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Anotace:
Tématem této práce je  vytvoření skupinového program u pro děti 

předškolního věku, který se bude věnovat reedukaci dílčích oblasti sluchového

vnímání.
V teoretické části se budu zam ěřovat na oblast sluchového vnímání jako 

soubor dílčích dovedností, na popis oblastí, které lze do sluchového vnímám 

zařadit. Též se zaměřím na diagnostiku sluchového vním ám , popis obtíži

v této oblasti a budu se zabývat otázkou reedukace.

V praktické části bude detailněji popsán skupinový program pro děti 

předškolního věku, bude se jednat o program na rozvoj sluchového vnímaní. Dale 

budou porovnávána získaná data a analyzován výsledný materiál. Výstupem diplomové 

práce je právě vytvoření tohoto programu.

Annotation:

The topic o f this work is creation of a group programme for pre-school children 

which deals with re-education of auditory perception subareas.

Within the theoretical section the areas which belong to the auditory perception 

are described. It also concerns the diagnostics of auditory perception, difficulties within

this area, and the re-education.

The practical section describes the group programme for pre-school children as a 

programme of auditory perception development in detail. Gained data are compared, 

and resultant material is analyzed. The outcome of the work is the above mentioned

group programme.
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o úvod
Pro téma své diplomové práce jsem si vybrala téma sluchové vnímání u dětí 

a trénink a zlepšování tohoto vnímání. Pracuji v Pedagogicko psychologické poradně jako 

psycholog a denně se setkávám s dětmi, které mají právě oblast sluchového vnímání 

poměrně silně oslabenou. Nejvíce se setkávám s obtížemi u dětí předškolního věku, 

zejména u dětí těsně před nástupem do základní školy. Již v první třídě se hodně pracuje 

stím , že děti mají sluchové vnímání rozvinuté, jsou schopny odlišit drobné detaily 

rozlišitelné sluchem, jsou schopny fonematický sluch používat. Mnoho dětí má však 

s touto oblastí poměrně velké obtíže. S oslabenou oblastí sluchového vnímání pak mají děti 

v základní škole obtíže, nejsou schopny rozlišit sluchově podobné znaky, největši obtize 

pak mají při rozlišování dy ty ny, di ti ni, kdy danou slabiku a její měkkost či tvrdost 

sluchem nejsou schopny rozlišit. Tyto děti se pak velmi často dostávají do pedagogicko 

psychologické porady s podezřením na specifickou poruchu učení.

Mnohdy u těchto dětí stačí posílit právě onu oblast sluchového vnímání a většina 

jejich problémů se upraví. Dle mého názoru je však důležité posilovat právě oblast 

sluchového vnímání ještě před vstupem dítěte do základní školy. Dítě tak nejen, 

že nevystavíme neúspěchu, se kterým se s oslabenou percepcí velmi rychle setká, ale 

můžeme mu tím i do jisté míry usnadnit vstup do školní docházky. Proto si myslím, že 

je velmi důležité pracovat s dětmi předškolního věku, zejména s dětmi, které jsou těsně

před vstupem do první třídy.
Svou diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat právě rozvoji sluchového

vnímání u dětí předškolního věku. Pro potřeby diplomové práce jsem sestavila program

pro děti v mateřské škole. Program je určen dětem, které jsou před vstupem do povinné

školní docházky, skládá se z 10 lekcí a jeho cílem je zejména posílit u dětí jejich sluchové

vnímání, ale i celkově připravit děti na systematickou práci a denní přípravu, kterou

od nich bude žádat vstup do základní školy.

Diplomová práce se skládá z části teoretické a části empirické. V teoretické části

se budu věnovat fonematickému sluchu, jeho rozvoji, fyziologickému vývoji a oblastmi,

které je možné pod sluchové vnímání zařadit. Empirická část se skládá z popisu programu

na rozvoj sluchového vnímání a popisu vzorku dětí, které tento program v materske škole

absolvovaly. Jednotlivé pracovní listy, které jsem pro potřeby programu vytvořila budou

součástí přílohy diplomové práce.



1 Sluchové vnímání a jeho vývoj
Smyslové vnímání se u uskutečňuje zejména pomocí analyzátorů, v širším slova 

smyslu se též jedná o chápání situací. (Hartl, 2000)

Je zde třeba odlišit již  na počátku dva pojmy -fy z ický  sluch a sluchovou percepci. 

Fyzický sluch je umožňován sluchovým analyzátorem. Jedná se o smysl, který 

umožňuje vnímat změny v hladině tlaku vzduchu prostřednictvím membrány ve středním 

uchu. Člověk je schopen vnímat zvuky o frekvenci 16 Hz až 20 klIz. U zvuku se rozlišuje 

jeho výška, frekvence, intenzita a hlasitost. (Hartl, 2000) Při chybné funkci sluchového 

analyzátoru se u jedince objevuje vada sluchu. Rozhodující je v tomto případě oblast 

sluchového analyzátoru, která je poškozena. Dle této oblasti se dělí vada sluchu

na převodní a percepční.
Převodní vada sluchu je způsobena poruchami funkčnosti středního ucha, projevuje

se jako nedoslýchavost jedince. Často se řeší volbou vhodného sluchadla.

Percepční vada sluchu je způsobena poškozením citlivých buněk na zvuk -

vláskových buněk v Cortiho ústrojí či se jedná o poruchu sluchového nervu. Člověk s touto

vadou může vnímat hluboké zvuky, ale nerozezná fonémy řeči, postrádá fonematický

sluch. (Sovák, 1955)
Oblast fyzického sluchu a daná problematika je oblastí naprosto odlišnou, proto 

se touto oblastí již  nebudu nadále zabývat. Diplomová práce se věnuje druhé oblasti a tou 

je sluchová percepce.

Vnímání (percepce) je proces získávání a zpracování podnětů, informací, které 

na člověka působí, jedná se o podněty nejen z okolního světa, ale i z jeho vnitřního světa. 

Vnímání je uskutečňováno smysly, ale vliv na něj mají také kognitivní a motivační

procesy, sociální výcvik a prostředí.

Smyslové vnímání (senzorická percepce) je proces odrážející objektivní realitu

prostřednictvím činnosti smyslových orgánů. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995)

Percepce je dle Hartla (2000) vnímání, čití, které se uskutečňuje zejména zrakovou

percepcí.
Sluchová percepce je procesem přijímání a zpracování fyzikálních či chemických 

podnětů prostřednictvím smyslů. (Hartl, 2000)



Dle internetového portálu encyklopedie, je percepce smyslový odraz jednotlivých 

předmětů. IIRI ,!<http://encvkloDedie.seznam.cz/heslo/81009-percepce> [cit. 26-9-2003]

V německé literatuře, zejména ve Švýcarsku se setkáme s odlišným pojmem a tím 

je centrálně auditivní zpracování. Autoři v této publikaci (Lauer, 1999) popisují centrálně 

auditivní zpracování následovně. Po periferním příjmu akustického podráždění orgánem 

sluchu, dochází k centrálně -  cerebrálnímu zpracování neřečových a řečových stimulů. 

Modelem centrálně auditivního zpracování se zabýval např. Esser a kol., který měl model 

auditivního vnímání, Günther a Günther (1992) měli model funkčního systému auditivního 

vnímání. Tito autoři již  měli strukturu diferencovanější, než zmíněný Esser. Zpracovali 

model auditivního zpracování, který umožňuje diferencované sledování auditivních dílčích 

funkcí v závislosti na příslušných úrovních zpracování. Auditivní dílčí funkce jsou 

přiřazeny dílčím úrovním. Dílčí funkce pozornost, ukládání a sekvence tvoří oblasti 

vlastní, mají totiž vliv na více úrovní auditivního zpracování a s tím spojené dílčí funkce. 

Celé zpracování dělí na několik oblastí -  pocit, kdy dochází k přeměně energie v neutrální 

aktivitu, úroveň vnímání, kdy jsou tyto informace následně zpracovány, tvoří se vnitřní 

subjektivní reprezentace vnímaného, ve které se uchovávají znaky vnímaného. K tomuto 

procesu dochází nevědomě. Do oblasti vnímání řadí autoři oblasti lokalizace, diskriminace 

a selekce. Další oblastí je  oblast klasifikace, kdy se jedná o zařazení vlastností vnímaného 

do jedinci již  známých kategorií, prosec analýzy a syntézy je další oblastí, zde dochází 

k rozpoznání vzoru vnímání a poslední oblastí je  oblast zpracování informace, která 

je velmi ovlivněna pozorností. (Lauer, 1999)

Se sluchovým vnímáním se dnes setkáme ve dvojím pojetí

Klasické pojetí, kde je sluchové vnímání popisováno zejména až po narození dítěte 

Novodobé pojetí, kde je sluchové vnímání popisováno již v prenatálním věku dítěte

První klasické pojetí popisuje sluchové vnímání jako proces, který se u jedince 

rozvíjí zejména po narození , mezi tyto představitele patří představitelé např. Ohnesorg, 

Sovák apod. Ohnesorg popisuje, že sluch funguje brzy po narození dítěte, často je poměrné 

obtížné zjistit u velmi malých dětí, jaké obtíže se v případě nereagování dítěte na sluchový 

podnět vyskytují. Zda dítě nereaguje z toho důvodu, že má vrozený sluchový nedostatek, 

sluchovou vadu, či se u něj jedná o jiný patologický proces. (Ohnesorg, 1976)

8
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Druhé pojetí se opírá o nejnovější poznatky z medicíny a příbuzných oborů a zde 

se předpokládá, že se sluchové vnímání u dítěte rozvíjí již v nitroděložním vývoji. Hlavním 

představitelem této teorie je např. Pouthas, ale i Zelinková, Pokorná apod. Zelinková 

(1999) se sOhnesorgem rozchází, uvádí, že se sluchové vnímání vyvíjí dříve a to již 

od pátého měsíce nitroděložního vývoje dítěte. Se Zelinkovou (1999) se v názoru shoduje 

také Pouthas (2000), který také popisuje, že se sluchové vnímání objevuje již 

v nitroděložním vývoji dítěte. Struktury vnitřního ucha dle autora dozrávají již kolem 7. až 

8. měsíce. Vnitřní ucho dozrává dokonce mezi 6. a 10. týdnem, kdy se dokončuje navíjení 

závitů v hlemýždi, kolem 20. týdne má již výsledný tvar. Již v nitroděložním prostředí tedy 

dítě vnímá jednotlivé zvuky, vnímá zvuky, které vychází zevnitř těla, ale i zvuky 

z vnějšku. Nejvíce dítě reaguje na hlas matky. Po narození je  dítě zpočátku schopné 

reagovat na zvukový podnět reakcí, která je zpočátku nediferencovatelná, dítě reaguje 

pohybem. Později začíná dítě rozlišovat podněty na příjemné a nepříjemné a vzhledem 

k jejich odlišnosti na ně také odlišně reaguje. Sluch se vlivem věku dítěte stále posunuje 

ke stále větší ostrosti a diferenciaci.

