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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá skupinovou logopedickou prevencí v mateřské škole pro vady 

řeči. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat průběh logopedické prevence. 

Bakalářskou práci tvoří dvě části, teoretická část a výzkum. Teoretickou část tvoří tři 

kapitoly, čtvrtá kapitola obsahuje vlastní kvalitativní výzkumné šetření. První kapitola 

teoretické části pojednává o vývoji (ontogenezi) řeči. Popisuje vývoj řeči dítěte od jeho 

narození do plného rozvinutí řeči, také vývoj řeči z hlediska jazykových rovin. Druhá 

kapitola teoretické části se zabývá narušenou komunikační schopností, především těmi 

druhy, které se vyskytují u dětí předškolního věku. Třetí kapitola teoretické části vymezuje 

organizaci logopedické prevence v České republice, popisuje rámcový vzdělávací program 

předškolního vzdělávání a stručně charakterizuje školní zralost. Dále obsahuje vymezení 

komunikačních kompetencí a jejich rozvoj v předškolním věku. Cílem praktické části 

bakalářské práce bylo zjistit průběh logopedické prevence a nejčastější narušení 

komunikační schopnosti ve vybrané mateřské škole pro vady řeči. Dále bylo cílem zjistit, 

kdo v dané škole realizuje logopedickou prevenci a jaké má dosažené vzdělání. Práce 

představuje postupy a materiály, které byly při sledované skupinové logopedické prevenci 

nejčastěji využívány. Závěrem je souhrn kladů a záporů skupinové logopedické prevence. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

logopedická prevence, mateřská škola, předškolní vzdělávání, narušená komunikační 

schopnost, vývoj řeči 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The theme of the bachelors´ thesis is collective speech and language therapy prevention at 

a kindergarten for children with communication disorders. The aim of the thesis was to 

find out and describe the process of speech and language therapy prevention. The 

bachelors´ thesis consists of two main parts, a theoretical and a practical part. The 

theoretical part is composed of three chapters, the fourth chapter contains the qualitative 

research. The first chapter of the theoretical part describes the ontogenesis of speech and 

language of a child from his/her birth up to the full development of speech and language 

and it concentrates also on the development of speech and language within the language 

levels. The second chapter of the theoretical part contains information about 

communication disorders, especially those types that are typical for preschool children. 

The third chapter of the theoretical part describes the organisation of speech and language 

therapy prevention in the Czech Republic, the Framework Educational program for Pre-

school Education and it characterises briefly the school maturity. It also includes the 

definition of communication competencies and the possibilities of their development at 

pre-school age. The aim of the research part of the bachelors´ thesis was to get to know, 

how does the speech and language therapy prevention at a concrete kindergarten for 

communication disorders look like and what are the most frequent communication 

disorders at the chosen school. The aim also was to find out, who is responsible for the 

speech and language therapy prevention and what is his/her achieved education. The thesis 

introduces methods and materials that were most commonly used for the collective speech 

and language therapy prevention. The practical part is ended by the overall of positives and 

negatives of collective speech and language prevention.  
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Speech and language therapy prevention, kindergarten, pre-school education, 

communication disorders, speech and language ontogenesis  
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Úvod 

Téma skupinové logopedické prevence jsem si vybrala záměrně, neboť již několik let 

ve vybrané mateřské škole pracuji. Nejdříve jsem zde pracovala jako asistent pedagoga a 

mohla jsem se tak více seznámit s prací ostatních pedagogů a nyní sama pracuji jako 

učitelka. Po celou dobu si všímám individuální i skupinové práce s dětmi, především 

orientované na prevenci či reedukaci narušené komunikační schopnosti. Vnímám, že 

množství aktivit, při kterých jsou posilovány dílčí dovednosti dětí, skutečnost, že prvky 

skupinové logopedické prevence probíhají v rámci celého dne během výchovně 

vzdělávacích činností i volné hry je pro děti velmi přínosné. To vše mě vedlo k volbě 

tématu bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat průběh skupinové logopedické prevence 

ve vybrané mateřské škole pro vady řeči. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí, teoretické části a praktické.  

Teoretická část práce obsahuje tři kapitoly. První kapitola je věnovaná vývoji dětské řeči 

od narození dítěte až po plné rozvinutí řeči a také vývoji řeči z hlediska jazykových rovin. 

Druhá kapitola charakterizuje narušenou komunikační schopnost, především druhy, které 

se nejčastěji vyskytují u dětí předškolního věku. Jejich znalost je při práci s dětmi 

v uvedené mateřské škole nezbytná. Třetí kapitola se zabývá organizací logopedické 

intervence v České republice, popisuje rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání a stručně charakterizuje školní zralost. Dále pojednává také o komunikačních 

kompetencích a možnostech jejich rozvoje v předškolním věku.  

Čtvrtá kapitola je kapitola praktická, předkládá výstupy kvalitativního výzkumného 

šetření. Kapitola popisuje průběh logopedické prevence ve zvolené mateřské škole 

pro vady řeči. Uvádí, jaké jsou v této škole nejčastěji se vyskytující narušení komunikační 

schopnosti. Popisuje, kdo v dané škole realizuje logopedickou prevenci a jaké má dosažené 

vzdělání. Kapitola také představuje postupy a materiály, se kterými učitelky při skupinové 

logopedické prevenci obvykle pracují, které se jim osvědčují. V závěru kapitola shrnuje 

klady a zápory logopedické prevence, tak jak je uvedli v rozhovorech vyučující, logopedky 

či rodiče dětí.  
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1   Vývoj řeči 

Řeč je specificky lidskou schopností, jedná se o vědomé užívání jazyka jako složitého 

systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. Je to soustava zvukových i druhotných 

dorozumívacích prostředků znakové povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a představy 

člověka o světě a jeho vlastní prožitky (Klenková, Bočková, Bytešníková 2012, s.22-23).   

 

Vývojem řeči se zabývalo a zabývá mnoho odborníků, například Sovák, Lechta, Příhoda, 

Damborská, Kuric, Becker, Zeller, Vygotskij. Jednotliví autoři se mnohdy liší svým 

podrobným členěním vývoje řeči. Shodují se však na dvou základních vývojových 

obdobích, a to na předřečovém období (přípravném stadiu) a období vlastního vývoje řeči.  

Vývoj řeči ovlivňují různé faktory. Bytešníková, Horáková, Klenková (2007) uvádějí tyto 

hlavní faktory: stav centrální nervové soustavy, úroveň intelektových schopností, 

motorických schopností, úroveň sluchového vnímání, zrakového vnímání, vrozenou míru 

nadání pro jazyk a sociální prostředí, v němž se dítě nachází. 

Než dítě začne mluvit, projde řadou přípravných předstupňů vlastního vývoje řeči, která se 

začínají objevovat ihned po narození. Jednotlivá vývojová období nejsou přesně oddělena, 

prolínají se a probíhají částečně současně.   

 

1.1   Vývoj řeči podle věku 

1.1.1   Předřečová stadia vývoje řeči 

Období křiku (od narození – přibližně konec 6. týdne) 

Již krátce po svém narození se dítě projeví hlasitým křikem. Jedná se o reflexní reakci 

novorozence na neznámou změnu prostředí a dýchání, první hlasový projev. 

Novorozenecký křik se nachází ve výšce kolem a1. Dítě v prvních týdnech života má 

krátký, neurčitě modulovaný křik s malým hlasovým rozsahem spíše kňouravého 

charakteru (Krahulcová, 2013). Charakter křiku se mění až kolem šestého týdne, kdy dítě 

také přechází do období broukání.  
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Období broukání (konec 6. týdne – přibližně konec 2. měsíce)  

Nediferencovaný křik kolem šestého týdne mění intenzitu a rozsah a stává se výrazem 

nelibosti či odporu. Tento křik je již dost energický a vyznačuje se tvrdým hlasovým 

začátkem. Dítě křikem vyjadřuje v první řadě nelibé pocity a pokud matka dekóduje různé 

druhy křiku i jeho význam a bude podle toho postupovat, dítě se naučí tento jednoduchý 

komunikační prostředek obohacovat a zpřesňovat.  

V tomto období lze také pozorovat změny hlasového projevu s měkkým hlasovým 

začátkem, kterým dítě vyjadřuje libé pocity. Dítě používá rozmanité zvukové modulace 

ke spokojenému broukání. Tento jev se objevuje už kolem druhého až třetího měsíce věku 

(Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012). Zpočátku broukání obsahuje poměrně 

jednoduché samohlásky a zvuky související se sáním a polykáním, poté se k nim přidávají 

také různé zvuky připomínající souhlásky. Kolem druhého až třetího měsíce dítě začíná 

„povídat“, napodobuje své vlastní zvuky, ale také zvuky z okolí. Broukání trvá do chvíle, 

než se dítě naučí kontrolovat sluchem své vlastní zvukové projevy a srovnávat je se zvuky, 

které slyší. Reflexně napodobuje zvuky, které slyší, a samo je vytváří. Poté napodobuje 

zvuky, které slyší jinde, a přechází do stádia žvatlání (Krahulcová, 2013). 

 

Období žvatlání (cca do konce 1. roku) 

V tomto období podle Sováka (1972) dochází ke změnám v ústní dutině a hltanové dutině. 

Utvářejí se rezonanční dutiny a tím se objevuje větší rozmanitost zvuků. Žvatlání můžeme 

také dále rozdělit na žvatlání pudové a napodobující.  

Pudové žvatlání je hra s mluvidly. Jedná se o pohyby řečových orgánů, kterými dítě 

pohybuje, jako když přijímá potravu, a současně je doprovázeno zvuky. Tato pudová hra 

s mluvidly se objevuje i u dětí se sluchovým postižením, není doprovázená vědomou 

sluchovou kontrolou. Mezi čtvrtým a šestým měsícem věku začíná dítě pozorně reagovat 

na známé hlasy, zejména na hlas matky (Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012). 

Napodobující žvatlání se objevuje přibližně v šestém až osmém měsíci. Dítě se snaží 
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při žvatlání napodobit hlásky mateřského jazyka. Vědomě zapojuje sluchovou i zrakovou 

kontrolu a pozoruje pohyby mluvidel (Klenková, 2006). 

 

Období rozumění řeči (cca od 10. měsíce věku) 

Poslední přípravné období vývoje řeči nastává kolem desátého měsíce a nazýváme jej 

obdobím rozumění řeči. Postupně dítě začíná rozumět jednotlivým slovům či větám, které 

má spojeny s určitou činností. Nejedná se o rozumění řeči jako takové, ale o reakci 

na gesta či známou melodii. Umí napodobit rytmus a melodii řeči (Klenková, Bočková, 

Bytešníková, 2012). Kolem dvanáctého měsíce reaguje již i na jednoduchá slovní spojení 

(Kutálková, 2005). 

 

1.1.2   Řečová stadia  

Období vlastního vývoje řeči nastává kolem prvního roku života a dle Miloše Sováka 

(1972) prochází čtyřmi na sebe postupně navazujícími, ale zároveň se i vzájemně 

prolínajícími stadii: 

Stadium emocionálně – volní (od 1 do 2 let věku) 

Dítě poprvé verbálně komunikuje. První slova jsou zpravidla jednoslabičná či 

dvouslabičná. Jedná se o první jednoslovné věty, které jsou výrazy přání, emocí a pocitů. U 

jednoho slova se může lišit intonace, v závislosti na situaci. V případě radosti dítě použije 

jinou intonaci stejného slova než u náznaku nespokojenosti. V rámci tohoto stadia Sovák 

zdůrazňuje období kolem roku a půl až dvou let – tzv. egocentrické stádium. Dítě objevuje 

mluvení jako činnost, slova opakuje samo po sobě nebo po dospělé osobě (Klenková, 

2006).  

Stadium asociačně – reprodukční (2. rok věku dítěte) 

Dítě již používá slova k pojmenování konkrétních předmětů, později je již schopno 

základní asociace. Začíná objevovat význam komunikace, snaží se pomocí slov dosahovat 

cílů. Úspěch v komunikaci dítě motivuje ke stále častější verbální produkci (Klenková, 

2006). 
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Stadium logických pojmů 

Důležité stadium, které nastává okolo třetího roku života. Dle Sováka (1972) je toto 

stadium začátek přechodu z první do druhé signální soustavy. V tomto období výrazně 

narůstá slovní zásoba dítěte a dochází také k rychlému rozvoji jeho myšlení. Dítě již začíná 

abstrahovat, slova původně spjatá s konkrétními jevy aplikuje všeobecněji (Bytešníková, 

2007). V tomto období dochází vzhledem k náročným myšlenkovým operacím často 

k těžkostem, k vývojovými obtížím v řeči, opakování hlásek, slabik, slov, zarážkám v řeči. 

