcka je určena převážně pro předškolní děti 

a pro děti s OŠD. S těmito kartičkami se dají vymýšlet i další slovní hry. 

Zhodnocení využití: V této heterogenní třídě tato pomůcka neměla příliš využití, 

vzhledem k rozumové úrovni dětí. Protože při ranních činnostech pracuje s dětmi jen jedna 

učitelka, tak musí mít všechny děti pohromadě u jedné činnosti. Z důvodu náročnosti této 

činnosti nelze využít pomůcku například při komunitním kruhu, protože v něm sedí i tříleté 

děti. Pomůcka vyžaduje velkou koncentraci a je vhodná spíše do odpoledního 

,,Předškoláka“. 

3.5.2 Korálky 

Aktivita je zaměřena na rozvoj jemné motoriky. Jde o kartičky, na kterých jsou 

namalované obrázky. Některé dávají smysl, je na nich nakreslený domeček, sluníčko, 

tulipán nebo deštník a některé jsou zase abstraktní – ty jsou jednodušší – jsou na nich 

nakreslené čáry, stříšky a další obrazce. Děti mají k dispozici kyblíčky s různě 

velkými korálky a dle fantazie skládají korálky na kartičky. Činnost lze doplnit návrhem 

pro děti: 

 třídění korálků podle vlastností – barvy, tvaru, velikosti, váhy 

                                                 
4 Schopnost a dovednost řadit úkony v adekvátním pořadí za sebou 
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 řazení korálků podle diktátu – barvy, tvar, velikost 

 navlékání korálků na provázky – tvorba korálů na krk 

Zhodnocení využití: Pomůcka děti baví, ale samy od sebe si korálky a šablony nevezmou, 

musí se pobízet. Když si pomůcku půjčí, vydrží u ní poměrně dlouhý čas. Pak 

už neskládají korálky na šablony, ale půjčí si provázek nebo nit a tvoří si korálky. Bohužel 

je pak mrzí, že korálky jsou majetkem školky a nemohou si je vzít domů. 

3.5.3 Gumičky 

Gumičky představují zábavnou činnost především pro holčičky. Jsou to kartičky, 

na kterých jsou vytisknuté ruce a na jejich prsty jsou fixem dokreslené barevné prstýnky. 

K tomu náleží plastový kelímek s barevnými gumičkami, které se krásně vejdou na dětské 

prstíky. Děti si pak na prsty navlékají gumičky podle vzoru na kartě a pak si navzájem 

kontrolují, jestli nemají někde chybu. Hra je vhodná pro všechny děti ve třídě. Cílem hry je 

rozvoj zrakové vnímání, fantazie, fixuje se znalost barev a děti ji využívají především 

při spontánní hře.  

Zhodnocení využití: Patří mezi nejoblíbenější hry dětí, především děvčat. Jsou velmi 

nadšená, když jim gumičky učitelky nabídnou. Děvčata vzájemně vymýšlí svoje hry 

s gumičkami bez předlohových karet. Pomůcka plní záměr.  

3.5.4 Rozstříhané obrázky  

Pomůcku tvoří rozstříhaný obrázek pohádkové postavičky, který má ve své dolní části 

napsaná i čísla pro lepší orientaci předškoláků a pro jejich vlastní kontrolu. Cílem 

pomůcky je sestavení obrázku a poznání pohádkových postaviček. Pomůcka dětem 

procvičuje serialitu, rozvíjí logické myšlení a podporuje rozvoj rozhovoru s učitelkou nebo 

s dětmi. Pomůcka slouží jako vhodná motivace k tematickému plánu Z pohádky 

do pohádky.  

 Děti a jaké vás napadají další pohádky? – rozvoj myšlení 

 Co postava na obrázku dělá? Jaká je nálada na obrázku? – rozvoj slovní zásoby 

 Kolik je postav na obrázku? – číselná řada 1-5 

 Kresba pohádky, kresba postaviček – rozvoj fantazie, rozvoj estetického cítění 

 Dramatizace pohádky – uvolnění psychického napětí, rozvoj slovní zásoby,  

 Četba pohádky, poslech pohádky 
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Zhodnocení využití: Pomůcka je určená spíš pro mladší děti předškolního věku. Jde 

o pomůcku, kterou lze použít bez dlouhé přípravy a vysvětlování, protože je lehce 

pochopitelná. Pomůcku lze různě měnit, přidávat obrázky.  

