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Práce se zabývá procesem rozvoje raných čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou dysfázií, 

a to z psycholingvistické perspektivy. Vychází z poznatků o jazykových a kognitivních schopnostech, 

které se u dítěte rozvíjí ještě před nástupem školní docházky a podílí se významnou měrou na rozvoji 

čtení. Tento přístup je relevantní při zkoumání skupin, které jsou z hlediska osvojování gramotnosti 

kvůli přítomnosti jazykových obtíží vnímány jako rizikové, což je právě případ vývojové dysfázie.  

V první části práce jsou představena základní teoretická východiska pro studium rozvoje čtení u této 

skupiny a přiblížen současný stav poznání o vztahu jazykových schopností a osvojování čtení 

v tuzemském a zahraničním prostředí. V souvislosti s vývojovou dysfázií je akcentována potřeba 

longitudinálních studií pro hlubší porozumění vztahu mezi rozvojem čtení a jeho předpoklady. Cílem 

této práce je tedy podat ucelený popis vývoje čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií 

v období prvních čtyř let školní docházky.  

U skupiny 25 dysfatických dětí byla ve čtyřech etapách sledována úroveň čtenářských dovedností 

(dekódování a porozumění čtenému textu) a úroveň schopností, které jsou pro rozvoj čtení klíčové. 

Testovými nástroji byly hodnoceny jazykové a kognitivní schopnosti, které ovlivňují rozvoj 

dekódování (fonematické povědomí, rychlé jmenování a znalost písmen) a porozumění čtenému 

(gramatické schopnosti, slovní zásoba a naslouchání s porozuměním).  

Cíle naší studie odkazují především k detailní vývojově orientované deskripci a komparaci získaných 

údajů. Potvrdily se předpoklady o snížené úrovni jazykových a kognitivních schopností, jakož i 

čtenářských dovedností (dekódování i porozumění čtenému). V průběhu sledovaného období navíc 

docházelo k nárůstu deficitních výkonů v obou aspektech čtení, i když jejich vývojová křivka 

vykazovala odlišnosti. Úroveň porozumění čtenému byla ve srovnání s typicky se vyvíjejícími se 

dětmi od počátku slabá a tato diskrepance se udržela na přibližně stejné úrovni po celé sledované 

období. Oproti tomu u dekódování nebyly na počátku sledování rozdíly výrazné, ale v průběhu času 

došlo k jejich postupnému, ale výraznému oslabení. 
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