(Klenková, 2006). 
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2   Narušená komunikační schopnost 

Lechta (2003, s. 17) definuje narušení komunikační schopnosti takto:  

Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových 

projevů (případně několik rovin současně) působí intenferenčně vzhledem ke 

komunikačnímu záměru. Může se jednat o foneticko-fonologickou, morfologicko-

syntaktickou, lexikálně-sémantickou, pragmatickou rovinu, mluvenou či grafickou formu 

komunikace, verbální i neverbální komunikaci, expresivní i percepční složku jazyka 

(Klenková, 2006). 

V odborné literatuře najdeme řadu klasifikací narušené komunikační schopnosti, podle 

různých hledisek. Nejčastěji uváděnou klasifikací je klasifikace podle symptomů, které 

jsou pro dané narušení typické. Lechta (2003) na základě symptomů dělí narušení 

komunikační schopnosti do těchto deseti základních kategorií:  

1.   Vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie) 

2.   Získaná orgánová nemluvnost (afázie) 

3.   Získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) 

4.   Narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie)  

5.   Narušení fluence (plynulosti) řeči (tumultus sermonis, balbuties) 

6.   Narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie) 

7.   Narušení grafické stránky řeči 

8.   Symptomatické poruchy řeči 

9.   Poruchy hlasu 

10.  Kombinované vady a poruchy řeči  

 

2.1   Narušení komunikační schopnosti u dětí předškolního věku  

2.1.1   Dyslalie, dysartrie 

Na základě hlavního společného symptomu, narušení artikulace, jsou dyslalie a dysartrie 

řazeny do společné skupiny narušení článkování řeči, z hlediska etiologie se však jedná 

o odlišná narušení (Klenková, 2006).    
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Dyslalii (patlavost) můžeme definovat jako poruchu artikulace, kdy je narušena výslovnost 

jedné, nebo více hlásek rodného jazyka (Klenková, 2006, s. 99). Je jednou z nejčastěji se 

vyskytujících poruch komunikace v předškolním věku. Termínem dyslálie se značí několik 

spolu propojených úrovní. Hlavní úrovní je fonetická úroveň, tedy úroveň používání 

jednotlivých hlásek řeči, jedná se o analytickou stránku řeči. Na fonetické úrovni se 

porucha řeči projevuje vynecháváním hlásek – delecí, zaměňováním či nahrazováním 

hlásek – substitucí, či nepřesným vyslovováním hlásek – distorzí. Fonologická úroveň 

zahrnuje používání elementárních mluvních zvuků spojených do slabik, slov a vět.  

Porucha na fonologické úrovni se projevuje v plynulé řeči, jednotlivé hlásky mohou být 

ovlivňovány předcházejícími nebo následujícími hláskami, nebo v důsledku pauzy, 

melodie či rytmu (Klenková, 2006). U dětí do pěti let dyslalii považujeme 

za fyziologickou, ve věku od pěti do sedmi let hovoříme o tzv. prodloužené dyslalii, 

od sedmi let věku je dyslalie chápána jako patologie (Králíková, in Lechta, 2011). Dyslalie 

se častěji vyskytuje u chlapců než u dívek (Kutálková, 2005). 

Příčiny dyslalie většina autorů dělí na vnější a vnitřní. Vliv na vznik dyslálie má 

nespecifická dědičnost, resp. určitá vrozená řečová slabost. Velkou roli hraje vliv prostředí, 

nesprávný mluvní vzor či nevhodné výchovné prostředí, nedostatek citů apod. Mezi vnitřní 

příčiny řadíme poruchy analyzátorů – narušení sluchového či zrakového vnímání, 

poškození dostředivých a odstředivých nervových drah, poruchy centrálního nervového 

systému či poruchy řečového neuroefektoru (Klenková, 2006). 

Dyslalii lze klasifikovat dle různých hledisek, nejčastěji užívanou klasifikací je členění dle 

rozsahu na dyslalii universalis (mnohočetnou), kdy je zasažena výslovnost většiny hlásek 

a řeč je prakticky nesrozumitelná, dyslalii multiplex (gravis), kdy je zasažena výslovnost 

více hlásek z několika artikulačních okrsků, ale řeč je již srozumitelnější, a dyslalii levis 

(simplex), kdy je narušena výslovnost jen několika málo hlásek (Klenková, 2006).   

Postup reedukace sestává ze čtyř etap, a to přípravných cvičení (dechová cvičení, 

gymnastika mluvidel), vyvození hlásky, fixace nové hlásky a automatizace správné 

výslovnosti hlásky (Bytešníková, 2012).  
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Dysartrii lze definovat jako poruchu motorické realizace řeči, vzniklou na základě 

organického poškození centrální nervové soustavy. U dysartrie se jedná o narušení řeči 

jako celku. Ovlivňuje nejen verbální komunikaci, neverbální komunikaci, ale také se 

odráží v socializaci dítěte (Bytešníková, 2007). Při dysartrii jsou v různé míře a rozsahu 

postiženy základní funkce realizace řeči – respirace, fonace, rezonance a artikulace 

(Neubauer, 2006). Nejtěžší stupeň dysartrie, kdy jedinec není schopen verbální 

komunikace, nazýváme anartrie. Dysartrie a anartrie vzniká v jakémkoli období života. 

Někdy se jedná o vrozené vady, či následky prenatálního poškození nervového systému. 

Nejčastěji se objevuje u dětí s mozkovou obrnou (vývojová dysartrie), jindy se jedná 

o získané narušení v průběhu života zapříčiněné různým neurologickým onemocněním či 

poškození centrální nervové soustavy (Klenková, 2006). Terapie se liší v závislosti 

na druhu dysartrie. Důležitou roli hraje včasný počátek terapeutické péče. 

 

2.1.2   Opožděný vývoj řeči 

Nemluví-li dítě ve třech letech nebo mluví méně než ostatní děti v tomto věku, jedná se 

zřejmě o opožděný vývoj řeči (Klenková, 2006, s. 66). Klíčovým bodem je pomocí 

odborných vyšetření (foniatrické vyšetření, neurologické vyšetření, psychologické aj.) 

zjistit příčinu tohoto opoždění. Klenková (2006) uvádí, že tato vyšetření mohou odhalit: 

sluchovou vadu (nedoslýchavost), která může být příčinou opožděného vývoje řeči; 

poruchu intelektu (opoždění vývoje řeči závisí na stupni postižení); vady mluvních orgánů, 

jako např. orofaciální rozštěpy, které mohou, ale nemusí být příčinou opožděného vývoje 

řeči; poruchy autistického spektra, u nichž se často projevuje opožděný vývoj řeči až 

naprostá neschopnost komunikovat; akustickou dysgnozii, tedy neschopnost porozumět 

smyslu slova a zapamatovat si je. Příčiny opožděného vývoje řeči mohou být různé, často 

bývá opožděný vývoj zapříčiněn nepodnětným a nestimulujícím prostředím, ve kterém se 

dítěti a jeho vývoji nevěnuje pozornost (Klenková, 2006). 

Opožděný vývoj řeči z hlediska průběhu vývoje řeči členíme na: 

a)   Opožděný vývoj řeči prostý – projevuje se především opožděním řečového projevu. 

Jeho příčinou bývá nespecifická dědičnost, opožděné dozrávání centrální nervové 

soustavy, ale i negativní výchovné vlivy. V příznivých podmínkách a s adekvátní 
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podporou se řeč plně rozvine na odpovídající úroveň. Opoždění vývoje řeči se 

může projevit ve všech jazykových rovinách, nebo jen v některých. Z počátku je 

nejvíce narušena obsahová stránka řeči, tedy oblast slovní zásoby, užití 

gramatických pravidel. Po zlepšení je patrná spíše dlouho přetrvávající chybná 

výslovnost některých hlásek či skupin, narušení formální stránky řeči (Škodová, 

Jedlička, et al., 2003). 

b)   Omezený vývoj řeči – projev opoždění vyjadřovacích schopností je závažnější. 

Objevuje se při mentálním postižení, těžších poruchách sluchu, či při velmi těžkých 

případech patologie sociálního prostředí. Nejvíce je porucha nápadná v obsahové 

stránce řeči, mj. v oblasti porozumění významu slov.  U dětí s mentálním 

postižením je opoždění vývoje řeči závislé na stupni postižení intelektu (Škodová, 

Jedlička, et al., 2003).   

c)   Přerušený vývoj řeči – jedná se o přerušení řečového vývoje po úrazech, 

nádorových onemocnění mozku, těžkých psychických traumatech či vážných 

duševních onemocnění. V případě, že se podaří odstranit příčinu (vyléčení 

nádorového onemocnění apod.), lze postupně dosáhnout normy řečového vývoje.  

V případě nepříznivých podmínek bude mít vývoj řeči charakter omezeného vývoje 

(Klenková, 2006).  

d)   Scestný (odchylný) vývoj řeči – projevuje se odchýlením od normy jen v některé 

jazykové rovině. Jedná se například o vadnou artikulaci, která doprovází vývojové 

orgánové anomálie (deformace zvukové stránky řeči při organickém poškození 

mluvidel nebo při rozštěpu patra) (Škodová, Jedlička, et al., 2003).   

 

2.1.3   Vývojová dysfázie 

Škodová, Jedlička, et al. (2003, 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. Kromě obtíží 

komunikovat se objevují další deficity, které se projevují např. nepoměrem mezi řečovými 

a neřečovými schopnostmi, narušeným sluchovým vnímáním, poruchou krátkodobé 

paměti, poruchou kresby, poruchami jemné a hrubé motoriky a dalšími deficity. Častý je 
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také výskyt dyslexie a dyspraxie (Lejska, in Klenková, 2006).  Charakter etiologie 

specificky narušeného vývoje řeči je multidimenzionální. Velmi pravděpodobně zde 

působí více činitelů, genetických, vrozených a získaných (Friel-Patti, 1993, in Mikulajová 

2003). Škodová, Jedlička, et al. (2003) zdůrazňují, že příčinou vývojové dysfázie je difúzní 

postižení centrální soustavy, nikoli ložiskové.  

Dle MKN-10 rozlišujeme dvě základní formy vývojové dysfázie:  

a) Dysfázie motorická – jedná se o expresivní jazykovou poruchu. Charakteristickými 

znaky jsou obtíže verbálně se vyjadřovat, opožděný vývoj řeči, morfologické a 

sémantické obtíže, aktivní slovní zásoba je výrazně nižší než pasivní slovní zásoba. 

b) Dysfázie senzorická – jedná se o receptivní jazykovou poruchu. Charakteristickými 

znaky této formy jsou obtíže v receptivní oblasti jazyka, narušení fonematického 

sluchu, poruchy sluchové paměti, potíže v porozumění mluvené řeči. Řeč může být 

plynulá, ale často zcela nesrozumitelná, dítě používá vlastní slovník (Škodová, 

Jedlička, 2003).  

Jednotliví autoři se však shodují, že většina dysfatiků má obtíže v obou sledovaných 

oblastech, a mají tedy smíšenou formu.  

Velmi důležitou úlohu hraje diferenciální diagnostika, jejímž úkolem je odlišit vývojovou 

dysfázii od jiných poruch, jako je např. prostý opožděný vývoj řeči, dyslalie, sluchové 

vady, mentální retardace, autismus, prostý opožděný vývoj řeči a mutismus (Kejklíčková, 

2016). 

 

2.1.4   Mutismus 

Mutismus definují Škodová a Jedlička (2003) jako náhlou ztrátu řeči, která není 

podmíněna organickým poškozením centrální nervové soustavy. Je označován jako získaná 

psychogenní nemluvnost. Patří mezi neurózy řeči. Obvykle jej způsobuje silné psychické 

trauma jako šok, stres, vyčerpání apod. Nejedná se o projev vzdoru. Důležitým 

symptomem je odmítání komunikovat. Odmítání může být vůči všem osobám, nebo pouze 

vůči vybraným osobám (Kejklíčková, 2016). V některých zdrojích je mutismus popisován 

jako porucha adaptace nebo spíše sociálních vztahů. Nejde však o poškození řeči, ale 



17 
 

o poruchu jejího používání. Z psychiatrického hlediska můžeme dělit mutismus na několik 

druhů, např. autistický, neurotický, perzistentní, psychotický, transientní, traumatický, 

elektivní či reaktivní nebo situační (Dvořák, 2001). Důležitou roli hrají osobnostní 

dispozice, rodina, výchova a prožitá traumata. První projevy bývají při vstupu do mateřské 

školy nebo do základní školy, ale může se také objevovat v pubertě či dospělosti 

(Kejklíčková, 2016).  