3.5.5 Pomíchané rozložené postavy 

Pomůcku tvoří obrázky postaviček, které jsou rozstříhané. Dětem dílky zamícháme a jejich 

úkolem je složit správně postavu ze tří částí. Jde o další variantu úkolu na zrakovou 

syntézu. Dítě rozvíjí také logické myšlení. Pomůcka je určená pro mladší děti z důvodu 

jednoduchosti pomůcky a času, který u aktivity dítě stráví. 

Zhodnocení využití: Na tuto pomůcku se zaměřují spíše mladší děti, protože pro starší 

děti je aktivita příliš snadná. Pomůcka je z pohledu učitelek efektivní, protože složení 

postav netrvá dlouho a nezatíží dítě na příliš dlouhou dobu, aby ho přestala zajímat.  

3.5.6 Sluchové pexeso 

Pomůcka byla zhotovena jako zpestření a obměna cvičení na sluchovou diferenciaci. 

Pexeso bylo vyrobeno s vědomím, že pro takovou činnost je důležité, aby ve třídě bylo 

naprosté ticho, což se ne vždycky podaří. Záměrem výroby sluchového pexesa byl rozvoj 

sluchové percepce a zklidnění dětí. Pexeso je určeno především pro práci při řízené 

činnosti. 

Zhodnocení využití: Tato pomůcka děti naprosto nezaujala a ty děti, které chtěly aktivitu 

vyzkoušet, při volné hře po chvíli činnost vzdaly, protože ve třídě nebyl potřebný klid 

a nemohly se soustředit. V řízených činnostech pro sluchové pexeso vůbec nebyl prostor, 

vždy učitelky pro rozvoj sluchové percepce využily didaktickou hru Bim Bam nebo 

Orffovy nástroje či klávesy. Děti spíše zajímalo, co je uvnitř, tak se nejprve snažily 

rozdělat obal a zjistit, co se skrývá uvnitř. 

3.5.7 Nášlapné stopy 

Představují výbornou pomůcku na cvičení, která má za cíl rozvíjet hrubou motoriku. Jedná 

se o zhruba dvacet barevných stop, které jsou vyrobené z tvrdého papíru a jsou 

zalaminovány. Zespodu mají umístěné suché zipy, aby dobře držely na koberci. Učitelka 

rozmístí stopy po třídě tak, aby na sebe navazovaly, ale nebyly všechny nalepeny jedním 

směrem a děti potom snožmo skáčou na stopy tak, jak jsou nalepeny. Děti si je pak mohou 

nalepit samy podle toho, na jak náročné cvičení se ten den cítí.  
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Zhodnocení využití: Stopy byly pro děti velmi zajímavé a zábavné. Tuto aktivitu při 

ranním cvičení neznaly a nejprve nevěděly, jak se stopy používají. Nechtělo se jim skákat, 

a tak jen přešlapovaly z jedné stopy na druhou. Když jim učitelky vysvětlily, že jde 

o opravdové cvičení, začaly skákat z jedné na druhou. Když učitelky zařadily tento prvek 

do pravidelného ranního cvičení, děti byly nadšené a postupem času si pak chtěly stopy 

skládat samy před cvičením tak, aby to pro ně bylo buď těžké, anebo úplně snadné. 

Je důležitý dohled učitelek, protože při nesprávném pohybování se po stopách není aktivita 

efektivní. Přestože to nebylo původním záměrem, nakonec si děti kromě hrubé motoriky 

a zrakového vnímání rozvíjely i logické myšlení. 

Integrovaný chlapec má cvičení velmi v oblibě, proto i na tyto stopy reaguje pozitivně, 

snaží se regulovat svou netrpělivost a své chování, protože ví, že než řekne paní učitelka, 

na stopy nesmí a musí čekat. Potom předbíhá, aby byl zase první a mohl po nich skákat. 

Ve chvíli, kdy se stopy a ostatní prvky uklízejí, naštěstí většinou nedochází k afektivnímu 

chování. 