1.1. Vnímání řeči
Po porodu se dítě velmi rychle naučí vnímat a chápat řeč svého okolí, brzy se u něj

objevuje velmi přesné napodobení zvuků z okolí. Nejdříve dítě vnímá hudební a rytmické 

prvky řeči. Melodií často samo rozlišuje význam toho, co řeklo. Melodie a rytmus jsou 

tedy pro ně velmi důležité. Děti jsou tedy schopny dle sluchu napodobit jemné rozdíly 

slyšeného, jsou schopny zopakovat i nejjemnější odlišnosti. (Ohnesorg, 1976)

Vágnerová (2000) uvádí, že vnímání řeči je u většiny lidí lokalizováno v levé 

mozkové hemisféře. Naproti tomu však vnímání jednotlivých hlásek, jedná se o ty hlásky, 

které nejsou součástí slova, je řízeno pravou mozkovou hemisférou. Úspěšné zvládnutí 

obojího je tedy možné pouze za předpokladu, že jedinec je schopen koordinovat činnost 

obou mozkových hemisfér. (Vágnerová 2000).

Dle Pokorné (2001) sluchové vnímání souvisí s rozvojem řeči. Mateřský jazyk 

se děti učí nejvíce pomocí sluchu. Kolem 3. měsíce je dítě schopno rozlišit jednotlivé 

elementy řeči. Zpočátku je schopno reagovat na melodii, barvu hlasu, později se nauci 

reagovat na jednotlivé pokyny a zákazy. Pokorná (2001) uvádí, že koncem prvního roku 

života je dítě schopno vnímat o b s a h  jednotlivých vět a reagovat na ně pohybem. Sluchově 

je tedy dítě schopno dříve věci rozpoznávat, ukazovat na dané předměty, teprve později



se u něj vyskytují první slova. Malé děti zpočátku mnohem více ukazují, používají gesta, 

teprve později se začíná rozvíjet řeč. I v tomto věku, pokud si dítě nemůže vybavit daný 

pojem, na danou věc ukáže. S tímto faktorem se můžeme setkat také u osob s nižším 

inteligenčním kvocientem či osob s porušenou komunikační schopností.

Vágnerová (2000) uvádí, že se sluchové vnímání rozvíjí rychleji než vnímání 

zrakové. Dle autorky tak většina šestiletých dětí dovede bez problémů rozlišovat zvuky

mluvené řeči svého rodného jazyka -  fonémy.

Vygostkij (1970) popisuje, že dítě se učí řeč pomocí opakování řeči dospělých.

Nevytváří si tedy řeč vlastní, není schopno vytvářet si společně sjeho myšlenkovými 

pochody rozšiřování výrazu na další předměty, osvojuje si pojmy, které jsou mu dospělými 

předkládané, jsou dané a velmi pevné v dané komunikační situaci. Kolem pátého roku 

je pak dítě schopno samo si pomalu rozvíjet a zpřesňovat význam slov.

Děti již  ve velmi nízkém věku vnímají větu, jako nositele určité informace. 

Mateřský jazyk se učíme jiným způsobem než další cizí jazyk. (Pokorná, 2001) Je zde dle 

mého názoru velký rozdíl mezi tím, jak se dítě učí mateřský jazyk a jak se dítě učí dalšímu 

cizímu jazyku ve školním vyučování. F^odiče často na dítě hovoří v celých větách, dítě 

se naučí mnohem dříve rozumět pokynům, rozumí co po něm rodiče chtějí, samotná 

produkce se vyskytuje až v mnohem pozdějším věku. Dle Pouthase (2000) reaguje dítě již 

od prvních dnů odlišně na hlas matky. Je schopno na něj reagovat jinak, než na hlasy 

ostatních ze svého okolí. Nějaké aspekty řeči tedy mají pro dítě speciální význam. Autor 

(tamtéž) to zdůvodňuje i tím, že by řeč směrovaná k dítěti v prvních několika měsících 

života by měla mít zvláštní charakter. Děti raději reagují na hlas ženský, preferují vyšší 

průměrnou základní frekvenci, širší rozsah výšek.

Zelinková (1999) popisuje důležitost sluchového vnímání a jeho nezbytnost 

k vnímání lidské řeči. Dle autorky je sluchové vnímání potřebné k rozlišování elementů 

lidské řeči, rozlišování slov ve větě, rozlišování délky slabik apod. Vlivem životního stylu, 

kdy je dítě již od raného věku vystaveno velkému množství zvuků dochází často k tomu, 

že se dítě naučí na některé zvuky nereagovat, eliminuje jejich působení. Zelinková (tamtéž)

dokonce tvrdí, že se dítě učí určité zvuky neslyšet.

Je to dle mého názoru i jistá obrana dítěte, jak zabránit přehlcení organismu. Zvuků, 

které na dítě působí je opravdu mnoho a dítě se musí v určitých situacích chránit, 

aby nebylo příliš zahlcené. Často poté dochází ktom u, že dítě není schopno rozlišit
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sluchově podobné podněty, neumí rozeznat jemné diferenciace zejména lidské řeči. Takto 

dítě reaguje na řeč v prvních několika měsících života.

Ohnesorg (1976) uvádí, že malé dítě poslouchá různé zvuky z okolí a různě na tyto 

zvuky reaguje. Na ostré zvuky dle autora reaguje dítě nejčastěji úlekem či pláčem, 

melodické zvuky jsou pro dítě příjemné. Dítě se začíná sluchově soustředit, zvukům 

pozorně naslouchá a snaží se zjistit, odkud dané zvuky přicházejí. Tím se procvičuje

i motorika těla, protože se dítě často za zdrojem zvuku otáčí. Ohnesorg stejně jako Pokorná

(2001) tvrdí, že dítě nejdříve řeči rozumí a teprve poté je schopno samo vytvářet zvukové 

projevy, dříve daným slovům rozumí, než je schopno jc samo používat. Velmi důležitá je 

na počátku vývoje zejména melodie a rytmus vyslovovaných mluvních celků. Cím většímu 

počtu slov dítě rozumí, tím více se přibližuje komunikaci s dospělými, tím dříve je dítě 

schopno socializovat se do společnosti. (Ohnesorg, 1976)

2 Oblasti sluchového vnímání
V zahraničí se setkáme s pojmy Aditory processing and perception a Auditive 

Verarbeitung/ Wahrnehmung. Tyto pojmy mají v zahraniční ucelený obsah, jsou jednotně 

vymezené k jiným pojmům. V roce 2001 došlo k dohodě mezi odbornými společnostmi 

a tyto termíny mají stejný obsah. Toto v našich podmínkách neplatí. Neexistuje jednotné 

pojetí oblasti sluchového vnímání, není jednotné pojetí. (Housarová, 2006-2007)

Novák (2002) řadí do oblasti sluchového vnímání, kterou nazývá auditivní 

percepcí, sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a sluchovou syntézu 

a audiomotorickou reprodukci, kde se věnuje dvěma oblastem -  identifikaci zvukových 

jednotek a reprodukci jednotlivých slyšených tónů. U Nováka se nesetkáme s rýmy, v jeho

pojetí auditivní diferenciace se rýmy nevyskytují.

U Pokorné (2001) se setkáme spíše s popisem vývoje sluchového vnímání, autorka 

zahrnuje pod auditivní percepci sluchovou diferenciaci, vnímání délky různých 

samohlásek, schopnost dítěte analyzovat větu na jednotlivá slova, sluchovou analýzu 

a sluchovou syntézu. Poslední oblastí, kterou se Pokorná (2001) zabývá je sluchová 

diferenciace iniciální a finální hlásky ve slově a schopností identifikace dané hlásky 

ve slově. Autorka se tedy v podstatě shoduje s pojetím Nováka (2002).
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Zelinková (1999) řadí do oblasti auditivní percepce sluchovou paměť, ta je dle 

mého názoru velmi důležitá a u jiných autorů se s ní běžně nesetkáme. Autorka právě 

obtíže v této oblasti považuje za příčinu obtíží v oblasti sluchové analýzy a sluchové 

syntézy. Oblast sluchové analýzy a sluchové syntézy je další oblastí, kterou Zelinková řadí 

do auditivní percepce. Dle autorky není možné od sebe tyto dvě oblasti oddělit. Obě dvě 

jsou v těsné souvislosti, často mají děti obtíže v obou oblastech. Sluchová diferenciace 

a vnímání a reprodukce rytmu jsou posledními oblastmi, které Pokorná do auditivní

percepce řadí.

Klenková, Kolbábková (2002) za sluchové vnímání považují fonematický sluch, 

který popisují jako schopnost fonematické diferenciace, schopnost dítěte rozlišit intenzitu 

zvuku, rozlišení délky a výšky zvuku, rozpoznání délky samohlásek a analýzu a syntézu 

slov a rytmizaci. O rýmech ani sluchové paměti se autorky nezmiňují.

Stejně tak Budíková (2004), ta se s Klenkovou, Kolbábkovou (2002) poměrně 

shoduje. Do oblasti sluchového vnímání řadí taktéž sluchovou analýzu a syntézu, 

fonematický sluch a rytmizaci, kde zmiňuje vytleskávání např. básničky po slabikách. Na 

rozdíl od autorek však Budíková tamtéž zmiňuje, že do oblasti sluchového vnímání patří 

také sluchová paměť. Oblast sluchové paměti je u mnoha autorů opomíjena. Např. Novák

(2002) ji do oblasti sluchového vnímání neřadí.

Škodová (2003) řadí do oblasti sluchového vnímání schopnost sluchem rozlišit 

jednotlivé prvky řeči, schopnost vnímání a užívám jednotlivých hlásek, schopnost sluchové 

diferenciace, schopnost tvorby sledů hlásek a sledů slabik a sluchovou paměť. Také se 

u autorky setkáme i se schopností zapamatování si rytmu a melodie, schopností zpracování

akustického signálu.