 

2.1.5   Koktavost a breptavost 

Jednotná všeobecně přijímaná definice koktavosti neexistuje. Jednotlivé definice odráží 

náhled jejich autorů na koktavost. Existují různorodé definice, ovšem většina autorů se 

shoduje v názoru, že koktavost je jedním z nejzávažnějších narušení komunikační 

schopnosti (Klenková, 2006). Lechta (1990) definuje koktavost jako syndrom 

komplexního narušení koordinace orgánů, jenž se podílí na mluvené řeči. Postihuje jedince 

bez ohledu na věk (předškolní věk, školní věk, adolescence a dospělost). Koktavost často 

způsobuje více příčin najednou a příznaky jsou proměnlivé, v určitých situacích se 

neprojevují a v jiných jsou velice nápadné (Lechta, Králiková, 2011).  Existuje spousta 

názorů na to, jak koktavost vzniká. K často uváděným patří, že za vznikem stojí určité 

psychotrauma, nejčastěji šok, negativní zážitek či úlek, napodobování, nebo přecvičování 

z leváka na praváka. Často uváděným etiologickým faktorem je také dědičnost. Tento vliv 

je již prokázán, doposud se ovšem neví, zda se dědí určitá genetická výbava, či orgánové 

odchylky (Klenková, 2006). Dnešní pohled spatřuje patogenezi onemocnění v dynamické 

poruše řízení zpětnovazebních motorických mechanismů při realizaci řeči, 

v tzv. striopalidárním systému, tedy vnímá koktavost jako organicky podmíněnou 

(Škodová, Jedlička, et al., 2003). Koktavost se projevuje poruchou fonačních, artikulačních 

a dýchacích pohybů. Hlavními příznaky jsou tzv. klony, tony či jejich kombinace 

(Škodová, Jedlička, 2003). Dále jsou typické tzv. souhyby (pomrkávání, pomlaskávání, či 

jiné pohyby svalstva v oblasti tváře) a součiny (mimovolní pohyby horních či dolních 

končetin, nebo celého trupu), používané k překonání tonů a tonoklonů (Kejklíčková,2016).  
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Breptavost je porucha řeči, která se obtížně definuje. Sovák (in Klenková, 2006 str.170) 

definuje breptavost jako: „Vývojový nedostatek plynulosti mluvy, projevuje se jako 

vyhraněná nozologická jednotka typickým a nápaditým zrychlováním tempa řeči.“. 

Příčinou breptavosti může být například dědičnost, lehké orgánové mozkové odchylky, 

nesprávný řečový vzor (Lechta, Králiková, 2011). Pro jedince s breptavostí je typické 

překotné tempo řeči, což zapříčiňuje vynechávání slabik, přeříkávání se, opakování slabik, 

vybočování od tématu i vynechávání podstatných informací atd.  Na rozdíl od koktavosti si 

jedinec rychlé tempo neuvědomuje. U dětí v předškolním věku se setkáváme s touto 

poruchou zapříčiněnou spíše nápodobou určitého mluvního vzoru (rodiče, sourozenci).  

Breptavost se dá v porovnání s koktavostí usměrnit vůlí (Bendová, 2014). 

 

2.1.6   Rinolalie a palatolalie 

Rinolalie (huhňavost) je porucha zvuku řeči, kdy je patologicky změněná nosovost. Jde 

o sníženou nebo zvýšenou nosovost v mluvené řeči a poruchu zvuku jednotlivých hlásek 

při artikulaci, závisející na činnosti patrohltanového uzávěru (Klenková, Bočková, 

Bytešníková, 2012). Rezonance je významná pro akustickou skladbu hlásek (samohlásek, 

tónů, a souhlásek, šumů). V případě, že je nosovost patologicky snížená, se jedná 

o zavřenou huhňavost, v případě patologicky zvýšené nosovosti se jedná o otevřenou 

huhňavost. V některých případech se můžeme setkávat i s kombinací otevřené a zavřené 

huhňavosti v různém poměru, to nazýváme smíšenou huhňavostí (Bytešníková, 2007). 

U zavřené huhňavosti (hyponazality) se objevuje jedna nebo více mechanických překážek 

v dutině nosní, která se staví do cesty výdechovému proudu. Charakteristický je pro ni 

„rýmový“ zvuk řeči, dýchání nosem s následným dýcháním ústy, denazalizací nosovek M, 

N, Ň, či poruchou čichu. Příčinou mohou být blokády, jako je vybočení nosní přepážky, 

nosní polypy, rýmy, zbytnění nosních skořep, zvětšená nosní mandle, nádory nosohltanu, 

atd. Pro otevřenou huhňavost (hypernazalita) je typické silné nosní zabarvení všech 

orálních hlásek. Dochází zde k zvýšení nazální akustické energie a tím i značnému zesílení 

základního tónu při tvoření hlásek a potlačení horních parciálních tónů (Neumanová, 

2000). Jsou narušeny vokály I a U (Klenková, 2006). Důležitá je včasná diagnostika, 

stanovení druhu a důvodu narušené komunikační schopnosti. Diagnostika je velice náročná 
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a podílí se na ní mnoho odborníků z řad lékařů i nelékařů (pediatr, foniatr, 

otorinolaryngolog, neurolog, psycholog a logoped). Prognóza se u jednotlivých druhů 

huhňavosti liší. U zavřené záleží na výsledku lékařské péče, při funkční otevřené je 

prognóza dobrá, při orgánově podmíněné otevřené se odvíjí od výsledků chirurgické nebo 

neurologické léčby. A v případě smíšené huhňavosti je příznivá prognóza v případě 

včasného zabezpečení lékařského ošetření a logopedické intervence (Bytešníková, 2007). 

 

Palatolálie je porucha výslovnosti vyskytující se u jedinců s orofaciálním rozštěpem 

(Klenková, 2006). Rozštěpy vznikají nespojením příslušných anatomických struktur 

při vývoji obličejové části, kde jsou za běžných okolností v konečné podobě rtem, čelistí a 

patrem (Neubauer, 2007). Rozštěpy se projevují dislokací, defektem či chyběním kostních 

i měkkých částí tkání, což způsobuje závažné funkční a nápadné estetické nedostatky 

(Andrlík, 1981, in Kerekétiová, 1993). Příčiny nejsou dostatečně objasněné podílí se na 

nich faktory vnitřní a vnější. Podle Sováka se jedná nejspíše o kombinaci obou faktorů – 

vývojové vady nejspíše vznikají u lidských zárodků, na které působí vnější škodliviny 

v kombinaci s dědičným základem. Nepodařilo se doposud objasnit, z jakého důvodu 

rozštěpovými vadami bývají postiženi více chlapci než děvčata (Škodová, Jedlička, 2003). 

 

2.1.7   Poruchy hlasu 

Poruchy hlasu vznikají důsledkem patofyziologických činností dýchacích, fonačních, 

rezonančních a také artikulačních orgánů. Tyto poruchy mohou vést ke snížené 

srozumitelnosti až nesrozumitelnosti řeči (Bendová, 2014). Hlasové poruchy postihují 

člověka v jakémkoli věku. Mohou se objevit u novorozenců, u dětí předškolního věku, ale 

také u dospělých osob (Bytešníková, Horáková, Klenková, 2007). Příčiny poruch hlasu 

jsou podle Kerekrétiové (2003) vnitřní, vnější, orgánové, funkční, psychogenní a jiné. 

Mezi vnitřní patří dědičné vlivy, vrozené asymetrie hrtanu, chybějící nedostatečná 

intonační schopnost, aj. Mezi vnější například nesprávná hlasová technika, nutnost mluvit 

či zpívat v nepřiměřené poloze a nadměrnou silou, atd. Mezi orgánové pak onemocnění 

hlasového ústrojí (záněty hrtanu, záněty cest dýchacích poranění při úrazech, atd.). 

Funkční příčiny vznikají narušením hlasového ústrojí. Projevuje se chrapotem různého 
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stupně a vzniká u dětí i u dospělých osob. Do psychogenních příčin řadíme psychogenní 

dysfonii a afonii (na hlasivkách není patologický nález, hlasivky nekmitají a postavení 

odpovídá šepotu). Nejčastějšími hlasovými poruchami u dětí předškolního věku je 

tzv. hyperkinetická dysfonie, funkční onemocnění způsobené přemáháním hlasu (Škodová, 

Jedlička, 2003). Hlasové poruchy léčí lékaři (foniatři, otorinolaryngologové), kteří také 

vedou hlasovou reedukaci, často ve spolupráci s logopedy.  Je podstatné se již od dětského 

věku učit správně užívat hlas a snažit se po celý život o dodržování pravidel hlasové 

hygieny (Bytešníková, Horáková, Klenková, 2007). 
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3   Logopedická intervence u dětí předškolního věku 

3.1   Organizace logopedické intervence 
V současné době je logopedická intervence v České republice poskytována v rámci tří 

resortů: 

1)   Ministerstva zdravotnictví  

2)   Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

3)   Ministerstva práce a sociálních věcí   

3.1.1   Logopedická intervence v rámci resortu Ministerstva zdravotnictví 

je poskytována na 

a)   logopedických ambulancích při poliklinikách 

b)   logopedických pracovištích lůžkových oddělení nemocnic 

c)   privátních logopedických ambulancích (poradnách) 

d)   rehabilitačních stacionářích 

e)   denních stacionářích při zdravotnických zařízeních 

f)   léčebnách dlouhodobě nemocných 

g)   lékařských zařízeních 

(Bytešníková, in Pipeková 2006) 

Intervence je poskytována osobám s narušenou komunikační schopností na třech úrovních, 

diagnostické, terapeutické, preventivní. Logopedickou intervenci v rámci resortu 

Ministerstva zdravotnictví provádí klinický logoped a logoped v předatestační přípravě, 

který pracuje pod odborným dohledem klinického logopeda. Klinický logoped je absolvent 

pětiletého magisterského studia zakončeného státní závěrečnou zkouškou z logopedie a 

surdopedie a následné specializační přípravy zakončené atestační zkouškou. Kompetence 

logopeda v předatestační přípravě a klinického logopeda jsou zakotveny v zákoně 96/2004 

Sb., a v dalších souvisejících právních předpisech v resortu zdravotnictví.  
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3.1.2   Logopedická intervence v rámci resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Zahrnuje: 

a)   logopedické třídy při mateřských a základních školách 

b)   mateřské školy a základní školy logopedické 

c)   pedagogicko-psychologické poradny 

d)   speciálně pedagogická centra 

e)   logopedickou intervenci v běžných mateřských a základních školách 

Narušení komunikační schopnosti se týká poměrně velkého počtu dětí a přináší jim potíže 

projevující se v edukačním procesu v mateřské i základní škole (Klenková, 2006). 

Legislativně je zabezpečení logopedické péče ošetřeno metodickým doporučením č. j. 14 

712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Tento dokument vymezuje 

logopedickou intervenci ve školství poskytovanou dětem a žákům s narušenou 

komunikační schopností a žákům se specifickými poruchami učení. 

Logopedickou intervenci provádí v rámci resortu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy speciální pedagog – logoped a logopedický asistent. 

Speciální pedagog – logoped ve školství je absolvent pětiletého magisterského studia 

pedagogické fakulty, studijního oboru speciální pedagogiky, zakončeného státní 

závěrečnou zkouškou z logopedie, popřípadě také ze surdopedie (pokud má pedagog v péči 

žáky se sluchovým postižením). Odborná kvalifikace logopeda ve školství je vymezena 

v § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. 