3.5.8 Kuličkovaná 

Pomůcka vypadá jako malý plastový pořadač na šroubky, k němu náleží kelímek 

s drobnými plyšovými kuličkami a plastové kartičky, na kterých jsou vyobrazené puntíky 

v mřížce přesně tak, jak je mají děti poskládat do přihrádek v plastovém pořadači. 

Je to vlastně takový laptop, protože tu kartičku s puntíky si vloží zevnitř do víka pořadače. 

Cílem pomůcky je rozvoj jemné motoriky, hmatového vnímání, zrakové percepce 

a logického uvažování.  

Zhodnocení využití: Pětiletá dívka měla nejprve problém pochopit zrcadlení, ale 

po ukázce učitelkou se rychle zorientovala a začala skládat správně. Sama usoudila, 

že si vybrala příliš náročnou kartičku, a proto si následně vybrala jednodušší, s nižším 

počtem puntíků. Lehčí úroveň už zvládla bez problému. Předškolní chlapec pochopil 

okamžitě úkol. Pracoval svižně a měl rychle splněno. Činnost ho zaujala, nicméně jinou 

kartičku s předlohou už si vzít nechtěl a preferoval svou volnou hru v herně. 

Dětem jsou tyto barevné plyšové kuličky velmi příjemné na dotek, proto si rády „laptop“ 

půjčují. Pomůcka se osvědčila. 
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3.5.9 Členové rodiny 

Aktivita spočívá v panáčcích, kteří jsou různých velikostí. Mladší děti mají za úkol 

panáčky seřadit, starší děti rozdělí kartičky na dívky a chlapce. Dále měly starší děti 

za úkol přiřadit číslo k příslušnému počtu členů rodiny a pak podle diktátu vybrat různý 

počet chlapců a dívek a přiřadit číslo.  

Zhodnocení využití: Pro mladší děti byla činnost náročná. Některé děti usoudily, že je to 

těžké, a činnost nedokončily. Část dětí měla špatně seřazené postavičky a nebyla schopna 

zjistit, kde má chybu. Další úkoly spojené s postavičkami těmto dětem učitelka již nenutila. 

Pro předškoláky byla činnost opět dost jednoduchá, postavy měly děti za krátkou dobu 

správně seřazené a dobře se soustředily. Učitelka proto děti vybízela k dalším úkolům. 

Předškolní děti chtěly plnit další úkoly. Zvládly přiřadit čísla ke správnému počtu. Část 

předškolních dětí dochází pravidelně na logopedii, je tedy znát, že jsou zvyklé 

se koncentrovat na zadávané úkoly a jsou zvyklé zpracovávat zadané úkoly a požadavky.  

Ve sledovaném vzorku dětí se nacházejí i děti, které dokáží seřadit postavy a úkol mají 

správně, ale vzhledem ke své slabé schopnosti koncentrovat se a pro svou nezralost dále 

v úkolu nepokračují. 

Pomůcka se ukázala jako efektivní a děti zaujala ze všech nabízených pomůcek nejvíc. 

Pomůcka podporuje široké spektrum dovedností. Děti procvičovaly serialitu, řazení, 

analýzu, syntézu a také předmatematické dovednosti.  

3.5.10 Jablíčka 

Pomůcka vypadá jako vystřižené jablko z papíru a jednotlivá jablíčka mají na sobě různý 

počet dírek – od červíků. Pro děti je úkolem určit správný počet dírek, které červík 

napáchal, a přiřadit správnou kartičku s číslem. Cílem této pomůcky je rozvíjet u dětí 

předmatematickou gramotnost a pojem o počtu a o číslech. Maximální počet dírek je 7.  

Zhodnocení využití: Pomůcku vyzkoušely předškolní děti. U nich učitelka předpokládala, 

že úkol zvládnou a že to pro ně bude velmi snadné. Některé děti ale úkol vůbec 

nedokončily. Někdo si nevěděl s úkolem rady, protože zatím nezvládá určování počtu nad 

5. Pro někoho byla Jablíčka natolik obtížná, že děti odradila úplně, a tak nechtěly 

vyzkoušet ani jednodušší verze jablíček. 



39 

3.5.11 Klauni 

Jde o kartičky, na kterých je klaun a nad sebou hází různým počtem míčků. K tomu náleží 

ještě menší kartičky, které mají na sobě puntíky tak, jako jsou na hrací kostce. Děti mají 

za úkol přiřadit správné číslo ke klaunovi.  