Matějček (1993) zahrnuje do oblasti sluchového vnímání schopnost diferenciace 

sluchově podobných fonémů, zvukovou analýzu a syntézu slov, sluchovou paměť 

a rytmizaci. Jako jediný z výše uvedených autorů se zmiňuje také o „rýmování“, které 

do oblasti sluchového vnímání zahrnuje sice okrajově, ale zmiňuje se o důležitosti

trénování právě této oblasti.
Inizan (1999) zmiňuje fonologické uvědomování, kam řadí sluchovou analýzu

a sluchovou syntézu a do této oblasti zahrnuje také kopii a reprodukci rytmu, identifikaci

slov sluchově podobných. Jako jediný autor velmi detailně popisuje oblast sluchové

analýzy a syntézy, zahrnuje do nich i např. skládání slov, odebírání slabik či hlásek

ze slova, přehazování hlásek a tvoření nových slov. S oblastí, která by se věnovala rýmům

se u Inizana nesetkáme.
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Svancarová, Kuchařská (2001) do oblasti sluchového vnímání zahrnují sluchovou 

analýzu na slabiky, identifikace první hlásky ve slově, sluchové rozlišování hlásek ve 

slově, sluchovou diferenciaci, sluchové rozlišování délek slabik a ono již Matějčkem 

(1993) zmíněné rýmování.

Z výše uvedeného přehledu nabízím i svůj pohled na oblast sluchového vnímání, 

do které bych dle mého názoru zařadila -  fonematický sluch, fonologické uvědomování, 

sluchovou analýzu a sluchovou syntézu, audiomotorickou reprodukci, tvorbu aktivních 

rýmů, identifikaci pasivních rýmů, sluchovou diferenciaci, sluchovou orientaci a sluchovou 

paměť.

2.1. Dílčí oblasti sluchového vnímání:

Následující kapitola se věnuje popisu dílčích oblastí, které patří pod oblast

sluchového vnímání.

2.1.1 Fonematický sluch

Fonematický sluch je „schopnost rozeznávat jednotlivé fonémy ve slovních nebo

mluvních útvarech“ (Sovák, 2002, s.322)

Dle Klenkové, Kolbábkové (2002) je fonematický sluchu schopnost jemného 

sluchového rozlišování. „Schopnost fonematického rozlišování (diferenciace) je základním 

předpokladem správného řečového vývoje“ (Klenková, Kolbábková s.78, 2002). Autorky 

též popisuje, že je nutné, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky 

řeči. Bez těchto dovedností nemůže správně vyslovovat zejména znělé a neznělé hlásky 

a sykavky.

Kutálková (1996) popisuje fonematický sluch jako něco, co nám dovoluje přesně 

rozpoznávat jednotlivé hlásky. Dle autorky je  fonematický sluch velmi důležitý k tomu, 

aby bylo dítě schopné sluchově rozlišit podobné hlásky, aby u něj nedocházelo ke splývání 

těchto hlásek a slyšelo je podobně či dokonce úplně stejně.

Zelinková (1999) považuje za fonematický sluch schopnost dítěte - postřehnout 

odlišné kvality jednotlivých hlásek a jejich drobné rozdíly.

Dle Svobodové (2007) je fonematický sluch schopnost rozlišovat sluchem fonémy, 

tj. hlásky mateřského jazyka, které mají významotvornou funkci. Změnou fonému ve slově 

se změní i význam slova. Specifická schopnost sluchového vnímání a rozlišování fonémů 

mateřského jazyka se dle autorky (tamtéž) vyvíjí na základě dlouhodobého podněcování 

sluchového vnímání a poznávání zvuků a řečových podnětů a na základě přiměřeně
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podněcovaného vývoje řeči dítěte. Dostatečně rozvinutý fonematický sluch je důležitý pro 

vývoj zřetelné a správné výslovnosti i pro osvojení čtení a psaní.

2.1.2 Fonologické uvědomění

Termín fonologického uvědomování je v literatuře poměrně nejednotně zpracován.

V mnohé literatuře se setkáme s tím, že jsou tyto termíny -  fonematický sluch 

a fonologické uvědomování považovány za totožné, např. Budíková (1994).

S Budíkovou (2004) se rozchází v pojetí fonematického sluchu a fonologického 

rozlišování např. Zelinková (1999), která považuje oba termíny za termíny odlišné. 

Fonologické uvědomění je dle autorky širším pojmem, který zahrnuje nejen rozlišení 

drobných rozdílů sluchem, ale především schopnost a dovednost hrát si s jazykem. Autorka 

pod něj řadí rýmování, izolaci první nebo poslední hlásky ve slově, vynechání nebo přidání

části slova a dělení slov na slabiky.

Matějček (1993) popisuje fonologické uvědomění zejména ve spojitosti se čtením. 

Při čtení je totiž předpoklad, že si čtenář uvědomuje fonologickou strukturu jednotlivých 

slov. Ti jedinci, kteří číst neumějí tak dle Matějčka (1993) fonologické uvědomění nemají. 

Právě stupeň tohoto uvědomění do jisté míry předpokládá následnou úspěšnost dítěte 

ve čtení.

U Inizana (2002) se setkáme ještě sjiným  termínem a tím je fonematické 

uvědomování.

„Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat se segmenty slov 

na úrovni fonémů, uvědomovat si zvukovou strukturu, identifikovat pořadí zvuků řeči, 

uskutečňovat hláskovou analýzu, syntézu i složitější manipulace s hláskami (například 

přidat, odebrat, změnit pořadí hlásek ve slově).“ ( Inizan, 2002, s.8)

V literatuře se setkáme ještě s termínem „fonemické uvědomění“. Termín 

fonemické uvědomění používají např. Mertin, Gillernová (2003), tento termín popisují 

jako novější termín pro fonematický sluch. Použití tohoto term ínuje autory zdůvodňováno 

kladením vyššího důrazu na kognitivní složku jevu.

1 u Dvořáka (2003) se setkáme s pojmem fonémické uvědomění. Autor tento pojem 

dělí na pět částí, první z nich je schopnost slyšet rým, druhou je  schopnost dítěte provádět 

speciální úkoly (srovnávání a rozlišování hlásek ve slovech), třetí oblast se týká 

sestavování a rozkládání slabiky, čtvrtá se věnuje schopnosti dítěte vykonávat fonémickou 

segmentaci (např.spočítat fonémy ve slovech) a poslední oblastí jsou úkoly, které jsou
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zaměřeny na fonémové manipulace (např.přidávání nebo vynechávání fonémů, vytváření

slov z částí). *poznámka dle mého názoru přebírá autor tyto pojmy od Adamsové (1990), která tyto oblasti popisuje 

jako dovednosti dítěte, kterč jsou potřebné ke čteni Autor se věnuje oblasti fonemického uvédomční u 

dětí na prvním stupni školní docházky. (Dvořák 2003) * Poznámka -  autor dle mého názoru řadí pod

oblast fonémického uvědomování i jiné oblasti, které lze zařadit pod oblasti sluchového vnímání.

Právě oblasti fonematického sluchu a fonologického uvědomění jsou v literatuře 

poměrně problematicky uvedené. Tato pojetí jsou pro názornost uvedena v následující 

tabulce, detailněji jsou popsána v následujícím textu.

Pojetí fonematického sluchu a fonologického uvědomování:

Tabulka č. I Pojetí fonematického sluchu a fonologického uvědomování

Poietí fonematického sluchu a fonologického uvědomování

Jedná se o dvě oblasti, které jsou na stejné vývojové úrovni, fonologické uvědomování je 
pojmem širším

Jedná se o dva totožné pojmy, jeden pojem je starší, dnes se více používá pojem 
fonologické uvědomování

Fonologické uvědomování je širokou oblastí, pod kterou autoři řadí i další pojmy

Setkáme se totiž se třemi možnými pojetími těchto termínů.

První pojetí popisuje fonematický sluch jako pojem, který je na stejné úrovni jako 

fonologické rozlišování. Autoři jej popisují jako jinou oblast, která je  však vývojově stejná 

jako je oblast fonematického sluchu. U dětí se vyskytuje fonologické uvědomění ve 

stejném věku jako fonematický sluch. ( Budíková, 2004)

Druhé pojetí popisuje oblast fonologického rozlišování jako oblast poměrně širokou 

a autoři pod ni řadí např. i sluchovou analýzu a sluchovou syntézu. (Zelinková, 1999)

S posledním pojetím, se kterým se v terminologii setkáme je pojetí, které popisuje 

oblast fonematického sluchu naprosto identickou s oblastí fonologického uvědomění. 

Autoři zmiňují, že se tedy jedná o dva naprosto identické pojmy. Popisují např., že se jedná

o novější použití daného pojmu (např. Mertin, Gillernová, 2003)

Dle mého názoru se jedná o dva odlišné pojmy a to nejen terminologicky 

a obsahově, ale i vývojově. Fonematický sluch je dle mého názoru vývojově nižší oblastí.
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dítě je schopné odUšit nestejné hlásky. Fonologické uvědomování je oproti tomu oblastí 

vývojově starší, předpokladem rozvoje fonologického uvědomování je dle mého mínění 

dobře rozvinutá oblast fonematického sluchu. Jedná se nejen o identifikaci stejnosti 

či odlišnosti jednotlivých hlásek, ale i o identifikace odlišné hlásky. Fonologické 

rozlišování se dle mého názoru plně rozvíjí až u dětí na počátku školní docházky, během 

prvního pololetí první třídy.

S termíny fonematického sluchu a fonologického uvědomování se autoři rozcházejí 

zejména v terminologii, někteří z autorů popisují pouze např., jednu z těchto oblastí, 

druhou nezmiňují vůbec. Oblastí, která je častěji popisována je oblast fonematického 

sluchu.

2.1.3 Sluchová diferenciace -  auditivní diferenciace

U dítěte se jedná o vyspělost simultánních percepčních paměťových syntéz fonémů. 

Tyto syntézy vytvářejí představu o celku slova. (Vágnerová 2000). U Zelinkové (1999) se 

např. s tímto termínem nesetkáme, autorka jej zařazuje pod již  zmíněné fonologické

uvědomování.♦poznámka -  v naSí literatuře se s detailním popisem sluchové diferenciace nesetkáme.

2.1.4 Sluchová paměť

Dle Flartla (2000) se jedná o paměť, která je vyvinuta zejména na vjemy, které jsou 

zprostředkované sluchem. Hartl (tamtéž) popisuje, že je velmi rozvinuta u osob, pro něž je 

sluch dominantním smyslem. Dle inteligenčního testu Standnford Binet IV. revize je  pro 

děti předškolního věku považováno za normu, že jsou schopné zopakovat větu o 4 -  5 

slovech. V literatuře se setkáme i s pojmem senzorická paměť. Senzorická paměť se uvádí 

jako souhrn paměti vizuální, sluchové a hmatové (haptické), do této paměti se tedy 

sluchová paměť řadí jako součást senzorické paměti.