Kompetence speciálního pedagoga – logopeda ve školství jsou uvedeny ve článku III 

Metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14712/2009-61 

k zabezpečení logopedické péče ve školství. Dle tohoto doporučení logoped ve školství 

zabezpečuje odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci 

u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodické a konzultační 

činnosti v oblasti působnosti.  
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Logopedický asistent pracuje pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-

pedagogického centra. Dle výše uvedeného metodického doporučení má mít vždy 

pedagogické vzdělání, tedy je alespoň středoškolsky vzdělaný pedagog. Pro svou činnost 

v oblasti logopedie získává odborné předpoklady: 

a)   absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu oboru speciální 

pedagogiky, ukončeného státní bakalářskou zkouškou z logopedie, 

popř. surdopedie.  

b)   vzděláním stanoveným pro učitele v mateřských, základních nebo středních 

školách, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. vzděláním pro vychovatele, kteří 

nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, doplněným absolvováním programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného 

na  logopedii,  

c)   vzděláním stanoveným pro učitele v mateřských, základních nebo středních 

školách, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. vzděláním pro vychovatele, kteří 

nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, a vzděláním získaným absolvováním kurzu 

zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

(Věstník MŠMT, 2009) 

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost dle bodů a) a b), je dle citovaného 

metodického doporučení kompetentní provádět: přímou logopedickou intervenci u žáků se 

zjištěnou prostou vadou výslovnosti, logopedem stanovené reedukační postupy a cvičení u 

svěřených žáků, vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností, realizuje činnosti 

zaměřené na podporu přirozeného vývoje řeči a prevenci vzniku poruch řeči a prevenci 

vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti je oprávněn poskytovat zákonným 

zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické 

péče.  
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Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost dle bodu c), je kompetentní podílet 

se na podpoře 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 může poskytovat zákonným zástupcům 

žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.   

(Věstník MŠMT, 2009) 
 

Logopedické třídy při mateřských školách a mateřské a základní školy logopedické 

Jsou určeny pro děti s narušenou komunikační schopností, které s ohledem na charakter 

svého postižení nemohou navštěvovat mateřskou či základní školu běžného vzdělávacího 

proudu. Zařazení je ovlivněno individuálními potřebami dítěte, charakterem postižení, 

vztahujícím se k postižení centrálních procesů řeči v oblasti vnímání, zpracovávání a 

užívání řeči. Tyto děti potřebují soustavnou a intenzivní logopedickou péči po delší 

období. Logopedické třídy při mateřských školách jsou vhodné pro děti, u kterých je 

potřeba upřednostnit setrvání v prostředí běžné mateřské školy a také zachování kvalit 

sociálních vazeb (Klenková,2006). Logopedická péče je zpravidla zajišťována speciálními 

pedagožkami – logopedkami, které spolupracují s dalšími logopedickými pracovišti. 

V mateřských školách specializovaných na děti s narušenou komunikační schopností, je 

zabezpečena individuální i skupinová logopedická péče ve třídách se sníženým počtem dětí 

(s maximálním počtem 14 dětí) (Neubauer, 2007). Do mateřské školy logopedické jsou 

přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon (ve znění pozdějších předpisů) na 

doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Speciálně pedagogická centra (SPC) 

Jsou zřizována podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb. Poskytují poradenskou 

činnost dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům. Služby jsou zpravidla poskytovány 
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dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení vzdělání, pokud jedinec nadále potřebuje 

speciální edukační podporu (Bendová, 2015). Zaměstnán by zde měl být psycholog a 

speciální pedagog kvalifikovaný pro logopedickou péči. SPC by mělo spolupracovat 

s lékaři provádějícími diagnostiku v rámci jejich odbornosti. Centra zaměřená na oblast 

řečových poruch by měla být zázemím k rozvoji programů diagnostické a terapeutické 

práce na úrovni obdobnému zdravotnickému rezortu (Neubauer, 2007). Předmětem 

logopedické péče SPC je logopedická prevence, logopedická diagnostika, stanovení 

edukačních logopedických postupů, spolupráce se školami a jejich zaměstnanci, 

vypracování IVP pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností. 

 

3.1.3   Logopedická intervence v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí   

Logopedická intervence v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí probíhá 

především jako součást komplexní rehabilitace v ústavech sociální péče pro děti a mládež. 

Do těchto zařízení jsou umisťováni lidé s tělesným postižením, mentálním postižením a 

jedinci s kombinovanými vadami. Zde se logopedi věnují logopedické intervenci v rámci 

celkové rehabilitace. Provádí logopedickou diagnostiku a také následnou terapii. Jejich 

snahou je rozvíjet komunikační schopnost těžce postižených dětí a mladistvých v rámci 

jejich možností a schopností (Klenková, 2006). 

 

3.2   Komunikační kompetence a možnosti jejich rozvoje v rámci 

předškolního vzdělávání 

3.2.1   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcové vzdělávací programy byly zavedeny v České Republice zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Rámcový vzdělávací program slouží pedagogovi jako prostředek pro tvorbu vlastní 

vzdělávací nabídky. Vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání tvoří pět vzdělávacích oblastí: biologická – Dítě a jeho tělo, psychologická – 

Dítě a jeho psychika, interpersonální – Dítě a ten druhý, sociálně-kulturní – Dítě a 

společnost a environmentální – Dítě a svět (RVP PV, 2018).  
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Na jeho základě školy tvoří tzv. školní vzdělávací program, ze kterého poté vychází třídní 

vzdělávací plán, který je pak v podobě integrovaných bloků předkládán dětem. Jednotlivé 

bloky by měly být sestaveny tak, aby obsahovaly všechny vzdělávací oblasti. Integrované 

bloky mohou mít podobu tematických celků (projektů), které se vztahují k určitému 

tématu, vycházejí ze životních situací, problémů, nebo se zaměřují na určité činnosti či 

aktivity. Bloky mohou být různě rozsáhlé či členité, vždy by měly vycházet z přirozených 

potřeb dítěte (Opatřilová, 2006).  

U předškolního vzdělávání se obecné záměry vyjadřují pomocí rámcových cílů, ty se 

promítají v oblasti psychologické, biologické, interpersonální, sociálně kulturní a 

environmentální. Očekávané výstupy těchto cílů vyjadřují klíčové kompetence a ty tvoří 

na všech úrovních základ vzdělávání. Z nich se dá kvalitně vycházet a na ně navazovat 

v dalším stupni vzdělávání. Všechny klíčové kompetence jsou v RVP rozpracovány tak, 

aby pedagogovi upřesnil, co by před zahájení školní docházky mělo dítě zvládnout. Jednou 

z klíčových kompetencí je kompetence komunikační (Bytešníková, 2012). 

 

3.2.2   Komunikační kompetence v předškolním vzdělávání 

Pedagogický slovník (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2003, s.105) definuje 

komunikační kompetence jako „soubor jazykových znalostí a dovedností umožňujících 

mluvčímu realizovat různé komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci, charakteristikám 

posluchačů, aj.“ 

V předškolním věku dítěte dochází k pozvolnému osvojování základních forem verbální 

komunikace, a to dialogické a monologické řeči. O dialogu mluvíme tehdy, když dochází 

k rychlému střídání mluvícího a oslovovaného. Při dialogu jsou věty krátké a silněji citově 

zabarvené. Při dialogu je významná celková situace, použitá gesta, modulace hlasu, či 

přímý odkaz na skutečnost. Pro děti je monolog často obtížnější než dialog. Jelikož musí 

vyjádřit myšlenky logicky, souvisle v plně rozvinuté formě. K vedení monologu je potřeba 

odpovídající slovní zásoba a schopnost dětí ovládnout gramatickou stavbu řeči 

(Bytešníková, 2012). 
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3.2.3   Školní zralost  

Před vstupem do školy jsou dána určitá kritéria, která musí dítě zvládnout. Jde o soubor 

požadavků v duševní, sociální a tělesné oblasti. Je ovlivněna možnými genetickými 

faktory, sociálním prostředím dítěte, či např. organickým postižením dítěte. Školní zralost 

posuzuje psycholog, pokud usoudí, že dítě není schopno zvládnout vstup a požadavky 

kladené na něj ve škole, doporučí odklad školní docházky (Klenková, Kolbábková, 2003).  

Tělesná zralost – tělesný vývoj a zdravotní stav posuzuje pediatr. Tělesná vyspělost (výška, 

váha) není prvořadým ukazatelem školní zralosti. Drobnější tělesná stavba (nemusí být 

vždy podmínkou) může způsobovat nižší odolnost vůči psychické zátěži, může být 

problémem v kolektivu fyzicky vyspělejší dětí, takové dítě může pociťovat pocity 

méněcennosti, slabosti, ohroženosti, strachu z posměchu. Důležité je také brát ohled 

na zdravotní stav dítěte. U dětí často nemocných se především při zahájení školní 

docházky znemožňuje postupná adaptace, navázání sociálního kontaktu a procvičení nové 

látky společně s ostatními (Bednářová, Šmardová, 2010). 

Duševní zralost – Do této oblasti zahrnujeme rozumové a poznávací schopnosti. Před 

vstupem do školy je důležitá dosažená úroveň zrakové vnímání, sluchového vnímání, 

rozumových schopností, paměti, řeči a grafomotoriky. Dítě by mělo umět odlišit a 

pojmenovat základní tvary, znát některé číslice a písmena, poznat první hlásku na začátku 

slova, chápat pojmy související s časem (včera, ráno...), znát roční období, barvy základní i 

doplňkové. Mělo by si zapamatovat a umět zopakovat větu o osmi slovech, jednoduché 

básničky a písničky. Dítě by mělo umět mluvit ve větách. Předpokladem pro rozvoj psaní 

je správně zafixovaný úchop tužky, schopnost vybarvovat bez přetahování a napodobit 

geometrické tvary.  

Sociální zralost – Dítě musí být schopné přiměřeně věku zvládat své emoce, sebeovládat 

se, mělo by být odolné vůči frustraci (zvládnout přijmout neúspěch) a zvládnout odloučení 

od rodiny (ZŠ Compass, 2019). 
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3.2.4   Stupně logopedické prevence  

Primární prevence slouží jako osvěta. Má za úkol pomáhat předcházet situacím 

ohrožujícím komunikační schopnost a podporovat správný vývoj řeči dítěte.  

Sekundární prevence je zaměřena na rizikové skupiny, které jsou v ohrožení. Příkladem 

může být předcházení poruchám hlasu u hlasových profesionálů (pěvci, herci, učitelé) 

nebo předcházení vzniku incipientní koktavosti u dětí s vývojovou neplynulostí. 

Terciární prevence se zaměřuje na jedince s narušenou komunikační schopností, aby 

nedocházelo v důsledku narušené komunikační schopnosti k dalšímu negativnímu vývoji, 

obtížím v socializaci apod.  

(Klenková, 2006) 

K metodám prevence bývá někdy řazena také tzv. depistáž, tedy vyhledávání a včasné 

odhalování vzniku zdravotních poruch a jeho příčin (Škodová, Jedlička, et al., 2003).  

 

3.2.5   Oblasti logopedické prevence 

Sluchové vnímání a fonematická diferenciace  

Základem pro celkový rozvoj komunikačních kompetencí u dítěte je bezchybné vnímání 

mluvené řeči. Zelinková (2001) definuje sluchovou percepci jako schopnost vnímání, 

diferencování a interpretování zvuků různé kvality řečové, ale i neřečové. Do této oblasti 

patří schopnost naslouchat, tedy sluchová pozornost, sluchová paměť, sluchové 

rozlišování, sluchová analýza a syntéza a také vnímání rytmu. Deficit sluchového vnímání 

může zapříčinit ve školním období problémy s osvojováním čtení, psaní a tvaroslovného 

systému jazyka (Bytešníková, 2012). Gútová, Šebianová (in Lechta, 2002) rozlišují dvě 

etapy: fonematickou diferenciaci a fonematickou analýzu. K rozvoji nejen fonematického 

vnímání a sluchu lze využít hru. Vhodné jsou hry a činnosti zaměřené na rozlišování dvou 

nebo více zvuků a vyhodnocení, zda se jedná o zvuky shodné či rozdílné, orientované na 

identifikaci různých zvuků, hru s hudebními nástroji, hry a činnosti procvičující sluchovou 

paměť, výběr obrázků podle slovního zadání a další (Bendová, 2014). Se zvyšující se 

kvalitou fonematického sluchu zvyšujeme náročnost aktivit pro posílení sluchové 
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diferenciace hlásek, analýzy/syntézy a sluchové paměti. U intaktních dětí dozrává 

fonematický sluch kolem pátého roku věku dítěte (Zelinková, 2001). 