Zhodnocení využití: Pětiletý chlapec úkol nedokončil, byl pro něj příliš náročný. 

Pravděpodobně ho vůbec nebavil. Byl netrpělivý a už si chtěl zase pohrát. Naopak 

předškolní chlapec s lehkostí přiřadil správný počet puntíků a dokázal počet bez zaváhání 

pojmenovat. Učitelka se ho zkusila zeptat, zda by mohl využít i jiná čísla (puntíky) 

k vyjádření čísel. Změnil si zadání a vymyslel si vlastně svůj úkol – našel stejné druhy 

malých kartiček a utvořil hromádky jen 1, jen 2, jen 3 a jen 4. Po pochvale mu učitelka 

navrhla svůj původní úkol. Chvíli přemýšlel a pak zvolil správný rozklad čísel. Vymyslel 

několik variant.  

Pomůcka je zábavná, děti mají usměvavého klauna rády. Procvičují si tím poznávání čísel, 

v některých případech tedy i rozklad čísel a syntézu.  

3.5.12 Přiřazování čísel 

Kartičky, na kterých jsou na obrázku různé počty ovoce a zeleniny. K nim jsou opět 

připravená čísla a děti je mají správně přiřadit. Jde o obdobnou didaktickou pomůcku, jako 

jsou například Jablíčka.  

Zhodnocení využití: Pomůcky se ujaly mladší děti, které ještě plně neovládají poznávání 

čísel. Velmi se snažily a s dopomocí učitelky zvládly úkol správně dokončit. 

3.5.13 Puzzle 

Jsou to kartičky, které mají na jedné straně pomocí obrázků znázorněný počet a na druhé 

straně je číslo napsané. Každá karta je rozstřižená, ale každá jiným vzorem. Děti musí najít 

správné číslo a k tomu jim pomůže i vzor střihu. 

Zhodnocení využití: Karet je málo, a tak pro předškolní děti je úkol příliš jednoduchý 

a opakovaně ho nevyhledávají.  

3.5.14 Domino 

Tvar kartiček je úplně stejný jako u běžného domina. Nejsou na nich obyčejné puntíky, 

ale hezké obrázky. Děti přiřazují stejný obrázek ke stejnému. Když jim kartičky dojdou, 

tak vyhrály. Cílem pomůcky je rozvoj zrakové percepce a logického myšlení.  
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Zhodnocení využití: Hru si vybraly mladší děti. Domino dokázaly společně poskládat 

úplně samy a všechny kartičky jim správně navazovaly. Tyto děti nehrály domino podle 

pravidel, ale jen přikládaly kartičky se stejným obrázkem. Aktivita je relaxační, děti se u ní 

zklidnily a zabavily. 

3.5.15 Další materiály – Obrázkové čtení  

Obrázkové čtení O Koblížkovi také bezprostředně souvisí s logopedickou prevencí. Jde 

o výtisk s pohádkovým textem, ve kterém obrázky nahrazují některá slova. Za pohádkou 

se nachází několik doplňujících otázek k pohádce a grafomotorické prstové cvičení. 

Výborně motivuje pro další práci s pohádkou, rozvíjí slovní zásobu a při interakci 

s učitelkou velmi dobře funguje nápodoba mluvního vzoru.  

Zhodnocení využití: Pro výzkum jsem si vybrala předškolní děti. Blížil se konec provozní 

doby mateřské školy a děti již byly lehce unavené. To všechno mohlo mít vliv na jejich 

úspěšnost a celkové chování, přestože se nezdálo, že by vykazovaly jiné způsoby chování 

než obvykle například v dopoledních hodinách.   

Učitelka zvolila příliš dlouhý text, pro děti tato činnost byla z hlediska koncentrace 

náročná. Děti pohádku dobře znají, a tak nesledovaly text s učitelkou. Učitelka musela děti 

motivovat k nahlížení do textu, aby pojmenovávaly obrázky během četby pohádky. Děti 

reagovaly dobře, evidentně je pohádka bavila a refrén pohádky část dětí zazpívala.   