Sluchová senzorická paměť má o něco trvalejší záznamový systém než paměť 

zraková. Výsledky experimentů ukázaly, že její velikost se u různých lidí liší. Průměrná 

hodnota je asi tři sekundy, což by měl být maximální časový interval, po kterém rozlišíte 

pravidelně se opakujícími zvuky na chaotickém zvukovém pozadí.

UPL;<http://lr.czechian.net/UceniPamet.html#senzoricka-pamet>[Cit.: 12-06-2004]

2.1.5 Audiomotorická reprodukce

Dle Nováka (1994) se jedná o „posuzování procesů sukcesivní analýzy a syntézy 

v oblasti neřečové, resp. schopnosti identifikovat jednoduchou a málopočetnou
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rytmizovanou i nerytmizovanou strukturu krátkých a dlouhých tónů“ (Novák, 1994, s. 59).

K audiomotorické reprodukci je dle Nováka (1994) nutná i dobrá schopnost krátkodobé 

paměti, jedinec si musí být schopen rytmus zapamatovat a poté jej reprodukovat. V reedici 

(z roku 2002) Nováka velmi zdůrazňuje, že audiomotorická koordinace nespadá do oblasti 

tzv. fonematického sluchu. Oblast audiomotorické koordinace a reprodukce je v našich 

podmínkách poměrně málo zpracována. Setkáme se sjejí definicí pouze ve velmi 

omezeném množství.

2.1.6 Rýmy -  pasivní X aktivní

Rým je opakování totožných nebo podobných zvuků u dvou nebo více různých

slov. < http://rvm.navaio.cz/>

V naší literatuře se s danou oblastí rýmů u dětí předškolního věku skoro vůbec 

nesetkáme. Mertin a Gillernová se zmiňují pouze o tom, že by dítě mělo být schopno 

vymyslet jednoduchý rým (2003). Stejně tak se s danou zkouškou na tvoření rýmů setkáme 

i u Kuchařské a Švancarové (2001). Které schopnost tvořit rým popisují jako schopnost 

dítěte k dané slabice vymyslet smysluplné slovo, které se bude rýmovat. Dle Rámcového 

vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání má být dítě schopné utvořit jednoduchý rým. 

Je to zde popisována jako jedna z výstupních kompetencí dítěte. (RVP, 2005)

V literatuře se setkáme i s termínem aliterace. Aliterace (starší český pojem zní 

náslovný rým) jedná se o literární techniku, která je založená na tom, že se na začátku 

po sobě jdoucích slov opakuje vždy stejná hláska nebo skupina hlásek, např. „plyne peníz 

po penízku“. < http://cs.wikipedia.org/wiki/AliteracOfcit. 9-11-2007]

2.1.7 Sluchová analýza (na slova, slabiky, hlásky)

Kolem 4 - 5  roku se dle Pokorné (2001) u dítěte začíná vyskytovat schopnost 

rozlišovat jednotlivá slova ve větě. Do té doby dítě vnímá větu jako celek, jako něco, 

co je nositelem informace, teprve v tomto věku dochází ke zjištění, že je možné větu 

rozdělit na určité celky, ze kterých se skládá. V tomto věku 4 - 5  let jsou i dětmi poměrně 

oblíbená říkadla či básničky. (Pokorná 2001) S pomocí rýmu a celkové rytmizace těchto 

říkadel se totiž dítěti mnohem snadněji dělí věta na menší části, dítě se učí i určitému 

rytmu, který je ve větě. Tímto se dítě učí vnímat i jednotlivé slabiky. Zelinková (1999) 

neuvádí, ve kterém věku začíná dítě rozlišovat slova ve větě.

Pokorná (2001) uvádí, že „kolem pátého roku začínají děti vnímat jednotlivé hlásky 

ve slovech“ (Pokorná, s. 180, 2001) Nejdříve se dítě naučí rozlišovat hlásky na počátku
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slova, později na konci. Určování hlásek uprostřed slova patří k nej náročnějším, proto 

je toho dítě schopné až později. Dítě je také schopné rozlišovat délku samohlásek, autorka 

však již nepopisuje v jakém časovém období dítěte.

O analýze slov se zmiňují i Klenková, Kolbábková (2002), které ji považují za 

nejvyšší míru rozlišovacích schopností. Dítě před vstupem do školy by dle autorek mělo 

být schopné určit hlásku na počátku slova, některé děti jsou schopné určit hlásku i na 

konci. Autorky se nezmiňují o věku, ale uvádějí, že dítě předškolního věku by mělo umět 

rozložit slovo na slabiky a později i na hlásky.

Mezera (2001) se shoduje s Pokornou (2001), když zmiňuje, že schopnost 

rozeznávat pozici hlásek ve slově se u dítěte objevuje „asi až od pátého roku věku“ 

(Mezera, 2001, s.4). Schopnost rozlišovat krátké a dlouhé a měkké a tvrdé slabiky nastává 

u dítěte přibližně v „šesti až sedmi letech věku“ ( Mezera, 2001, s.4).

Často autoři např. jako Budíková (2004) neuvádějí přesný věk dítěte, ale poukazují 

pouze na to, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, zde zmíněná sluchová analýza 

na slabiky, později na hlásky a také schopnost rozlišovat mezi měkkými tvrdými 

souhláskami.

Novák (2002) se s Budíkovou (2004) neshoduje, uvádí totiž, že dané dovednosti 

jsou typické spíše až pro děti na počátku první třídy.

Právě proto, že se sluchová analýza a syntéza projevuje ve velkém množství oblastí, 

rovin -  rozdělování věty na slova, slov na slabiky, slabik na hlásky, rozlišování krátkých 

a dlouhých samohlásek a měkkých a tvrdých, jsou obtíže, které se vyskytují u dětí 

s oslabenou právě touto oblastí sluchového vnímání poměrně rozsáhlé. V našich 

podmínkách však tyto oblasti autoři popisují velmi málo, je jim věnována poměrně malá 

pozornost.
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Pro názornost je uveden přehled autorů a jejich tvrzení v následující tabulce.

Tabulka č. 2 Identifikace hlásek ve slově

Identifikace hlásek ve slově
autor Rok/věk dítěte Tvrzení
Pokorná 4-5

5
6-7

Rozlišení jednotlivých slov 
Iniciální a finální hláska 
Délka samohlásek 
Měkké/tvrdé souhlásky

Zelinková Neuvádí Identifikace hlásek ve slově 
neuvádí, iniciální, finální -  
taktéž neuvádí

Novák 6 ,6 - 8 Identifikace hlásek ve slově

Klenková
Předškolní věk, není 
specifikace co je za 
předškolní věk považováno

Identifikace hlásek ve 
slově, slabik ve slově, první 
a poslední hláska

Mezera 5 Identifikace hlásek ve slově
Budíková Předškolní věk, bez 

specifikace
Identifikace slabik, hlásek, 
schopnost rozlišení mezi 
měkkými a tvrdými 
souhláskami

2.1.8 Sluchová syntéza (ze slov, slabik, hlásek)

O sluchové syntéze se izolovaně autoři mnoho nezmiňují, často ji řadí ke sluchové 

analýze. Klenková, Kolbábková (2002) popisují, že dítě předškolního věku, není zde 

přesný údaj, by mělo být schopné složit ze slabik slovo a v pozdějším věku složit slovo

z jednotlivých hlásek.

Novák (2002) taktéž shrnuje obě oblasti do jedné. Auditivní analýzu a auditivní 

syntézu řadí mezi struktury fonematického sluchu, považuje tyto oblasti za části 

fonematického sluchu. Procesy auditivní analýzy a auditivní syntézy „představují 

schopnosti vytváření sukcesivní analýzy -  syntézy v oblasti sériové organizace řečově 

artikulačních procesů. Význam sériové organizace řečově artikulačních procesů 

se uplatňuje ve schopnosti spolehlivého sluchového členění artikulovaných slov na sérii 

přesně uspořádaných fonémů při jejich zápisu“ (Novák, 2002, s.24)

U Zelinkové (1999) se s definicí sluchové syntézy nesetkáme. Autorka ji zařazuje 

společně ke sluchové analýze, autorka se věnuje problematice sluchové syntézy zejména 

ve vztahu ke specifickým poruchám učení. Zdůrazňuje důležitost tréninku sluchové

syntézy pomocí zapojení obou mozkových hemisfér.

Do sluchové syntézy zahrnuje autorka (tamtéž) také - skládání slov z hlásek, 

tvoření slov přesmyknutím z hlásek, rozklad slov na hlásky a z těchto hlásek tvoření slov 

nových, tzn. např. les-sle sel, esl vyanalyzování první, poslední a prostřední slabiky
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ve slově, určování stejných slabik ve slovech, skládání slov ze slabik, tvoření nových slov

záměnou slabik a tvoření slov z přeházených slabik. ♦ Poznámka - Autorka dle mého názoru poměrně 

detailně popisuje i jiné oblasti než sluchovou syntézu, v jejím zahrnutí je  i sluchová analýza a sluchová diferenciace.

S defmicí sluchové syntézy se u autorky nesetkáme.

2.2. Kompetence dítěte před nástupem do školy

Názory na to, co by mělo umět dítě předškolního věku jsou poměrně různé. Autoři 

popisují poměrně odlišné oblasti toho, co by mělo dítě před nástupem do základní školy 

zvládat.

Dle Budíkové (2001) by mělo dítě předškolního věku umět rozdělit slova na 

slabiky, pomocí např. vytleskávání, dále by mělo dítě umět určit finální a iniciální hlásku 

ve slově, poznat, zda jsou dvě slova stejná či nikoliv. Analýzu a sluchovou syntézu řadí 

Budíková až do školního věku. V předškolním věku by též dítě mělo dle Budíkové zvládat 

reagovat na předem domluvenou slabiku ve slově* poznámka - jedná se o sluchovou pozornost tuto 

slabiku ve slově identifikovat a zareagovat -  př. tlesknout vždy, když se daná slabika ve 

slově objeví. Další oblastí, se kterou se setkáme u Budíkové je zvládnutí rytmizace. 