 

Zrakové vnímání 

Pro správný rozvoj řeči má zrakové vnímání nezastupitelný význam (Šikulová, 2006). 

V raném věku zrakové podněty povzbuzují dítě k vokalizaci, žvatlání, kontakt řečovými 

projevy a napodobování artikulačních pohybů (Krahulcová, 2013). Zrakovou cestou dítě 

odezírá mimiku i gestiku, artikulaci, napodobuje řečový vzor, a tak je vhodné zařazovat 

aktivity na rozvoj zrakového vnímání i v mateřské škole (Bendová, 2014).  U stimulace 

zrakové percepce je vhodné cvičit zrakovou diferenciaci, například rozlišování barev, 

tvarů, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu, syntézu a zrakovou paměť. Veškeré tyto 

oblasti se navzájem prolínají (Bednářová, 1999).  Další dílčí oblast zrakového vnímání, 

na kterou je potřeba se zaměřit, je velikost a diferenciace identických dvojic (Janotová, 

1996). Při vnímání barev, by dítě mělo zvládnout třídit barvy, ukázat je, identifikovat 

barvu na slovní pokyn a barvu pojmenovat. Dítě by mělo zvládnout vyhledat předmět 

na obrázku – vnímat figuru, pozadí a odlišit dva nebo i více překrývajících se předmětů, 

zrakovou diferenciací poznat obrázky, které nepatří do řady (najít rozdíl, detaily). Mělo by 

vnímat části (zraková analýza) a celek (syntéza), umět poskládat obrázek z více částí. 

Důležité jsou také oční pohyby, schopnost číst obrázky zleva doprava (Bednářová, 

Šmardová, 2010). V rámci procvičování zrakového vnímání zařazujeme činnosti určené 

k rozlišování a pojmenování základních barev. Při cvičeních na rozlišování velikosti 

pracujeme s pojmy velký x malý, dlouhý x krátký, větší x menší. Předměty řadíme 

za sebou dle velikosti a dítě s nimi manipuluje dle pokynů. Pracujeme nejen s obrázky, ale 

také s reálnými předměty (Bytešníková, 2012). Aktivity, které mohou učitelé v mateřské 

škole zařazovat, jsou didaktické hry zaměřené na hledání rozdílů/nebo stejných předmětů, 

napodobovat pohyby těla. Vhodné jsou také aktivity na procvičování zrakové paměti - „Co 

se ztratilo?“, „Co přibylo?“ a pexesa (Bendová, 2014). 
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Dechová a fonační cvičení 

Jedná se o důležitá cvičení pro samostatný mluvní projev jedince. Dechová a fonační 

cvičení přispívají ke správné koordinaci dechu zároveň s hlasem a řečí (Bendová, 2014).  

Nesprávné dýchání se projevuje nejen při mluvení, zpěvu, ale také má vliv na správné 

držení těla, vývoj hrudního koše a zásobování všech orgánů kyslíkem (Klenková, 2006). 

Zdokonalení a prohloubení dýchání, nácvik správného dechu a výdechu při mluvním 

projevu je cílem dechového cvičení. Pro tvorbu hlasité řeči je důležitý výdechový proud.  

Dostatečně silný tlak vzduchu, délka a pravidelnost výdechu jsou nezbytné pro správný 

řečový výkon (Bytešníková, 2012). Učitelé v mateřských školách by se v rámci 

logopedické prevence měli zaměřit na sledování, jak děti dýchají, zda se jedná o dýchání 

fyziologické (nádech nosem – výdech ústy) a také zda ho umí korigovat vlastní vůlí 

(Bendová, 2014). Dechová cvičení lze provádět individuální či skupinovou formou. 

Základem je naučit děti, jakým způsobem a jak se mají nadechovat. Valenta a Krejčířová 

(1992) uvádějí vhodné metodické postupy nácviku správného dýchání. Tento postup má tři 

fáze: dýchání vsedě, dýchání vleže a dýchání vestoje. Při nácviku dechu v pozici vsedě se 

dítě posadí na židli, záda opře o opěradlo, nohy má na zemi a kolena u sebe. Ukážeme 

dítěti, aby si položilo ruku na oblast žaludku (místo dechové opory) a řekneme, aby se 

nadechlo tak, aby cítilo, že ho tiskne do sedadla židle. Nádech provádíme nosem, chvíli 

počkáme v klidové pozici a poté následuje výdech. V pozici vleže si dítě může správnost 

nádechu ověřit samo. Lehne si na vhodnou podložku s nataženými dolními končetinami a 

uvolní se. Ruku má v oblasti bránice. V okamžiku nádechu se místo nafoukne. Vestoje se 

musíme zaměřit na správný nádech nosem a eliminovat nesprávný pohyb ramen 

při nádechu. K nácviku ovládání síly a délky výdechového proudu můžeme využít různé 

pomůcky – brčka, větrníky, peříčka, foukací hadičky, píšťalky, flétnu. (Bytešníková, 

2012).  

Zásady, které je vhodné dodržovat při dechových cvičeních: 

a)   Cviky na rozvoj dechu provádíme ve vyvětrané, bezprašné a čisté místnosti. 

b)   Při cvičení vleže musí být vhodná podložka.  

c)   Cvičení musí být zaměřené nejen na nácvik správného vdechu, ale i na osvojení 

správného dýchání při řeči. 
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d)   Vést děti ke správnému držení těla při všech polohách nácviku správného dechu 

(vsedě, vleže, ve stoje). 

e)   Nejprve učíme ovládat výdechový proud, dohromady s hlasovým cvičením 

připravujeme dítě na nácvik dýchání při řeči. 

f)   Dechová cvičení kombinujeme s pohybem celého těla nebo s pohybem částí těla, či 

v klidovém postoji (Štěpán, Petráš, 1995). 

Neopomínáme také učit děti hlasovou hygienu (nekřičet, šetřit hlasivky, nezdržovat se 

v zakouřené místnosti, neodkašlávat naprázdno, v zimně dlouho nemluvit v mrazivém 

počasí a v létě nepít studené nápoje) (Klenková, 2006). 

 

Rozvoj motoriky mluvních orgánů 

S rozvojem motoriky mluvních orgánů úzce souvisí vývoj motoriky hrubé, jemné i 

grafomotoriky (Klenková, 2006). V mateřských školách v rámci logopedické prevence 

hovoříme o rozvoji artikulační obratnosti mluvidel či o gymnastice mluvidel. V odborné 

literatuře se setkáváme s názvem oromotorika. Aby bylo správné artikulační postavení 

mluvidel, sledujeme součinnost pohyblivosti rtů, jazyka, měkkého patra, čelistí a schopnost 

dítěte ovlivňovat artikulační orgány při výslovnosti jednotlivých hlásek (Bendová, 2014). 

Artikulaci hlásek (souhlásek především) řadíme k nejnáročnějším procesům jemné 

motoriky člověka (Lechta, 2002). Deficity v oblasti motoriky mluvidel často bývají 

příčinou problému výslovnosti jednotlivých hlásek a jiných nedostatků v oblasti verbální 

komunikace. Z tohoto důvodu je potřeba u dětí předškolního věku rozvíjet obratnost 

mluvních orgánů za pomoci jednoduchých cvičení a her (Langová, Bytešníková 2008).  

Pro rozvoj mluvních orgánů je vhodné provádět s dítětem cviky před zrcadlem. Dle 

Bezděkové (2008) je dobré, aby byly cviky předváděny s až přehnaně výrazným zapojením 

mimiky. Procvičovat rty lze špulením, pískáním, foukáním, nácvikem úsměvu, střídání 

pohybů, rozkmitáváním rtů, nafukováním tváří, aj. Jazyk lze procvičovat pohyby doprava, 

doleva, nahoru a dolů, zvedat jazyk na dáseň za horní zuby, aj. Procvičovat pohyblivost 

čelisti lze žvýkacími pohyby, cvakáním zubů, zíváním, přitahováním a spouštěním dolní 

čelisti, aj. (Bendová, 2014). Hybnost měkkého patra lze procvičovat kloktáním, bubláním, 

foukáním, pitím tekutiny slámkou (Bytešníková, 2012). 
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Hrubá motorika 

Hrubou motoriku lze definovat jako schopnost ovládat celkové pohyby těla, koordinaci 

pohybů končetin, držení těla, a pohybových dovedností. Velké skupiny svalů ovlivňují 

nejen lokomoci, chůzi, skákání, ale také pohyby nelokomočního charakteru – sezení. 

Hrubá motorika je úzce provázaná s jemnou motorikou (Bytešníková, 2012). Pohyby 

velkých svalových skupin ovlivňují malé svalové skupiny a jejich pohyb (Kolesová, 2016). 

Vývoj hrubé motoriky je ovlivňován více faktory, jako je genetika, výživa, pohybová 

výchova, cílená stimulace, vyzrálost mozku, individuální zvláštnosti, množství svalových 

vláken, kvalita jejich procvičování a duševní vývoj. Nesmíme zapomínat na souvislosti 

mezi hrubou motorikou, jemnou motorikou, grafomotorikou a oromotorikou. Jemná 

motorika vychází z hrubé motoriky, z té poté vychází grafomotorika a oromotorika. 

Pro kojenecké období je charakteristický prudký tělesný vývoj, tempo rozvoje se 

v průběhu předškolního období zpomaluje (Bytešníková, 2012). Základní pohybové 

dovednosti dítě prakticky zvládá po třetím roce života (lezení, chůze, stoj, běh, skok).  

Proto je důležité jejich zdokonalování, zaměřit se na propojení pohybu společně s orientací 

v prostoru (Bendová, 2014). U dětí v předškolním věku jsou pohybová cvičení spjata 

s řečovým a rytmickým cvičením. K tomu lze použít říkadla a písničky propojené 

pohybem.  

 

Jemná motorika a grafomotorika 

Současně s rozvojem hrubé motoriky je velice důležitá stimulace jemné motoriky a 

grafomotoriky u dětí předškolního věku. Jemnou motoriku můžeme charakterizovat jako 

pohyby řízené drobnými svaly, které vyžadují vzájemnou spolupráci ruky a zraku 

(Bytešníková, 2012). Tak jako rozvoj hrubé motoriky i rozvoj jemné motoriky je úzce spjat 

s rozvojem řeči. Když se vyskytnou během vývoje deficity v jemné motorice, často se 

projevují nedostatky různého charakteru i v oblastech řečového vývoje. Proto je důležité 

v předškolním věku věnovat pozornost rozvoji jemné motoriky i grafomotoriky. 

Grafomotorické činnosti by měly být realizovány pouze pohyby zápěstí v souhře 
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s jemnými pohyby prstů. Zařazovat pravidelná a systematická grafomotorciká cvičení je 

doporučováno kolem pátého roku věku dítěte. Abychom stimulovali rozvoj jemné 

motoriky, je zapotřebí zařazovat cvičení zacílená na koordinaci jemných pohybů ruky, 

využít můžeme různé manipulační činnosti (Bytešníková, 2012). Využít můžeme například 

různé druhy stavebnic, navlékání korálků, práci s rozmanitými druhy výtvarných materiálů 

či zařadit činnosti denní potřeby, zapínání zipů, knoflíků nebo tkaniček. Důležitá jsou také 

takzvaná prstová cvičení, která pomáhají rozvíjet koordinaci pohybů prstů ruky (Bendová, 

2014). U grafomotorických cvičení, se zaměřujeme především na uvolňování svalů paže, 

ruky a zápěstí. Jsou to řízená pohybová cvičení, kdy je pohyb zaznamenán graficky. 

Předchází jim cvičení či činnosti k procvičování jemné motoriky. Při kresbě lze využívat 

rytmizované říkanky, pohyb nejprve předvádí dospělý, a dítě si poté dle zájmu si může 

kreslení vyzkoušet a také si vymýšlet říkadla samostatně (Klenková, 2006). 

 

Rozvoj řeči a jazyka 

 Jako součást logopedické prevence je také důležitý vlastní rozvoj řeči a jazyka, který 

můžeme sledovat ve všech jazykových rovinách. Hlásky, které dítě slyší, má tendenci 

opakovat (Šimek, 2012). Samo je schopno postupně kontrolovat správnost užívání 

jednotlivých hlásek/fonémů ve slovech (Škodová, 1995). Deficity se často vyskytují 

v oblasti rozlišování znělých a neznělých hlásek, především sykavek (c-s-z, č-š-ž) 

(Bytešníková, 2012). K rozvoji fonematického vnímání můžeme využít hry zaměřené na 

rozlišení dvou i více zvuků, hry s hudebními nástroji, výběr obrázků podle slyšeného. 