Doplňující otázky na pohádku zodpověděly děti správně. U pohádky se ještě nacházelo 

grafomotorické prstové cvičení, které si děti vyzkoušely kreslením do vzduchu. 

3.6 Pozorování integrovaného chlapce s vývojovou dysfázií 

Práce ve skupině i s integrovaným chlapcem je velmi náročná. Nejprve docházel 

do mateřské školy jen do 10 hodin a od ledna se doba prodloužila až do oběda. Chlapec 

obtížně navazuje sociální kontakt, je hyperaktivní, schopen soustředit se jen na krátkou 

chvíli. Má potíže se zaregistrováním a porozuměním pokynům. Chlapec potřebuje 

individuální přístup, je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Většinu přímé 

práce s dítětem přebírá asistentka pedagoga. Učitelky plánují činnost, tvoří pomůcky 

a hodnotí pokroky dítěte spolu s asistentkou. 

S chlapcem zatím není možné nijak systematicky pracovat. Obvykle naruší řízenou činnost 

záměrnými výkřiky. Pokud asistentka pedagoga zasáhne, situace se ještě zhorší. Chlapec 
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velmi negativně reaguje na příkazy, lehá si na zem, kope nohama, začne hystericky plakat, 

a když si myslí, že se nikdo nedívá, snaží se utéct ze třídy a volá maminku. Děti jsou 

na jeho reakce zvyklé, mají ho rády, a když dělá něco, co nemá, co ho ohrožuje (během 

chvíle vyšplhá na vrch žebřin, utíká směrem k řece), tak hned volají, jestli ho učitelky vidí. 

Chlapec dochází na logopedii a je vidět řečový posun, výrazně limitující pro práci s ním 

je však jeho stále velmi krátkodobá schopnost koncentrace. Asistentka svižně reaguje 

na aktuální rozpoložení dítěte a na momentální hru, kterou využívá k prohlubování 

dovedností dítěte. Chlapec si rád hraje s vláčkodráhou, a tak rozvíjí jemnou motoriku 

a slovní zásobu. Mezi jeho oblíbené hry patří barevné kostičky, a tak společně 

s asistentkou fixují znalost barev a povídají si. Chlapci zatím není příliš rozumět, ale moc 

se snaží. Všichni pracovníci chlapce pozitivně motivují, a když sám začne povídat, 

podporují ho ve verbálním vyjadřování.   

Učitelky pro chlapce využívají stejné pomůcky, které mají i pro zbytek dětí v mateřské 

škole. Dobře reaguje na demonstrační obrázky a piktogramy. Při hovoru zajišťují, 

aby chlapec viděl na mluvidla mluvčího, umožňují pohybové uvolnění, relaxaci. Nelze 

nutit dítě ke klidu, naopak asistentka reaguje na aktuální zájmy dítěte. Asistentka předchází 

afektivnímu chování, učitelky jsou velmi trpělivé a snaží se chlapce dle možností zapojit 

do společných aktivit.  

3.7  Přínosy a omezení využívaných postupů logopedické prevence 

Jedním z dílčích cílů výzkumu bylo zhodnotit na základě rozhovorů s vyučujícími 

i na základě vlastního pozorování přínosy a případná omezení využívaných postupů 

logopedické prevence v mateřské škole.  

Přínosy: Logopedická prevence je zaměřena komplexně, na rozvoj celé osobnosti dítěte. 

Rozvíjí celou škálu předškolních dovedností dítěte. V dané mateřské škole si klade za cíl 

působit především ve smyslu předcházení narušení řečového vývoje u dětí. Díky začlenění 

logopedické prevence v průběhu celého dne lze na děti působit systematicky. Rovněž lze 

díky tomu pro určité aktivity využít určité denní doby, kdy jsou děti pozornější, bdělejší. 

Logopedická prevence podporuje děti v přirozené komunikaci, navazování vztahů, vedení 

dialogů, zbavuje je ostychu. Díky tomu, že lze různě uzpůsobit obtížnost jednotlivých 

úkolů, každé dítě může zažít pocit úspěchu. Výrazně pozitivně z hlediska vlivu na děti 

hodnotí vyučující převážně skupinový charakter. Děti jsou si vzájemně příkladem, vzorem, 
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posilují se i vzájemné vztahy dětí. Díky tomu, že není na děti v rámci skupiny takový tlak, 

děti se méně bojí a ochotněji provádějí požadované cviky.  