Poslední oblastí, kterou by mělo mít dítě předškolního věku osvojenou je oblast 

krátkodobé paměti. Dítě by mělo být schopno zapamatovat si řadu 4 slov a poté je 

zopakovat. (Budíková, 2001)

Z vlastní zkušenosti s dětmi v předškolním zařízení souhlasím s Budíkovou (2001), 

většina dětí předškolního věku je schopna určit iniciální a finální hlásku ve slově, též jsou 

schopny rytmizace a analýzy slov na slabiky. Právě analýza slov na slabiky 

je v mateřských školách poměrně značně trénovanou oblastí. Většinou se děti učí 

rozdělovat slova na slabiky pomocí rytmizace, pomocí tleskání. Dítě tleská vždy na každou 

slabiku slova.

Dle Mertina a Gillnerové (2003, s. 123) by mělo dítě v předškolním věku zvládnout 

následující oblasti. Uvědomit si odlišnost slov (holinky -  hodinky), být schopné rozlišit 

rozdíly mezi slabikami (ba -  pa),*siuchová diferenciace zvládat jednoduchou slabičnou analýzu 

(př. rozpočitadla -  pla-ve mýd-lo...)*siuchová analýza a syntéza. Dítě předškolního věku 

dle autorů chápe rýmy, umí jednoduché rýmy vytvářet, rozpozná první a poslední hlásku 

ve slově.♦Sluchová analýza a syntéza

Výše uvedení autoři nespecifikují přesně věkové rozpětí, zmiňují se o předškolním 

věku dítěte a věku, kdy dítě vstupuje do školní docházky. Na začátku školní docházky má 

dle autorů dítě umět analýzu hlásek jednoduchých slov (z otevřených slabik), identifikovat
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hlásky ve slově (otevřené slabiky) a zvládat syntézu jednoduchých slov z hlásek.*Poznámka

-  u autorů je  poměrné problematické právě rozdělení těchto věkových oblastí, není rozlišení dovedností dětí předškolního 

a školního věku.. Pro obě oblasti (předškolní věk a školní věk) jsou popsány stejné dovednosti.

Pokorná (2001) uvádí, že dítě mezi 4. a 5. rokem je schopno rozlišovat jednotlivá 

slova ve větě, kolem 5. roku dítě rozlišuje iniciální a finální hlásku slova, v tomto se 

Pokorná shoduje s Budíkovou (2001). Dle Pokorné začínají děfi rozlišovat nejdříve hlásky 

na počátku slova, později na konci a identifikace hlásek uprostřed slova se objevuje 

nejpozději. Kolem 6. -  7. roku jsou děfi schopné vnímat délky samohlásek a rozlišovat

měkké a tvrdé souhlásky.

Dnešní mateřské školy jsou dle mého názoru nastaveny poměrně hodně 

na celkovou připravenost dítěte do školy. Své tvrzení opírám o návštěvu několika 

pražských mateřských škol a mateřských škol na malém městě vNýrsku. Proto 

se například délky samohlásek trénují v mateřské škole již v předškolním věku a většina 

dětí, které vstupují do první třídy, je  schopna délku samohlásek rozlišit.

S těmito tvrzeními se shoduje i Mezera (2001) -  který se uvádí, že dítě 

předškolního věku by mělo být schopné určit polohu zvuku, určit odkud daný zvuk 

vychází, rozeznávat zvuky, dítě mělo být schopno poznat, co jaký zvuk vydává. Také 

se zde uvádí, že dítě by mělo být schopné rozeznávat slabiky, zejména pomocí 

vytleskávání, dítě by mělo být schopné určit první slabiku slova a následně ji přiřadit 

k obrázku. Autor zde také zmiňuje, že by mělo být dítě schopné vymyslet na danou hlásku 

či slabiku slovo. Poslední oblastí, která je zde popisována je  opakování rytmu. Autor 

(tamtéž) také popisuje, že by mělo dítě předškolního věku být schopno identifikace pozice 

hlásky ve slově a rozlišovat krátké a dlouhé a měkké a tvrdé slabiky a diferenciace dvou 

či více odlišných zvuků, řečových i neřečových.

3 Diagnostika a hodnocení sluchového vnímání

Ani v současné době neexistuje jeden diagnostický materiál, kterým by bylo možné 

zjisfit veškeré obtíže dítěte ve sluchové percepci. Vzhledem ktom u, že mnoho autorů 

zařazuje do fonematického sluchu odlišné oblasfi, setkáme se i s různými typy testů.

Některé využívají pouze sluchový kanál, jiné jsou doplněny o zrakovou složku 

percepce. Mnoho testů hodnocení sluchového vnímání nejsou samostatné testy. Jedná
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se většinou o části jiných testů, které se věnují zejména diagnostice specifických poruch 

učení či se jedná o testy intelektové.

Pro přehlednost jsou testy, které se u nás na diagnostiku fonematického sluchu 

používají, uvedeny v tabulce.

3.1. Testy na hodnocení auditivní percepce:

Samostatnými testy i sou :

Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí - Škodová 

Test sluchové diferenciace -  Matějček, Žlab 

Test sluchové analýzy a syntézy -  Matějček, Žlab

Testy, kde ie oblast sluchového vnímání zahrnuta iako součást hlavního testu:

Prediktivní baterie čtení -  André Inizan

Diagnostika vývojových poruch učení -  Tomáš Novák

Test rizika poruch čten a psaní pro rané školáky -  Daniela Svancarová, Anna 

Kuchařská

Inteligenční test -  Stanford -  Binet IV. revize

Orientační testy pro rodiče na diagnostiku sluchového vnímání:

Budíková -  Je vaše dítě připraveno do první třídy?

B. Šindelářová - Předcházíme poruchám učení

Testy jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce. Tabulka obsahuje pouze 

testy, které se používají v našich podmínkách, zahraniční testy v tabulce uvedeny nejsou, 

jsou popsány dále v textu.
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Tabulka č. 3  -  P opis jednotlivých  testových  m ateriálů

České
normy

Název testu

„Hodnocení 
fonematického 
sluchu u 
předškolních 
détí“

Test sluchové 
diferenciace

Test sluchové 
analýzy a 
syntézy

Autor

Dr. Škodová

Prof.
Matějček,
Žlab

Prediktivní 
baterie čtení

Diagnostika 
vývojových 
poruch učení

Inteligenční 
test -  Stanford 
-  Binet IV. 
revize
Test rizika 
poruch čtení a 
psaní pro rané 
školáky

Prof.
Matéjček

Věková 
skupina, 
pro kterou 
je test 
určen
Od 3 let

Do 6 let

A. Inizan

Dr.Novák

Stanford -  
Binet

Daniela
Svancarová,
Anna
Kuchařská

Děti až po 
nástupu do 
školy
5 -  6,5 roku

Součástí 
jiného testu
X

samostatný
test
Samostatný
test

Ano, pro 
věkovou 
skupinu 
4 ,5 - 6  let

Doba trvání 
testů na 
oblast 
sluchového 
vnímání
15 minut

Samostatný
test

Samostatný
test

Sluchové 
vnímání je 
podoblastí 
testu

Děti do 8 let 
a děti nad 8 
let, dvě 
varianty testu

3 - dospělost

Předškolní 
děti, či děti 
na počátku 
docházky do 
školy, není 
věkové 
specifikum

Sluchové
vnímání
podoblastí
testu

Sluchové
vnímání
podoblastí
testu
Sluchové
vnímání
podoblast
testu

Není
standardiza
ce
Není
standardiza
ce
Ano

Ano

Ano

Ano

10 minut

10 -  15 minut

Dílčí úkoly 
v testu

Diferenciace - 
znělost -  
neznělost, 
kontinuálnost -  
nekontinuálnost, 
nosovost -  
nenosovost a 
kompaktnost -  
difiiznost.
60 dvojic s lo v -  
vždy 15 dvojic 
pro rys________
Diferenciace 
sluchem -  20 
dvojic slov

Není uvedeno

10 minut

5 minut

5 - 1 0  minut

Sluchová an. a 
syn.
Vždy 10 slov
Fonologické 
uvědomování 
- identifikace 
iniciální a 
finální hlásky 
ve slově, 
identifikace 
dané hlásky 
kdekoliv ve 
slově
Sluchová
analýza,
syntéza,
diferenciace,
auditivní
reprodukce
Sluchová paměť

Sluchová
analýza a
syntéza,
sluchová
diferenciaci
délky slabik,
měkčení a
diferenciaci
sluchově
podobných
nesmyslných
slov,
interpretace 
slova či slov. 
spojeni.
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České
normy

Název testu Autor Věková 
skupina, 
pro kterou 
je test 
určen

Součástí 
jiného testu
X

samostatný
test

Doba trvání -  
testů na 
oblast 
sluchového 
vnímání

Dílčí úkoly 
v testu

P ředcházím e
poruchám
učení

Brigitte
Šindelářová

Děti
předškolního
věku

Sluchové
vnímání
podoblastí
testu

Ne -  spíše 
orientační 
vyhodnoce 
ní

Není uvedeno Rozdíly mezi 
dvěma slovy, 
rozdíly mezi 
dvěma slovy, 
která nemají 
smysl, ukrytá 
slova, spojení 
viděného a 
slyšeného, 
paměť na řadu 
slov, paměť na 
řadu slabik, 
zapamatování 
obrázků a 
vyjádření slovy, 
zapamatování si 
slov a vyhledání 
obrázků

3.1.1 Test fonematického sluchu - Škodová

Asi nejvíce používaným testem dle Matějčka (1993) pro hodnocení auditivní 

percepce, hodnocení fonematického sluchu je test Dr.Škodové.

Test „Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí“ je určen pro děti 

předškolního věku, již pro děti od tří let. V testu jsou hodnoceny čtyři distinktivní rysy: 

znělost -  neznělost, kontinuálnost -  nekontinuálnost, nosovost -  nenosovost a kompaktnost

-  d ifÚ z n O S t. »Poznámka - Dle mého názoru je  název testu poměmě problematický, je  zde poměrně nesoulad mezi 

názvem testu a tím. co daný test měří. mezi obsahovými parametry.

Znělost či neznělost je  dle Škodové dána ličastí či neúčastí základního hrtanového 

hlasu při realizaci hlásky. Nekontinuální jsou hlásky závěrové, kontinuální hlásky úžinové. 

Nosovost jednotlivých hlásek je  dána slabým retným závěrem při realizaci hlásky a absenci 

nosního závěru, měkké patro uvolňuje vstup výdechovému proudu do dutiny nosní a tím 

se zapojí rezonance této dutiny. U nenosových hlásek se rezonance nosní dutiny 

neuplatňuje. Kompaktnost je typická pro nízké samohlásky, velámí a palatální hlásky. 