V mateřské škole rozvíjíme nejen foneticko-fonologickou rovinu, velký význam klademe 

také na rozvoj lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické roviny jazyka, 

systematicky rozvíjíme slovní zásobu dítěte. Rozvíjíme také porozumění obsahu řeči. 

Postupně je dítě schopno vytvořit a užívat synonyma, antonyma a homonyma. Využitím 

například obrázkového příběhu vedeme dítě k tomu, aby mluvilo ve větách. Dítě se učí 

používat řeč k vyjádření svých přáních a potřeb, ke komunikaci s vrstevníky, rodiči, 

pedagogy, ale také v běžném životě k sociálnímu kontaktu s okolím, dochází tak k rozvoji 

pragmatické roviny jazyka (Bendová, 2014). 
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4   Skupinová logopedická prevence v mateřské škole pro vady řeči 

4.1   Cíle a metody výzkumu 
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit a popsat, jakým způsobem je realizována 

skupinová logopedická prevence ve vybrané mateřské škole pro vady řeči.  

Stanovenými dílčími cíli bylo zjistit, 

Ø   jaké jsou nejčastější diagnózy narušené komunikační schopnosti u dětí 

navštěvujících uvedenou mateřskou školu; 

Ø   jak jsou skupiny, u kterých je skupinová logopedická prevence prováděna, 

sestaveny, podle jakých kritérií; 

Ø   kdo logopedickou prevenci v dané mateřské škole realizuje, jaké má dosažené 

vzdělání; 

Ø   jaké postupy a materiály byly při sledované skupinové logopedické prevenci 

nejčastěji využívány; 

Ø   popsat výhody a nevýhody skupinové logopedické prevence z pohledu přímých 

aktérů (vyučujících, které skupinovou aktivitu realizují), ale také ostatních 

vyučujících, které se na skupinové logopedické prevenci nepodílejí. 

 

Hlavní metodou výzkumu je kvalitativní výzkumné šetření. Sběr dat probíhal formou 

pozorování, analýzy dokumentace a poskytnutých materiálů a formou polo-

strukturovaných rozhovorů s vyučujícími a logopedkou sledované mateřské školy.  

Výzkumné šetření probíhalo na pracovišti mateřské školy v období od září 2018 do února 

2019 formou účasti a pozorování autorky práce na skupinové logopedické prevenci.  

 

4.2   Charakteristika mateřské školy  
Sledovanou mateřskou školu tvoří celkem tři pracoviště. Hlavní pracoviště se nachází 

v areálu základní školy, jeho součástí je jedna třída mateřské školy, kam jsou zařazovány 

převážně děti se zrakovou vadou. Na prvním odloučeném pracovišti má mateřská škola 

dvě třídy, určené převážně pro děti s těžkou vadou řeči a s kombinovaným postižením. 
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Poslední odloučené pracoviště spadající pod subjekt mateřské školy zahrnuje čtyři třídy 

určené primárně pro děti s vadou řeči. 

Jak již bylo uvedeno, výzkumné šetření bylo realizováno na pracovišti mateřské školy, 

které je určeno dětem s vadou řeči. Provoz na tomto pracovišti je celodenní od 6,00 do 

16,00. Jsou zde čtyři třídy, do kterých jsou děti rozdělené podle věku. Celkem do mateřské 

školy dochází 47 dětí. Na pracovišti působí dvě speciální pedagožky – logopedky, osm 

speciálních pedagožek – učitelek, pět asistentů pedagoga. K personálu mateřské školy patří 

také čtyři nepedagogičtí pracovníci – provozní pracovníci. Výuka v uvedených třídách 

mateřské školy probíhá podle školního vzdělávacího programu, který vyučující mateřské 

školy společně vytvořily v září 2017 a jeho platnost je do roku 2020. Speciálně-

pedagogická péče v tomto zařízení se dělí na individuální logopedickou terapii a 

skupinovou logopedickou prevenci, která probíhá v rámci vzdělávací činnosti každý den. 

Na individuální logopedickou terapii se školní logopedky zaměřují v každé třídě přibližně 

dvakrát do týdne. Třikrát týdně s dětmi pracují individuálně dle instrukcí a pod vedením 

školní logopedky vyučující. Jednou za dva týdny probíhá individuální logopedická terapie 

za účasti rodičů, kterým logopedka ukazuje, jakým způsobem s dítětem provádí reedukaci 

řeči, a instruuje je, jak mají procvičovat dané oblasti v domácím prostředí. Skupinová 

logopedická prevence probíhá v průběhu celého dne pod vedením učitelek – 

logopedických asistentek. Ve dvou třídách, které navštěvují pouze děti s povinnou školní 

docházkou a s odkladem školní docházky, navíc probíhá skupinová logopedická prevence 

pod vedení školní logopedky, která je sestavena na podkladě programu rozvoje jazykových 

schopností D. B. Elkonina. V rozložení péče mezi současné školní logopedky lze 

vysledovat určitý nepoměr. První logopedka má na starost logopedickou péči ve třídě, kam 

jsou zařazovány věkově nejmladší děti (deset dětí), druhá logopedka má tedy v péči 

zbývajících 37 dětí. Tento nepoměr vznikl v závislosti na velikosti úvazku, který má každá 

logopedka jinak velký.   

Při mateřské škole působí také speciálně-pedagogické centrum pro děti s vadami řeči. 

Mateřská škola úzce spolupracuje s řadou lékařských odborníků a jinými speciálně-

pedagogickými centry, kam děti docházejí. Nejčastějšími druhy narušené komunikační 
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schopnosti dětí navštěvujících sledované pracoviště mateřské školy jsou dle vyjádření 

vedení školy opožděný vývoj řeči, dyslalie a vývojová dysfázie.  

 

Tabulka č.1: Vzdělání učitelek  

Vzdělání Počet 

SŠ + doplňují studium 

speciální pedagogiky 

6 

VŠ-Bc 1 

VŠ-Mgr 1 

 

 

4.3   Charakteristika výzkumného vzorku 
Výzkumné šetření probíhalo v heterogenní třídě tvořené dvanácti dětmi ve věku od čtyř 

do šesti let. Poměr chlapců a dívek je stejný, tedy 6 : 6. Pět dětí podléhá předškolní 

docházce. Dvě děti jsou odlišného etnického původu a jedno z cizojazyčného prostředí. 

Ve třídě jsou dvě děti s podporou sdíleného asistenta pedagoga. Do třídy docházejí dva 

asistenti pedagoga, kteří se střídají po čtyřech hodinách (jeden asistent na dopolední 

činnosti, druhý pokrývá odpolední provoz). 

 

4.3.1   Vybraná kazuistická data dětí z výzkumného vzorku 

Dítě 1: 6 let. Těhotenství matky i porod v termínu, bez komplikací. Do 1 roku vývoj 

normální, první slova v roce „táta, máma“, ale řečový vývoj nepostupoval. Oproti 

sourozenci hra odlišná, nejevilo zájem o hračky. Mezi 15. - 18. měsícem vymizení slov, 

pouze vokalizace. V současnosti stále pouze vokalizace. Rozumí základním pokynům, ale 

ne vždy je ochotno poslechnout. Nesouhlas projevuje hlasitým křikem a agresivitou 

namířenou proti vlastní osobě. V současnosti je velmi dobře pohybově zdatné a zvládá 
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sebeobsluhu, k dorozumívání s druhou osobou používá gesta. Absence řečového projevu. 

Diagnóza dětský autismus s absencí funkčního jazykového systému. 

Dítě 2: 5 let. Rizikové těhotenství matky, porod v termínu, fyziologický. Opožděný raný 

psychomotorický vývoj. První slova v roce a půl, samostatná chůze v 18 měsících. 

V současnosti řečový projev tichý, nejistý. Diagnóza smíšená vývojová dysfázie. 

Dítě 3: 5 let. Těhotenství stresové, porod spontánní, překotný. Po narození zjištěn rozštěp 

tvrdého i měkkého patra, parciální syndaktylie. Provedena plastika patra. První slovo 

v 9. měsíci, poté stagnace. Ve dvou letech užívalo spíše citoslovce. Samostatná chůze v 15 

měsících. V současnosti je řeč již z větší části srozumitelná. Motoricky i intelektově 

v normě. Diagnóza opožděný vývoj řeči bez narušeného porozumění, rozštěp měkkého 

patra, přespočet zubů. 

Dítě 4: 6 let. Těhotenství matky normální, porod ve 38. týdnu, protrahovaný, spontánní.  

První slova ve 20 měsících, bez ochoty opakovat. Samostatná chůze v 18 měsících. Nyní 

velice neobratné, s problémy v sebeobsluze, používá jednoslovné věty. Diagnóza 

opožděný vývoj řeči, intelekt v pásmu lehkého podprůměru. 

Dítě 5: 6 let. Těhotenství i porod v termínu, bez komplikací. Po porodu nástřih 

podjazykové uzdičky. První slova ve 12 měsících, samostatná chůze kolem 14 měsíce. 

V současnosti klidné snaživé dítě, řeč nadále nesrozumitelná. Diagnóza vývojová 

dysfázie, intelektový výkon v pásmu nízkého průměru. 

Dítě 6: 4 roky. Těhotenství i porod bez obtíží. První slova kolem 13. měsíce, samostatná 

chůze v 16 měsících. Starší sourozenec s diagnózou ADHD.  V současnosti velmi klidné 

dítě, hry si vybírá stereotypně, komunikace převážně přes plyšové zvířátko. Diagnóza 

opožděný vývoj řeči s podezřením na elektivní mutismus.  

Dítě 7: 5 let. Těhotenství i porod bez komplikací. V 10 měsících první slova, samostatná 

chůze kolem roku a půl. Starší sourozenec s poruchou pozornosti. V současnosti řeč 

celkem srozumitelná, odmítá spolupracovat s logopedkou. Když se mu něco nelíbí, urazí se 

a odmítá komunikovat. Diagnóza opožděný vývoj řeči v expresivní složce.  

Dítě 8: 6 let. Těhotenství matky normální, překotný porod v termínu. První slova ve 13 

měsících, samostatná chůze v 19 měsících. Dva starší sourozenci bez obtíží. V současnosti 
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řeč velice nesrozumitelná. Při otázce odpovídá na něco jiného. Rádo v domácím prostředí 

sleduje anglicky mluvené pohádky a k některým věcem či situacím přiřazuje anglické 

pojmy. Diagnóza suspektní vývojová dysfázie, intelekt celkově výrazně podprůměrný.  

Dítě 9: 5 let. Těhotenství i porod fyziologický bez komplikací. Samostatná chůze kolem 

13. měsíce, první slova okolo dvou let. V současnosti živější dítě, s neustálou potřebou 

pozornosti od dospělé osoby. S dětmi špatně navazuje kontakt, řeč nesrozumitelná. 

Diagnóza prostý opožděný vývoj řeči, hyperaktivita. 

Dítě 10: 5 let. Těhotenství i porod bez komplikací. Po porodu prodloužená hospitalizace 

pro novorozeneckou apnoe. První slova ve 14měsících, samostatná chůze v roce. 

V současnosti řeč začíná být srozumitelnější. Ve stresových situacích bývá dítě labilnější, 

bojí se neznámých věcí. Častý negativismus. Diagnóza lehká smíšená vývojová dysfázie, 

ADHD.  

Dítě 11: 6 let. Těhotenství matky a porod bez komplikací, spontánní. Samostatná chůze i 

první slova kolem roku a půl. Dvojjazyčné prostředí. V současnosti opakování slov, 

znalost veškerých písmen a číslic, stereotypní hra, usměrňování ostatních dětí. Diagnóza 

opožděný vývoj řeči s dysfatickými rysy, porucha aktivity a pozornosti. 

Dítě 12: 5 let. Těhotenství matky rizikové, porod spontánní v termínu, bez komplikací. 

První slova v 9 měsících, samostatná chůze ve 13 měsících. V současnosti velice neklidné 

a vzdorovité dítě. Řeč srozumitelná. Diagnóza opožděný vývoj řeči ve všech rovinách, 

ADHD. 