Omezení: Z opačného pohledu skupinový charakter přináší i negativa, je těžké v rámci 

skupinové práce volit individuální přístup vůči dětem. V uvedené škole je (navzdory 

obecně příznivému počtu dětí) pro účely logopedické prevence ve skupině příliš velký 

počet dětí, je potřeba vytvářet menší skupinky. Někdy pedagogové neuhlídají rovnoměrné 

zapojení dětí do aktivit, aktivnějším dětem se daří více prosadit. Taktéž je obtížné 

ve skupině uhlídat, zda všechny děti provádějí činnosti (oromotorická cvičení) správně. 

Za určitý limit lze v případě dané mateřské školy označit i to, že pedagogové, kteří 

provádějí logopedickou prevenci, mají pouze akreditovaný kurz logopedické prevence, 

nikoli například bakalářské studium či celoživotní vzdělání v oblasti logopedie. 

Logopedická prevence nemůže pomoci dětem s narušenou komunikační schopností např. 

v nápravě výslovnosti. Rozvíjí dílčí dovednosti těchto dětí, ale pokud s nimi rodiče 

nedocházejí na ambulanci klinické logopedie, je tato aktivita nedostačující pro potřeby 

těchto dětí. U většiny aktivit nejsou přítomni rodiče, kteří by se mohli inspirovat pro 

domácí práci s dítětem.  

3.8  Závěr praktické části a doporučení pro praxi 

Výzkumná část práce se zabývá logopedickou prevencí ve zvolené mateřské škole. 

Kapitola charakterizuje konkrétní postupy logopedické prevence. Autorka práce zhotovila 

nové didaktické pomůcky, jejich využitelnost a věkové určení ověřila při práci s dětmi. 

Na základě pozorování je v samostatné subkapitole stručně hodnocena práce 

s integrovaným chlapcem s vývojovou dysfázií a způsob jeho zapojení do aktivit.  

Na základě pozorování i vlastní zkušenosti autorky práce s výukou v dané mateřské škole 

lze konstatovat, že vyučující věnují opravdu velkou pozornost oblasti logopedické 

prevence a její prvky začleňují prakticky do většiny aktivit s dětmi. V rámci logopedické 

prevence se věnují rozvoji komunikačních schopností dětí, s důrazem především na rozvoj 

slovní zásoby, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky i motoriky orofaciální 

oblasti, dechová cvičení. Důležitou procvičovanou oblastí je oblast sluchové a zrakové 

percepce.  

Jedním z dílčích cílů práce byla výroba a použití didaktických pomůcek v rámci 

logopedické prevence. Práce na nových pomůckách je přínosná z více důvodů.  Rozvíjí 



43 

kreativitu učitelky, která pomůcky vyrábí a zároveň děti ve třídě mají větší výběr pomůcek 

a her.  Hlavním cílem pomůcek je komplexní rozvoj dětí předškolního věku a jejich využití 

v rámci logopedické prevence, který je naplňován.  

Pomůcky, které byly ověřovány u dětí předškolního věku, se zdály být velmi snadné 

na dokončení úkolu. Mezi předškolními dětmi se nacházely i děti v logopedické péči. Tyto 

děti vykazovaly lepší soustředěnost na úkol a dokázaly úkol vypracovat souvisle bez 

přerušení. Následně tyto starší děti rovnou přecházely k další pomůcce, a i nadále byly 

schopné se koncentrovat.  

Mladší děti, tedy 4 - 5leté, nebyly vždy schopny vyrovnaného a soustředěného výkonu. 

Některé děti aktivity nedokončily.  Jedno dítě, které nemá narušenou komunikační 

schopnost, ale pochází ze znevýhodněného sociálního prostředí, nebylo schopno úkoly 

dokončit z důvodu nízké koncentrace pozornosti, rozptylovaly ho okolní podněty prostředí. 

Naopak jiný pětiletý chlapec, který také nemá narušenou komunikační schopnost, naopak 

má oporu v dobrém rodinném zázemí, pracoval s adekvátně obtížnými pomůckami (hrami) 

na podobné úrovni, jako předškoláci.  