Je dána větším soustředěním formantů ve střední části spektra hlásek. Formanty jsou 

rezonance v dutinách nadhrtanových, které charakterizují určitou samohlásku. Škodová též 

uvádí, že velmi důležitý pro rozlišování vokálů sluchem je formant ústní, vedlejší 

je  formant hrdelní a u nosových hlásek je  ještě velmi důležitý formant nosový. Posledním
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rysem, který je v testu sledován je difuznost, ta je  dána menším soustředěním formantů 

ve střední části spektra hlásek. Difuznost mají vysoké samohlásky, alveolámí, 

labiodentální a bilabiální souhlásky.

Test je  sestaven ze 60 dvojic slov. Vždy 15 dvojic se liší v jednotlivých 

distinktivních rysech: znělost -  neznělost, kontinuálnost -  nekontinuálnost, nosovost -  

nenosovost, kompaktnost -  difuznost. Každá z dvojic slov je znázorněna obrázkem 

a je zobrazena nad sebou na jedné kartě. Tento test se totiž opírá i o zrakovou oporu dítěte, 

slova jsou představena obrázkem. Pro přesnou reprodukci se dnes již mnoho nepoužívá, ale 

je součástí tohoto testu - magnetofonový pásek, na kterém je zaznamenán záznam celého 

testu.

Pořadí slov, v jakém se dvojice dítěti předříkávají je  náhodné, netestuje se vždy 

15 slov zdané oblasti. Nahrávka je pořízena mužským hlasem. Škodová to zdůvodňuje 

tím, že děti většinou na mužský hlas reagují pozorněji, více mu věnují pozornost, mimo 

jiné i proto, že dítě je primárně zvyklé na ženský hlas. Mužský hlas je  pro něj dle Škodové 

vzácnější, proto mu tedy věnuje více své pozornosti.

Dítě v tomto testu slyší postupně z magnetofonu 120 slov. Test se v současné době 

používá tak, že examinátor dítěti čte jednotlivé dvojice slov, magnetofonový pásek se již 

mnoho nepoužívá. Úkolem dítěte je vždy ukázat správné slovo z předložené dvojice 

obrázků. Přestávka mezi jednotlivými slovy je 6 sekund, vždy po 15 slovech 15 sekund.

V polovině testuje přestávka delší 30 sekund. Celý test trvá dle manuálu 15 minut.

Každá správná odpověď je v testu hodnocena jedním bodem, odpověď nesprávná 

nulou. Dítě tak může získat pro každý rys maximálně 30 bodů. Maximální počet bodů, 

které může dítě v testu získat je 120 bodů. Bodové zisky se tedy sčítají vždy pouze v dané 

kategorii.

V rysu znělost neznělost je považováno za normu 21 a více bodů. Pro věkovou 

kategorii 4 -  6,5 roku věku dítěte. V kontinuálnosti -  nekontinuálnosti 28 a více bodů, 

ve třetím rysu nosovost — nenosovost je za normu považován výsledek 26 a více bodu 

a v posledním zkoumaném rysu kompaktnost -  difuznost je za normu považováno 

24 a více bodů. Na konci testu je možné též sečíst všechny dané oblasti a získat tak 

celkovou úspěšnost dítěte v testu. Hodnoty, které jsou nižší než hodnoty normy, jsou 

považovány za patologické.

Hodnocení testu vychází z toho, že co je nejtěžší pro děti (i vývojově) má 

za „normu“ nejnižší bodový zisk 21 ze 30 bodů je cca 65% úspěšnost. Zatímco ostatní 

položky očekávají splnění asi zhruba S 80% úspěšností. * Poznámka - Autorka má v testu i pom ěm ě
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problematické vyhodnocení, dle mého názoru není zvykem mít pro různě staré děti stejné normy. Děti ve věkovém  

rozpětí 4 -  6,5 roku věku jsou hodnoceny dle stejných norem.

Netíspěch v testu u starších dětí než je 5 let věku má dle Škodové již diferenciálně

-  diagnostický význam. (Škodová, 1994)

Normy testu jsou vypočteny pro děti ve věkovém rozmezí 4 -  6,5 roku. U testu 

je poměmě problematické jeho vyhodnocení. Normy jsou totiž stejné pro věkovou skupinu 

4 - 6,5 roku věku dítěte. Dítě čtyřleté ale dosahuje zákonitě horších výsledků než dítě 

šestileté. Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo nutné normy věkově rozlišit. Test je

i v současné době používán např. foniatry a logopedy.

Vzhledem k tomu, že je test určen pro děti již  od 3 let a stanovené normy se týkají 

dětí od 4 let, jsou výsledky dětí 3 letých dle mého názoru pouze přibližné. Validita testuje 

dle mého názoru také velmi podmíněna tím, že děti mají v dané testovací situaci zrakovou 

oporu. Při sluchovém zadání mají zvolit jeden či druhý obrázek, dle toho, co slyšely. Právě 

zraková opora v testovací situaci může být velmi rušivá. Dítě může pouze ukazovat 

obrázky aniž by slyšelo rozdíl ve slovech. V případě, že dítě pouze tipuje, je právě 

přítomnost pouze 2 obrázků pro dítě snazší, úspěšnost při pouhém tipnutí je  totiž v případě 

pouze 2 obrázků poměmě vysoká.

3.1.2 Test sluchové diferenciace -  Matějček, Žlab

Dalším testem, který se věnuje hodnocení úrovně auditivní percepce je test 

Matějčka a Žlaba - Test sluchové diferenciace.

Dítěti jsou předříkávány vždy dvojice slov, jedná se o bezesmyslné slabiky 

a úkolem dítěte je určit, zda jsou slabiky stejné či nikoliv. V testu je použito 20 dvojic 

slabik. Dítě by dle autorů mělo sedět tak, aby nevidělo examinátorovi na ústa a dané 

slabiky rozlišovalo skutečně pouze sluchovou cestou.

Za každou správnou odpověď je dítě hodnoceno jedním bodem, za odpověď 

nesprávnou nulou bodů. Součet správných odpovědí určuje vyspělost či zralost dané 

percepční oblasti. Dle Matějčka (1993) nebyla tato zkouška u nás ještě standardizována, 

autor však odvozuje závěr, že dítě před vstupem do základní školy by mělo mít sluchovou 

diferenciaci zvládnutou. Pokud obtíže přetrvávají i ve věku starším než je  6 let, vzbuzuje to 

dle autora podezření na poruchu fonematického sluchu.
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3.1.3 Test sluchové analýzy a syntézy -  prof. Matějček -  Test SAS

V tomto testu je úkolem dítěte rozložit předříkávaná slova na hlásky. Slova 

na začátku jsou jednodušší, jedná se o slova, která jsou složena ze tří a čtyř hlásek, 

postupně se náročnost testu pro dítě zvyšuje. Dalším úkolem dítěte je z hlásek, které jsou 

mu předříkávány složit slovo.

Vývoj sluchové analýzy a syntézy trvá dle Matějčka déle, za normálních okolností 

se do konečného stádia dostává kolem první třídy a to zejména záměrným tréninkem dané 

oblasti. Nedostatky ve sluchové analýze a syntéze se dle Matějčka (Matějček, 1993) u dětí 

předškolním věku spíše nehodnotí, pouze, pokud obtíže u dítěte přetrvávají i nadále, 

během docházky do první třídy, je poté možné diagnostikovat poruchu sluchové analýzy 

či syntézy.

3.1.4 Prediktivní baterie čtení -  André Inizan

Dalším testem, který se zaměřujeme také na hodnocení fonematického sluchu je 

Prediktivní baterie čtení od André Inizana. (Inizan, 1999)

Test v našich podmínkách přeložila a upravila Bohumíra Lazarová. Inizanova 

testová baterie je určena pro predikci úspěchu v nácviku čtení. Obsahuje 10 zkoušek, 

jejichž zvládnutí je dle autora pro čtení důležité. Jednotlivé oblasti jsou: 1. Geometrické 

tvary, 2. Zapamatování obrázků, 3. Zrakové rozlišování, 4. Porozumění řeči, 

5. Fonologické rozlišování, 6. Kopie rytmu, 7. Opakování rytmu, 8. Artikulace a řeč, 9. 

Řeč - vyjadřování a 10. Kohsovy kostky. Tyto zkoušky jsou nadále ještě děleny dle 

zaměření na jazykové — řečové a zkoušky časoprostorové orientace.

Test prediktivní baterie čtení je určen pro děti od 5 -  6,5 let. Baterie se často 

používá při depistáži u dětí předškolního věku, je  možné i skupinové šetření. Zkoušky jsou 

v testu děleny na individuálně a skupinově aplikovatelné. Vyšetření lze také provádět 

v několika fázích, což je důležité zejména pro děti s menší koncentrací pozornosti a děti 

snadněji unavitelné. Vzhledem ktom u, že svoji diplomovou práci věnuji sluchovému 

vnímání, budu detailněji rozepisovat pouze oblast sluchového vnímání v testu Prediktivní 

baterie čtení.

Fonologické rozlišování je  pátým úkolem v testu. Dítě má analyzovat slyšené 

slovo, má podchytit stejné hlásky ve slovech. Jedná se o identifikaci hlásek počátečních 

a koncových. Úkolem dítěte je spojovat slova, která končí na stejnou hlásku, slova, která 

jsou zakončena hláskou jinou, dítě škrtá. V další části je  úkolem dítěte určit, která slova 

na stejnou hlásku začínají a v poslední části má dítě škrtat do připravených koleček, v jaké
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slabice se daná hláska vyskytuje -  př. křeslo -  hláska „ 0 “ je ve druhé slabice, dítě má 

udělat křížek do druhého kolečka.

Maximálně může dítě v tomto subtestu získat 11 bodů. Výkony v testu se mohou 

vyhodnocovat součtem všech 10 oblastí, či pouze zaměřením se na danou oblast 

a individuálním vyhodnocením této oblasti. Fonologická diskriminace se dnes používá 

často jako součást screeningového vyšetření školní zralosti u dětí v mateřské škole.

v
3.1.5 Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky -  Daniela Svancarová, Anna

Kuchařská (2001)

Také v tomto testu se autorky věnují fonematickému sluchu. Test je možné dle 

autorek provést u dětí, které jsou na konci docházky do mateřské školy či u détí, které jsou 

těsně po zaškolení, není již  upřesněno po jaké době. zda se jedná o prvních několik měsíců 

či týdnů. Test má 56 položek ve 13 subtestech. Test se zadává individuálně a podle 

schopností dítěte uvádějí autorky dobu trvání testu 20 -  30 minut.