 

4.4    Cíle skupinové logopedické prevence a užité metody 
Cílem skupinové logopedické prevence v uvedené mateřské škole je podpora přirozeného 

rozvoje řeči, prevence prohlubování řečové či jazykové vady u dětí s narušenou 

komunikační schopností. Jedná se o tzv. terciární stupeň logopedické prevence. 

Logopedická prevence obsahuje cvičení zaměřená na procvičování hrubé i jemné 

motoriky, dechová a fonační cvičení, přípravná artikulační cvičení, motoriku mluvidel, 

grafomotoriku a cvičení na posílení percepčních dovedností. Jednotlivé prvky skupinové 

logopedické prevence jsou začleňovány učitelkami do řízených výchovně-vzdělávacích 



39 
 

činností i volné hry dětí v průběhu celého dne. S ohledem na individuální zvláštnosti dětí a 

jejich krátkodobou schopnost koncentrace jsou všechny výchovně-vzdělávací činnosti 

prokládány pohybovou aktivitou.   

Velká pozornost je přikládaná rozvoji hrubé motoriky a přirozenému pohybu, neboť úzce 

souvisí s rozvojem řeči. Hrubá motorika je procvičována při ranních hrách, kdy je dětem 

umožněno půjčovat si některé tělovýchovné pomůcky (hmatový chodník, míč, a jiné). 

Po ranních hrách každý den následuje pohybová hra či zdravotní cvičení a cvičení 

s tělovýchovným nářadím. Často se pohybové hry objevují také jako proložení mezi 

činnostmi náročnými na soustředění.  

Třikrát týdně učitelky zařazují tzv. artikulační cvičení, tedy oromotorická cvičení 

na procvičení obratnosti a koordinace pohybů artikulačních orgánů. Tato cvičení 

napomáhají ke správnému uvolnění mluvních orgánů a jsou tedy velice důležitá jako 

příprava na individuální logopedickou péči. Artikulační cvičení jsou krátká, trvají přibližně 

5.minut a jsou prováděná různými formami. 

Každý den vyučující s dětmi procvičují práci s dechem. Zařazují různá cvičení a spontánní 

aktivity, při kterých se děti učí regulovat dýchání a výdechový proud.  

Denně jsou zařazovány činnosti podporující rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. 

Jemná motorika bývá procvičována v rámci volné hry, například při navlékání korálků, při 

práci s různými stavebnicemi.  

Činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání a paměti jsou prováděny minimálně 

čtyřikrát do týdne formou různých her nejen v rámci řízené činnosti. Tato činnost trvá vždy 

přibližně 10 minut.   

Pomocí demonstrativních obrázků a volného rozhovoru s dětmi na téma probírané v rámci 

plnění třídního vzdělávacího plánu jsou každý den procvičovány rozumové schopnosti, 

souvislé vyjadřování a rozvoj slovní zásoby. Témata probíraná ve sledovaném období 

dle třídního vzdělávacího plánu představuje tabulka č. 2. 
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Tabulka číslo 2: Tematické celky probírané podle třídního vzdělávacího plánu 

Měsíc Tematický celek 

Září Poznáváme se (adaptace v prostředí) 

Říjen Znaky a plody podzimu 

Listopad Zvířata v lese 

Prosinec My se čertů nebojíme, 

Vánoce, Vánoce přicházejí 

Leden Zima v přírodě 

Únor Lidské tělo, Masopust 

 

Učitelky využívají při skupinové logopedické prevenci metodu příkladu, snaží se vše 

dětem názorně předvést, seznámit je s danou věcí, o které se zrovna mluví, buď na obrázku 

nebo pomocí skutečného předmětu. Veškeré aktivity, které se děti učí, jsou neustále 

opakovány, aby si je děti lépe zapamatovaly. U všech dětí je důležitá kladná podpora, 

u dětí s narušenou komunikační schopností hraje zásadní roli, neboť tyto děti si jsou 

většinou svým výkonem velmi nejisté.  

 

Logopedická prevence v daném zařízení, mimo výzkumný vzorek 

Při rozhovoru s učitelkami vyučujícími ve třídách mimo výzkumný vzorek všechny shodně 

odpověděly na dotaz, jak často zařazují činnosti podporující rozvoj řeči, že tyto činnosti 

zařazují každý den.  

Na dotaz, které činnosti zařazují nejčastěji a proč, dvě z dotázaných odpověděly, že všem 

oblastem věnují stejnou pozornost, neboť řeč je spjatá s celkovým rozvojem dítěte. Ostatní 

dotázané nejčastěji zařazují činnosti na rozvoj motoriky mluvidel, dechová cvičení, jemnou 

motoriku, artikulační cvičení, hrubou motoriku.  
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Nejvíce vyučující využívají při činnostech podporujících rozvoj řeči tyto pomůcky: 

obrázky, Orffovy hudební nástroje, pracovní listy, loutky a čepičky k dramatizaci, knihy, 

hry, puzzle, pexesa, stavebnice, přírodní materiály, drobné korálky, pírka, brčka, sluchové 

pexeso, pískovičku, barvy. 

 

4.5    Klady a zápory skupinové logopedické prevence z pohledu 

pedagogů, školní logopedky a rodičů 
 

Z pohledu školní logopedky: 

Jako pozitivum školní logopedka vnímá, že se děti vzájemně motivují a podporují, učí se 

mezi sebou spolupracovat, učí se počkat a udržet pozornost ve chvíli, kdy úkol plní 

kamarád. Učí se nebát se udělat chybu a ve chvíli, kdy udělá chybu kamarád, nesmějí se 

mu, ale z jeho chyby se poučí. Pozitivem je i to, že je možné využít hry, které vyžadují 

skupinu. 

Mezi negativa řadí školní logopedka to, že tato forma logopedické prevence je mnohem 

náročnější pro učitelky než individuální práce. Je také náročné, aby i méně průbojné a 

slabší děti dostaly dostatek prostoru, neboť pohotové a zdravé děti mají tendenci 

vykřikovat, napovídat.  

 

Z pohledu rodičů: 

Pro některé rodiče bylo obtížné posoudit klady a zápory skupinové logopedické prevence, 

poukazovali na to, že nejsou odborníky.  

Jako hlavní pozitivum často uváděli, že se jejich dítě „otrká“, společnost druhých dětí pro 

ně může být hnacím motorem. Někteří uváděli, že jejich dítě je rádo v kolektivu, tedy i 

skupinové řízené aktivity budou pro jejich dítě vítané.  

Jako negativa jedna matka uvedla, že její dítě je stydlivé, neprůbojné, proto pro něj může 

být skupinová aktivita stresující. Častým názorem bylo, že může být pro děti obtížné  
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srovnat se s tím, že jsou jiné děti na daný úkol šikovnější, zvyknout si na případný 

neúspěch.  

 

Z pohledu učitelů: 

Vyučující na skupinové logopedické prevenci oceňují především pozitivní působení 

kolektivu na jedince. Pro některé děti je kolektiv hnacím motorem, snaží se, aby byly 

stejně úspěšné. Dalším kladem je podle vyučujících i fakt, že pozornost není kladená přímo 

na jedno určité dítě, a tak i stydlivé děti, které spolupracují neochotně kvůli strachu ze 

selhání, se například při dechových cvičeních zapojí a nejsou tolik nesvé.  

Mezi negativy vyučující uváděly horší orientaci v přesných schopnostech jednotlivých 

dětí. Při některých činnostech se může při menší pozornosti učitele méně zdatné dítě 

ztratit. Samozřejmě to záleží na učiteli i na velikosti a složení skupiny. Jako další 

negativum zmiňovaly též náročnost pro učitelky na vedení těchto činností. Je důležité, aby 

byla pozornost vyučujících rovnoměrně rozprostřena mezi všechny děti a aby i ty méně 

průbojné děti měly šanci na to prosadit se, dostat potřebný prostor.  

 

4.6   Nejčastěji využívané metodické pomůcky při skupinové logopedické 

prevenci 
Rozvoj zrakového vnímání 

K rozvoji zrakového vnímání a diferenciaci jsou nejvyužívanější pomůcky puzzle, půlené 

obrázky, hra Paměť 3D, logiko, domino, pracovní listy, různé stavebnice, knihy, 

vkládačky, mozaiky, pexesa. 

 

Dechová a fonační cvičení 

K rozvoji dechu a fonačního cvičení slouží brčka, pírka, zrcátka, papír, větrník, listy, 

flétna, bublifuky. 
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 Rozvoj sluchového vnímání 

Mez nejpoužívanější pomůcky k rozvoji sluchového vnímání a diferenciaci patří Orffovy 

nástroje, sluchové pexeso, hudební nástroje, různá CD s nahrávkami zvuků a písniček. 

 

Rozvoj motoriky mluvních orgánů 

K rozvoji motoriky mluvních orgánů jsou nejvíce využívaná zrcátka. 

 

Rozvoj hrubé motoriky 

K rozvoji hrubé motoriky lze využít mnoho pomůcek: hmatový chodníček, obruče, 

žebřiny, míče a míčky, kužele, lano, švihadla, lyže, žíněnky, lavičku, prolézací tunel, 

padák, ribstole.  

  

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

Pro rozvoj této oblasti vyučující nejčastěji využívají korálky, mozaikové korálky, pracovní 

listy, křídy, fixy na tabuli. 

Příklady pomůcek využívaných k logopedické prevenci jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Příloha č. 3 pak uvádí náměty činností podporujících rozvoj jednotlivých oblastí v rámci 

logopedické prevence. 
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4.7   Závěry výzkumného šetření  
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je realizovaná skupinová logopedická 

prevence ve vybrané mateřské škole pro vady řeči. Skupinová logopedická prevence 

probíhá na všech třídách vybraného zařízení. Jednotlivé prvky skupinové logopedické 

prevence jsou začleňovány učitelkami do řízených výchovně-vzdělávacích činností i volné 

hry dětí v průběhu celého dne. Skupinová logopedická prevence obsahuje cvičení 

zaměřená na procvičování hrubé i jemné motoriky, dechová a fonační cvičení, přípravná 

artikulační cvičení, motoriku mluvidel, grafomotoriku a cvičení na posílení percepčních 

dovedností. 

Mezi stanovenými dílčími cíli bylo zjistit, jaké jsou nejčastější diagnózy narušené 

komunikační schopnosti u dětí navštěvujících uvedenou mateřskou školu. Dle vyjádření 

vedení mateřské školy a z rozhovorů s učitelkami vyplývá, že nejčastějšími diagnózami 

narušené komunikační schopnosti jsou opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie.  

Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou skupiny, ve kterých je skupinová logopedická 

prevence prováděna, sestaveny, podle jakých kritérií. Skupinová logopedická prevence 

probíhá v průběhu celého dne v rámci jednotlivých tříd. 

Jako další dílčí cíl bylo zjistit, kdo logopedickou prevenci v dané mateřské škole realizuje, 

jaké má dosažené vzdělání. Logopedickou prevenci realizují, jak již bylo zmíněno, učitelky 

jednotlivých tříd. Dosažené vzdělání se u jednotlivých vyučujících liší. Nejvíce učitelek 

má středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky s doplňujícím vzděláním 

speciální pedagogiky, dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání.  

Dalším cílem bylo zjistit, jaké postupy a materiály byly při sledované skupinové 

logopedické prevenci nejčastěji využívány. Nejčastěji při skupinové logopedické prevenci 

byly využívány puzzle, půlené obrázky, hra paměť a myšlení, logiko, domino, pracovní 

listy, různé stavebnice, knihy, vkládačky, mozaiky, pexesa, brčka, pírka, zrcátka, papír, 

větrník, listy, flétna, bublifuky, Orffovy nástroje, sluchové pexeso, hudební nástroje, různé 

CD s nahrávkami zvuků a písniček, zrcátka, hmatový chodníček, obruče, žebřiny, míče a 

míčky, kužele, lano, švihadla, lyže, žíněnky, lavička, prolézací tunel, padák, ribstole, 

korálky, mozaikové korálky, pracovní listy, křídy a fixy na tabuli.  
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Posledním dílčím cílem bylo zjistit, jaké výhody a nevýhody skupinové logopedické 

prevence z pohledu přímých aktérů (vyučujících, které skupinovou aktivitu realizují), ale 

také ostatních vyučujících, které se na skupinové logopedické prevenci nepodílejí.  