Faktorů, které ovlivňují výkon dětí v rámci jednotlivých úloh i úroveň komunikačních 

schopností dětí, je pochopitelně celá řada. Jedním z nich je právě odlišné sociokulturní 

prostředí dětí a míra podpory dětí v rodině, životní styl rodiny. Jistě svou úlohu sehrávají 

ale i osobnostní charakteristiky dětí, jejich rozumové schopnosti, nadání pro řeč, jazykový 

cit, schopnost soustředění. Důležité je i psychické nastavení dětí, jejich motivace, to, jak 

zvládají případný neúspěch. Úloha logopedické prevence pro rozvoj komunikačních 

dovedností a schopností u dětí v předškolním věku je nezastupitelná a měl by jí být 

vymezen v rámci předškolního vzdělávání adekvátní prostor. S kvalitní péčí souvisí 

i nutnost dalšího vzdělávání pedagogů v logopedické prevenci, aby práce s dětmi byla 

kvalitní a aby byla vedena správně. Z tohoto důvodu je velmi podstatná také informovanost 

učitelů o jejich kompetencích v rámci logopedie. 

Neméně důležitá je mezioborová spolupráce s dalšími odborníky, a především spolupráce 

s rodiči, která dle vyjádření vyučujících není zatím vždy úplně optimální. Rodiče 

v aktuální rychlé době nemají čas trávit s dětmi chvíle na logopedii nebo procvičovat 

s dětmi zadané cviky, proto raději o případných deficitech svých dětí nechtějí vůbec 

s pedagogem mluvit.  
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Zajímavá a poučná je ve sledované mateřské škole integrace chlapce s vývojovou dysfázií. 

Integrovaný chlapec se zatím ve skupině příliš nezapojuje, pracuje pouze, pokud je v dobré 

náladě a sám chce. Nerespektuje zadání, nerad poslouchá autoritu.  Didaktické pomůcky 

pro chlapce nejsou zatím využívány, protože je velmi obtížné ho zapojit do jakékoli 

řízené činnosti.  Pro další praxi by bylo vhodné vytvořit didaktické materiály konkrétně 

uzpůsobené pro tohoto chlapce. Zatím byly vytvořeny pouze piktogramy, které se týkají 

jeho zálib. Další pomůcky, například grafomotorické listy, se zatím nedaří využít z důvodu 

chlapcovy hyperaktivity. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá tématem Logopedická prevence v běžné mateřské škole. 

Záměrné působení na děti v konkrétní třídě se zdá být efektivní pro komplexní rozvoj 

osobnosti dítěte. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit a popsat průběh a obsah logopedické prevence v mateřské 

škole hlavního vzdělávacího proudu. K naplnění hlavního cíle práce bylo stanoveno také 

několik cílů dílčích. 

Práce je tradičně dělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické.  Teoretickou část 

práce tvoří dvě kapitoly. První teoretická kapitola představuje pojem komunikace, popisuje 

vývoj řeči dítěte a dále uvádí nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti. Druhá 

teoretická kapitola je věnována předškolnímu vzdělávání, jeho legislativnímu vymezení 

a obsahu. Součástí této kapitoly je také uvedení do problematiky logopedické prevence 

a jejích oblastí. 

Praktická část práce představuje realizované kvalitativní výzkumné šetření. Kapitola 

popisuje v souladu se stanovenými cíli logopedickou prevenci ve zvolené mateřské škole. 

Věnuje se jejímu obsahu, zajištění a dále popisuje nově zhotovené didaktické pomůcky 

a jejich využitelnost při řízené práci s dětmi. Pomůcky jsou hodnoceny z hlediska jejich 

náročnosti, vhodnosti pro určitý věk dětí.  Pomůcky se ukázaly jako užitečné doplnění 

nabídky pro práci s dětmi i jejich spontánní hru, vždy s ohledem na konkrétní věk 

a schopnosti dětí. 

V mateřské škole je integrován chlapec s vývojovou dysfázií, jeho začlenění provázejí 

četné obtíže, které jsou v praktické části rovněž stručně charakterizovány. Logopedická 

prevence v mateřské škole přináší pozitiva i úskalí. Hlavní přínosy i omezení logopedické 

prevence shrnuje samostatná subkapitola. 

Cíle práce byly naplněny. 
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