Opět se vzhledem k tématu své diplomové práce budu věnovat zejména subtestu, 

který se zabývá sluchovou oblastí. Sluchové oblasti je  v tomto testu věnována poměmě 

velká část. Zjišťuje se úroveň sluchové analýzy a syntézy, schopnost dítěte určit první 

hlásku ve slově, identifikovat danou hlásku ve slově, zda se hláska ve slově vyskytuje na 

konci či uvnitř slova. Také se autorky věnují sluchové diferenciaci délky slabik, měkčení 

a diferenciaci sluchově podobných nesmyslných slov. Pomocí bzučáku také test zjišťuje 

interpretaci slyšeného slova či slovního spojení. Rytmus je  v testu znázorněn pomocí 

kapek. Všechny úkoly v testu jsou doplněny o zácvik, poté dítě vyplňuje dle instmkcí. 

Za každou správnou odpověď dítě obdrží po jednom bodu. Sečtené body se dle tabulky 

převádějí na steny, 5. a 6. sten zde představuje průměrný výkon dítěte.

Test začíná sluchovou analýzou na slabiky, poté následuje sluchová identifikace 

první hlásky. Úkolem dítěte je identifikovat první hlásku ve slově. Dalším úkolem je 

sluchové rozlišování hlásek ve slově, kdy se od dítěte požaduje diferenciace hlásky ve 

slově, zda se předem určená hláska ve slově vyskytuje. Čtvrtým subtestem je sluchové 

rozlišování podobných slov, dítěti jsou předříkávány nesmyslné dvojice slov a dítě má 

určit pouze na základě sluchového vnímání, zda jsou dané dvojice identické či nikoliv. 

Poměmě velký prostor je zde věnován oblasti měkčení ve slově. Posledním subtestem, 

který se věnuje sluchovému vnímání je sluchové rozlišování délek. Dítě za pomoci 

bzučáku předvede slovo pomocí tónu, kde je krátká slabika dítě bzučí krátce, kde je slabika 

dlouhá, dítě bzučí dlouze. Správná odpověď je skórována jedním bodem, nesprávná nulou.
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3.1.6 Diagnostika vývojových poruch učení - Novák

Dalším testem, ve kterém se můžeme setkat s diagnostikou sluchového vnímání 

je Diagnostika vývojových poruch učení v českém jazyce od Dr. Josefa Nováka.

Diagnostika vývojových poruch učení v českém jazyce -  Josef Novák (test u nás 

vyšel ve dvou podobách v roce 1994 a reedice v roce 2002)

Test je určen pro děti, které již nastoupily povinnou školní docházku. Skládá 

se z několika subtestů, které jsou zaměřeny na zjišťování čtenářských dovedností dětí, 

jejich grafických schopností. Fonematickému sluchu se věnuje jedna část tohoto testu.

Novák sluchovou diferenciaci řadí pod impresivní složku řeči. Řadí sem také 

auditivní analýzu a auditivní syntézu. Auditivní diferenciací se v testu dr. Nováka zjišťuje 

úrovefi bezpečného rozlišování zvukově podobných nesmysluplných dvojic slov. V testu 

se setkáme s odlišením dvojic dle znělosti, dle tvrdých a měkkých slabik a identické 

dvojice. Subtest má dvě varianty, jedna je  určena dětem do 8 let, druhá dětem nad 8 let. 

U dětí mladšího věku je požadováno, aby děti byly schopné říci, zda se vždy dvě dvojice 

slov liší či nikoliv. U dětí staršího věku se již požaduje, aby byly děti schopné určit jakou 

hláskou se daná slova liší.

Novák do testu též zahrnuje auditivní analýzu a auditivní syntézu a také 

audiomotorickou koordinaci, která dle Nováka nepatří do oblasti fonematického sluchu, ale 

v audiomotorické oblasti též posuzujeme kvalitu auditivních procesů, jedná se o schopnost 

identifikace jednoduché rytmizované a nerytmizované struktury krátkých a dlouhých tónů.

V testu Dr. Nováka se nejdříve začíná zkoumáním auditivní syntézy, dle Nováka 

je názornější, snadnější pro pochopení. Vždy je  zde jedno slovo na zácvik. V obou 

případech jsou slova řazena dle vzrůstající obtížnosti. Novák ve svém testu hodnotí ve 

čtyřech stupních, za správnou odpověď 3 body, za odpověď pomalou, váhavou, ale 

správnou 2 body, odpověď s jednou chybou 1 bod a odpověď chybná O bodů.

Oblast audiomotorické reprodukce zahrnuje dvě části -  percepci rytmické sestavy 

a reprodukce rytmu. Percepce rytmické sestavy se skládá z šesti úloh, které jsou řazené 

podle obtížnosti, examinátor produkuje sekvence krátkých a dlouhých tónů pomocí 

bzučáku. Dítě má za úkol určit buď celkový počet zaznamenaných tónů, či počet dlouhých 

a krátkých tónů.

V oblasti reprodukce rytmu jde o reprodukci slyšených tónů na bzučáku. 

Examinátor předvede jednotlivé tóny a úkolem dítěte je přesně danou sekvenci napodobit. 

Hodnocení v těchto subtestech je spíše kvalitativní, examinátor se dle Nováka zaměřuje 

zejména na to, zda je sestava správně reprodukována, zda je  rozdíl ve výkonu v obou
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částech zkoušky, zda si dítě dané chyby uvědomuje a také s jakou rychlostí dítě pracuje. 

Odpovědi se pak následně hodnotí stejným způsobem jako předchozí části testu 

-0 ,1 ,2  a 3 body.

Novák i vyhodnocení testu strukturuje dle jednotlivých oblastí testu. Nejdříve se 

Novák zabývá sluchovou diferenciací. Jako normu pro vyhodnocení používá Novák věk 

mezi 6,5 -  8 lety věku (v reedici z roku 2003 jsou normy počítány pro děti ve věku

6,6 -  8 let). V tomto věku by již  dítě mělo bezpečně rozlišit dané sluchově odlišné slabiky. 

Časté selhávání v tomto subtestu je dle Nováka velmi příznačné pro děti se specifickou 

poruchou učení.

Další oblastí jsou auditivní analýza a auditivní syntéza. Důsledky narušení těchto 

oblastí se dle Nováka projevují zejména ve specifické chybovosti dětí s poruchou 

pravopisu. Stejně tak obtíže v audiomotorické koordinaci se dle Nováka projevují zejména 

u dětí s SPU, u dětí, které mají obtíže s jemnou motorikou, ale často i u dětí s artikulační 

neobratností.

Jednotlivé body jsou v testu Dr. Nováka přepočteny na procenta a porovnány 

k plnému počtu bodů, jež mohou děti získat.

3.1.7 Inteligenční test -  Stanford -  Binet IV. revize

Tento test byl u nás poprvé publikován v roce 1995, jedná se o IV. Revizi testu, 

který vychází ze škály z roku 1960. Jedná se o inteligenční test, který je určen zejména pro 

děti od 2, v našich podmínkách od 3 let do dospělosti. Dle dosavadního používání je  z testu 

patrné, že test ve vyšším věku poměmě výrazně nadhodnocuje. U velmi malých dětí, 

ve věku 4 -  5 let test obsahuje poměmě málo úkolů a tato metoda není dostatečně 

spolehlivá. Proto se v našich podmínkách používá spíše verze starší, u nás známá jako 

Therman Merrilová - TM.

Částí testu Stanford -  Binet IV. revize je  také subtest, který se týká sluchového 

vnímání. Tato část se jmenuje paměť na věty. Jedná se o čtvrtý subtest v celém testu. Dítě 

poslouchá examinátora a jeho úkolem je opakovat po něm věty přesně tak, jak je  slyšelo. 

Test začíná zácvikem, kde jsou věty o dvou, třech a pěti slovech. Poté se přistupuje 

k vlastnímu testování. Věty začínají na dvou slovech, poté se postupně počet slov zvyšuje. 

Dítě má dané věty opakovat vždy po jedné.

V případě úspěchu se hodnotí jedním bodem, v případě neúspěchu nulou. Subtest 

se ukončuje ve chvíli, kdy dítě neodpovědělo v minimálně dvou po sobě jdoucích částech 

subtestu, tedy v případě, kdy dítě nezopakuje čtyři věty po sobě. Dítě musí věty zopakovat
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přesně, v případě, že ve větě vynechá slovo či změní i malý detail věty, je  úkol skórován 

nulovým počtem bodů.

í^růměmý počet bodů u dětí předškolního věku je kolem 1 6 - 1 7  bodů. Dítě je tedy 

schopné zopakovat větu, která čítá 6 - 7  slov. Jedná se však mnohdy o poměmě náročné 

věty, s předložkami, rozvitým přísudkem apod. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001)

3.2. Orientační testy pro rodiče na diagnostiku sluchového vnímání:

V literatuře se setkáme i s orientačními testy, které jsou určené především pro 

rodiče a např. i pro vychovatele, kteří s dětmi pracují. Testy mnohdy neobsahují normy ani 

vyhodnocení, spíše se jedná o orientační posouzení toho, v jakých oblastech má dítě obtíže.

3.2.1 Budíková (2001) -  Je vaše dítě připraveno do první třídy

Problém těchto zkoušek je v tom, že daný test, který je uveden v Budíkové (2004) 

nemá vyhodnocení. Autorka zde popisuje orientační test pro rodiče, pokud jej však rodiče 

svému dítěti zadají, není možné daný test později vyhodnotit. Autorka se tímto vůbec 

nezabývá.

Test se skládá z několika částí - zdaje  dítě schopno rozeznat první hlásku ve slově, 

zda rozezná, která hláska do daného slova nepatří, je-li schopno určit poslední hlásku 

slova, dále úkol, který je dle mého názoru totožný s předchozím, zda je dítě schopno 

identifikovat poslední písmeno ve slově * Poznámka - v tomto případě nesouhlasím s autorkou, pokud má 

dítě předškolního věku určovat poslední písmeno ve slově, písmeno se identifikuje pomocí zraku, dítě by tedy m ělo daná 

písmena znát, aby tento úkol bylo schopné splnit, navíc jsou pom ěm č problematická slova, kde dítě slyší jinou hlásku, 

než která se poté píše např. kov -  slyší f, ale píše se v.