Hlavní cíl i dílčí cíle práce byly splněny.  

Nejen individuální logopedická péče, ale i skupinová logopedická prevence v mateřských 

školách pro děti s vadami řeči se ukazuje být velmi důležitá, zvláště v dnešní 

přetechnizované a uspěchané době. Prakticky celodenní podpora a rozvoj dílčích 

dovedností dětí se ukazuje být efektivní.  

Jako určitý problém ve vybrané mateřské škole pro vady řeči lze označit fakt, že skupinová 

logopedická prevence pod vedením školního logopeda probíhá pouze ve třídách dětí 

s povinnou předškolní docházkou a odkladem školní docházky. To je zapříčiněno 

nepoměrem v rozložení péče mezi současné školní logopedky (ad. kapitola 4.2). Jistě by 

však ze skupinové logopedické prevence alespoň jednou týdně vedené logopedem 

profitovaly i další děti.  

Pro úspěšnou a komplexní podporu dětí s narušenou komunikační schopností je bezesporu 

neméně důležitá mezioborová spolupráce, ať již s poradenskými zařízeními, lékaři, nebo 

v neposlední řadě rodiči dětí. Dle vyjádření vyučujících je spolupráce mateřské školy 

s poradenskými zařízeními spíše nedostatečná, přestože se speciálně-pedagogické centrum 

nachází v areálu mateřské školy. Větší kontakt vyučující mají pouze s psycholožkou 

centra, nikoli logopedkami. Naopak velmi dobrou spolupráci údajně škola má 

s foniatričkou, která do mateřské školy chodí pravidelně vyšetřovat děti, které má v péči.
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Závěr 

Bakalářská práce je věnována skupinové logopedické prevenci v mateřské škole pro vady 

řeči. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat průběh logopedické prevence. 

Bakalářskou práci tvoří dvě části, teoretická a empirická část.  

Teoretická část zahrnuje tři kapitoly, čtvrtá kapitola obsahuje vlastní kvalitativní 

výzkumné šetření. První teoretická kapitola pojednává o vývoji (ontogenezi) řeči dítěte 

od jeho narození do plného rozvinutí řeči, zahrnuje také vývoj řeči z hlediska jazykových 

rovin. Druhá kapitola teoretické části se zabývá nejčastějšími druhy narušené komunikační 

schopnosti v předškolním věku. Třetí kapitola teoretické části vymezuje organizaci 

logopedické prevence v České republice, popisuje rámcový vzdělávací program 

předškolního vzdělávání a stručně charakterizuje školní zralost. Dále obsahuje vymezení 

komunikačních kompetencí a jejich rozvoj v předškolním věku.  

Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit průběh logopedické prevence a 

nejčastější narušení komunikační schopnosti ve vybrané mateřské škole pro vady řeči, kdo 

v dané škole realizuje logopedickou prevenci a jaké má dosažené vzdělání. Dalšími dílčími 

cíli bylo zjistit postupy a nejčastěji používané pomůcky a materiály při skupinové 

logopedické prevenci. Záměrem práce bylo také formou rozhovorů se zúčastněnými aktéry 

získat jejich pohled na klady a zápory skupinové logopedické prevence. 

Stanovený hlavní cíl i dílčí cíle práce byly splněny. Zjištění výzkumné části práce jsou 

zajímavou sondou a pohledem na způsob zajištění a realizace skupinové logopedické 

prevence v mateřské škole pro vady řeči. Přínosem jsou názory vyučujících i rodičů 

na klady a zápory skupinové logopedické prevence. Jako inspirace pro další pracovníky 

v této oblasti může posloužit též přehled nejčastěji užívaných a nejosvědčenějších 

pomůcek.  

Ze šetření vyplynulo, že vyučující vnímají jako velmi důležité také propojení jejich práce 

s dalšími osobami, které mají děti v péči, tedy důležitost tzv. mezioborové spolupráce, tak 

aby péče o děti s narušenou komunikační schopností byla komplexní. Zde se však, 

dle vyjádření vyučujících, stále ukazuje určitá slabina a nedokonalost spolupráce.  
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Přílohy:  

Příloha č.1: Struktura rozhovorů se školní logopedkou, vyučujícími a rodiči dětí 

Rozhovor se školní logopedkou zahrnoval tyto otázky:  

Ø   Jak dlouho pracujete jako logopedka?  

Ø   Jaké máte dosažené vzdělání?  

Ø   Jaká pozitiva a jaká negativa vidíte ve skupinové formě logopedické prevence?  

Ø   Jak dlouho praktikujete skupinovou formu logopedické prevence? 

Ø   Proč se skupinová logopedická prevence pod vedením školního logopeda provádí 

pouze na třídách dětí předškolního věku? 

 

Rozhovor s vyučujícími zahrnoval tyto otázky:  

Ø   Kolik je zapsaných dětí ve vaší třídě?  

Ø   Jaké jsou nejčastější diagnózy narušené komunikační schopnosti u Vás ve třídě?  

Ø   Jaké je Vaše dosažené vzdělání?  

Ø   Jak často začleňujete činnosti podporující rozvoj řeči?  

Ø   Které z těchto činností věnujete největší pozornost a proč?  

Ø   Jaké pomůcky a materiály nejvíce využíváte při činnostech podporujících rozvoj 

řeči?  

Ø   Jaká pozitiva a negativa vidíte ve skupinové formě logopedické prevence?  

 
Rozhovor s rodiči zahrnoval tyto otázky: 

Ø   Kolikátým rokem dochází vaše dítě do této mateřské školy?  

Ø   Jste se vzděláváním a logopedickou péčí v této mateřské škole spokojen/a? 

Ø   Jaký je váš názor na skupinovou logopedickou prevenci? Jaké jsou její klady a 

zápory?  
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Příloha č.2: Ukázka pomůcek 

  

Obrázek č. 1 – Říční kameny, motorická rehabilitační pomůcka, rozvíjí motoriku, pomáhá 

posilovat vývoj svalů, stimulují plošky nohou 

 

Obrázek č. 2 – Houpající se ryba-Rozvíjí koordinaci těla, rovnováhu 

 

Obrázek č. 3 – Orffovy nástroje, napomáhají rozvoji citu pro rytmus  
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Obrázek č. 4 – Logopedická zrcátka, pomůcka k rozvoji motoriky mluvidel 

 

Obrázek č. 5 – Mozaikové korálky, rozvoj jemné motoriky 
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Obrázek č.6 – Sluchové pexeso, sluchová diferenciace  

 

Obrázek č.7 – Zraková percepce 
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Obrázek č.8 – Rozlišování barev, zraková percepce, pozornost 

 

Obrázek č. 9 – Demonstrativní obrázky 
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Obrázek č.10 – Rozvoj tvořivosti, fantazie, zraková percepce 

 

Obrázek č. 11– Puzzle - Zraková diferenciace 
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Obrázek č.12 – Půlené obrázky-Zraková diferenciace 

 

Obrázek č.13 – Najdi správný stín-zraková diferenciace  
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Obrázek č. 14 – Hra věž 3v1 – Trpělivost, logické myšlení, jemná motorika, paměť, 

vizuální představivost, lze hrát jako pexeso a domino  

 

Obrázek č. 15 – Pexeso 
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Obrázek č. 16 – Logico – kombinuje posilování pozornosti, trpělivost. Pomáhá rozvíjet, 

zrakové vnímání, logické myšlení, prostorovou orientaci, zrakovou percepci. 

 

Obrázek č.17 – Mozaikové puzzle-Rozvíjí tvořivost, prostorovou představivost  
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Příloha číslo 3: Činnosti podporující rozvoj jednotlivých oblastí v rámci logopedické 

prevence  

Návrh činností na rozvoj dechu 

•   Proměníme se v mráz (malujeme jako mráz po okénku). Rozfoukávání kapky barvy 

za pomoci brčka. 

•   Zahrajeme si na větřík. Foukáme do listu, který držíme zlehka palcem a 

ukazovákem a přitom střídáme intenzitu. (Lehký vítr – lístek jen tak lehce vlaje, 

středně silný vítr – lístek vlaje hodně, silný vítr – odfoukne list). 

•   Zahrajeme si na hrnečku vař. Do kelímku s brčkem dáme vodu a malinko mýdla. 

Poté foukáme do vody, dokud nevyběhne pěna z hrnečku ven. 

•   Závody klubíček. Brčkem foukáme do kuličky z papírů (představují klubíčko). 

Kam až se vám zakutálí? 

•   Žížala tanečnice. Foukáme do žížaly (růžový list papíru vystřižený do tvaru žížaly), 

dle intenzity výdechu tancuje „žížala“ hodně, či málo. 

•   Hra s bublifukem, komu se podaří největší bublina. 

 

Činnosti na rozvoj hrubé motoriky 

•   Hra na mrazík. Vybereme dvě děti, jedno bude mrazík a druhé sluníčko. Obdoba 

hry rybičky, rybičky, rybáři jedou. Mrazík stojí na opačné straně třídy než ostatní 

děti a sluníčko stojí někde stranou. Mrazík říká „Já jsem mrazík veliký, umrznou 

vám prstíky“, děti odpoví „My se mrazu nebojíme, skáčeme a dovádíme“. Poté 

mrazík tleskne a rozeběhne se naproti ostatním dětem, koho chytí, zamrzne. Ve 

chvíli, kdy děti, které mrazík nepochytal, stojí na druhé straně, všichni voláme 

„Sluníčko“, které přijde, pohladí děti, které ulovil mrazík, a tím je rozmrazí.   

•   Škatulata hýbejte se. Po třídě rozprostřeme malé kruhy (domečky). Děti si do nich 

stoupnou. Ve chvíli, kdy dořekneme „Škatulata, batulata, hýbejte se, z místa na 

místo teď“, se slovem teď tleskneme a děti si musí vyměnit domeček s někým 

jiným. Poté postupně odebíráme jeden domeček po druhém, kdo nemá domeček 

vypadává. Lze hrát i tak, že děti kamaráda bez domečku volají k sobě do domečku.  
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Činnosti na rozvoj sluchového vnímání a diferenciaci 

•   Zavážeme jednomu dítěti oči, ostatní sedí na určeném místě a čekají. Za pomoci 

hudebního nástroje někdo začne vydávat zvuk. Úkolem dítěte je dojít na místo, 

odkud zvuk vychází. Lze obměnit zvuk hudebního nástroje za zvuky zvířat.  

•   Hra na Marťana. Obrázky předmětů denní potřeby (nebo jakékoli jiné obrázky 

patřící k probíranému tématu – je nutné, aby je dítě mělo ve své aktivní slovní 

zásobě) nalepíme na květiny z papíru. Děti dostanou do ruky plácačku na mouchy. 

Vyhláskujeme nějaký předmět a děti co nejrychleji musí plácačkou bouchnout do 

květiny, na které se daný obrázek nachází. 

•   Který nástroj hraje? Zahrajeme dětem na všechny hudební nástroje. Poté necháme 

děti zavřít oči. A na jeden zahrajeme. Úkolem dětí je přijít na to, který hudební 

nástroj hrál.  

 

Činnosti na rozvoj zrakového vnímání a diferenciaci 

•   Co se změnilo? Sedneme si do kruhu, dětem řekneme, aby se rozhlédly pozorně 

kolem sebe a jedno dítě pošleme za dveře. Dvě děti si vymění místo. Přivoláme 

dítě, které čeká za dveřmi. Jeho úkolem je přijít na to, kdo si vyměnil místa.  

•   Hra na schovávanou. Ve třídě schováme nějaký předmět. Úkolem dětí je danou věc 

najít.  

 

Činnosti na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

•   Nejprve dětem předvedeme na tabuli. Současně s říkankou namalujeme sněhuláka. 

Upozorníme, jak má vypadat, popíšeme ho. Poté podle říkanky děti samostatně 

malují sněhuláka. 

Jedna koule, druhá, třetí, 
sněhuláka staví děti. 

Místo očí uhlíky, 

místo nosu mrkev. 

Přimalujeme knoflíky 
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a na tváři úsměv. 

Do ruky mu dáme větvičku  

a na hlavu hrnec jako čepičku.  

•   Hra na slepičky. Z papíru natrháme malé kousky, které rozházíme po třídě. 

Vytvoříme „kurník“. Úkolem dětí je nosit špetkovým úchopem kousky papíru 

(zrníčka) do kurníku. 