Dalším úkolem pro dítě je rozlišit slova podobně znějící, zda je dítě schopno

reagovat na předem domluvenou slabiku a rozpoznat ji ve slově. Poslední úkoly v testu 

jsou pouze doporučené, jak zkoušet onu oblast, jedná se o schopnost rytmizace, zda umí 

dítě vytleskat např. básničku po slabikách, zda je schopné si zapamatovat řadu slov 

a zopakovat je a zda je  schopno zapamatovat si řadu čtyř nesmyslných slabik a též je 

zopakovat. Poslední úkol v testu je, zda je dítě schopné zopakovat a vyslovit obtížná 

slova, jako příklad uvádí autorka slova jako poloměr, organismus, destruktivní apod.

K danému testu mám poměmě výhrady. Autorka uvádí, že je test určen zejména 

pro rodiče, chybí však již zmíněné dle mého názom velmi důležité vyhodnocení. Rodič 

není schopen sám posoudit co vše by dítě mělo ovládat, vzhledem k tomu, že autorka uvádí 

pouze to, že je test určen pro děti předškolního věku, není zcela patrné, jaký věk by mělo
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dítě mít, aby mu bylo možné daný test zadat. Vzhledem k tomu, že chybí jakékoliv 

detailnější informace může dle mého názoru tento test mnoho z rodičů zmást, mohou např. 

po dítěti pětiletém (které je také předškolního věku) chtít, aby bylo schopné v daném testu 

uspět. Poté může docházet i v určitých případech k přetěžování dítěte a kladení na něj

zbytečně vysokých nároků.

Orientačním „testem“ je také „test“ v publikaci Přecházíme poruchám učeni 

od Brigitte Šindelářové.

3.2.2 Diagnostický materiál Brigitte Sinelarové ( Sindellarova, 1996)

Autorka se věnuje deficitu dílčích funkcí a snaží se právě zaměřením se na tyto 

deficity omezit následné obtíže dětí ve škole. Výzkum zaměřený na zjištění deficitu dílčích 

funkcí provedla v letech 1977/78 a 1978/79 společně s Dr. Gertrudou B ogyi. Do výzkumu 

bylo zahrnuto 200 dětí základní školy ve Stotel u Brém a z dalších okolních škol. Autorka 

pro diagnostiku sama vytvořila diagnostický materiál, kterým je  možné odhalit oblasti, 

ve kterých má dítě obtíže. Celý test se skládá z 19 úkolů, které jsou zaměřené na 

nej různější oblasfi.

Právě v diagnostickém materiálu je část diagnostiky věnována oblasti sluchového 

vnímání. Prvním z nich je úkol číslo 4. - rozdíly mezi dvěma slovy. V této úloze jde dle 

autorky o zjištění, zda dítě umí rozlišit slova, která znějí podobně. Úkol se skládá z deseti 

párů slov, pět z nich je totožných, dalších pět je odlišných. Dítěti jsou předříkávány vždy 

dvojice slov, dítě nesmí vidět examinátorovi na ústa, aby nedošlo k odezírání. Úkolem 

dítěte je říci, zda jsou slova odlišná či totožná. Úkol se hodnotí počtem správných 

a špatných odpovědí. Následující úkol, úkol číslo 5 je zaměřen na rozlišení rozdílu mezi 

dvěma slovy, která nemají smysl. Jde zde o to, zdaje  dítě schopno rozlišovat mezi dvěma 

slovy, která nemají význam. Zde se již  dítě nemůže opírat o znalost slova. Opět se zde 

jedná o deset dvojic slov, instrukce je stejná jako v předchozím případě. Oblastí 

sluchového vnímání se zabývá i úkol číslo 6. Zde jde o to, zda je dítě schopné rozložit 

slova na jednotlivé čásfi, v tomto případě se jedná o slabiky. Zda je dítě pomocí 

sluchového vnímání schopno poznat ve slovech určitý detail. Dítěfi jsou předříkávána 

slova, dítě má říci, zda v daných slovech slyšelo určitou slabiku. Jednu slabiku hledá dítě 

vdesefi slovech, která mu jsou přednkávána, vždy po jednom slovu. Stejně jako 

v předchozích případech se zapisuje počet chyb, které dítě během testu udělalo.
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U autorky se setkáme i s kombinací slyšeného a viděného vjemu. Sindellarová 

zkoumá, zda je dítě schopno propojit sluchový a zrakový podnět. Dítěti je  ukazován 

obrázek a spojován se sluchovou informací, dítěti je předříkáváno, co kdo nakreslil 

a k dané informaci mu je ukazován obrázek. Poté je dítěti ukazován obrázek, již bez 

sluchové informace a dítě má za úkol určit, jaká sluchová informace byla podávána 

k danému obrázku. Zaznamenává se, kolik špatných odpovědí dítě řeklo. Obměna je 

u následujícího úkolu, úkolu číslo 8., kdy je dítěti podávána sluchová instrukce a dítě má 

ukázat správný obrázek. Zácvik probíhá stejně jako u předchozího úkolu, stejně

i hodnocení úkolu. V diagnostickém materiálu zahrnuje autorka i sluchovou paměť, jedná 

se o úkol číslo 11. Úkolem dítěte je zapamatovat si řadu slov a poté je  po examinátorovi 

zopakovat. Jedná se o čtyři po sobě jdoucí slova. Zaznamenávají se chyby v daném úkolu, 

počet chybných slov, slova zopakovaná v chybném pořadí. V úkolu číslo 12 se setkáme 

s obměnou úkolu 11, kdy má dítě zopakovat čtyři po sobě jdoucí slabiky. Hodnotí se 

stejně jako v předchozím úkolu. U autorky se často setkáme s kombinacemi sluchového 

a zrakového vnímání, četné jsou úkoly, ve kterých se vyskytuje spojení slova s obrázkem, 

věty s obrázkem, instrukce apod. Vyhledávání slyšených slov v textu je dalším úkolem 

v tomto diagnostickém materiálu, úkolem číslo 18. Dítě má ve slyšeném textu zachytit 

předem určené slovo. Jakmile dítě slovo zachytí, jeho úkolem je  na toto slovo reagovat, 

klepnout na stůl. Jako chyba se počítá, pokud dítě na dané slovo nezareaguje, či zda 

reaguje na jiné slovo než bylo slovo předem určené.

Test se vyhodnocuje zejména dle daných oblastí. Počítá se počet chyb, které dítě

udělalo v každém dílčím úkolu. Autorka popisuje vyhodnocení pomocí stromu, na stromu

má každá větev své číslo. Tato čísla jsou identická s čísly úkolů, každý splněný úkol

odpovídá úseku na větvi stromu. Pokud se přenesou všechna správná řešení na větve

stromu, je velmi zřejmě patrné, která z větví je  na stromu nejkratší, právě toto místo je

u dítěte nejslabší. Pro zlepšení dítěte v daných oblastech sestavila autorka velmi specifický

program, který obsahuje soubory úkolů, dle chybovosti dítěte. Reedukace oblasti

sluchového vnímání je věnována jedna kapitola v mé diplomové práci. Publikace autorky

a i test, který je součástí této publikace, je  určena zejména rodičům, vychovatelům

a psychologům, ale také učitelkám v mateřské škole. »Poznámka - Publikace má pom čm č  

problematické cílové skupiny, dle mého názoru je  určena velmi širokému spektru cílových skupin. To, co je  určeno 

psychologům a vychovatelům je  dle mého mínční pro rodiče velmi obtížné a naopak. K níhaje psána pom ém é návodnč, 

dle m é h o  m ínčn í  se blíži  více ja z y k u  rodičíi  než  odborn íků .
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Jak již bylo zmíněno na počátku není v současné době jediný univerzální 

diagnostický materiál, kterým by bylo možné posoudit veškeré oblasti sluchového 

vnímání. Mnohdy se ve své praxi v pedagogicko psychologické poradně setkávám s tím, že 

se mnohé z uvedených testů kombinují a často se používají pouze určitá cvičení z daných 

testů.

V německé literatuře (Breitenbach, 1995) se setkáme se standardizovanými 

diagnostickými materiály, ale také s materiály, které standardizované nejsou.

3.3. Testy v německy mluvících zemích

Jedním z testů, který se v německých zemích k diagnostice sluchového vnímání 

používá je test PET Psycholinguístíscher Entwícklungstest od autora Michela 

Angermaíera.

Test vznikl v roce 1974. Test se skládá ze čtyř poměmě obsáhlých oblastí. Test je 

určen pro poměmě široké věkové spektrum dětí, pro děti od 3,0 -  9,11 let.

První oblastí zkoumanou v testu je oblast slovního porozumění, kde se autoři dítěte 

ptají na jednoduché otázky a dítě má odpovídat -  např. Můžeme jíst židle? Dítě odpovídá 

ano či ne. Celé cvičení se skládá z 60 podobně zaměřených otázek. Druhá oblast je 

věnována krátkodobé paměti na čísla. Dítě si musí na základě sluchové paměti 

zapamatovat čísla, která mu jsou dospělým předkládána. Tato čísla musí po něm 

zopakovat. Třetí oblastí je oblast, která se věnuje doplňování slov. Dospělý předříkává 

dítěti slova a to je doplňuje do správného tvaru. Základním předpokladem je, že dítě musí 

daná slova znát a vědět, jak se slova vyslovují. Poslední oblastí jsou slovní spojení. Dítě 

má za úkol ve slovních spojeních najít předem domluvené slovo a toto slovo izolovat 

ve slově složeném. Test je možné hodnotit po jednotlivých oblastech, ale i celkově. 

Je možné se poté zaměřit pouze na dílčí oblasti, které činily dítěti obtíže, ale i se věnovat 

celkovému posilování sluchového vnímání.

Dalším testovým materiálem je materiál Differenzierungsprobe od autorů Breuera

a Weuffena, materiál byl sestaven v roce 1980.

Test je sestaven z 5 oblastí, 4 z nich se věnují právě sluchovému vnímání. Normy 

testu nejsou vytvořeny, spíše se jedná o orientační posouzení oblastí, ve kterých má dítě 

dané obtíže. Test je určen pro děti od 5 do 7 let věku, časová dotace na zadání testu je 

cca 25 -  30 minut, l est je zaměřen na hodnocení oblasti fonematické diferenciace, dítě má 

před sebou dvojici obrázků a jeho úkolem je dle sluchu rozlišit, které slovo slyšelo. Dle
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slova má identifikovat příslušný obrá/xk. (Se stejným testem se u nás setkáme 

v „Hodnocení fonematického sluchu“ od Dr. Škodové). Druhou oblastí je  oblast 

kinestetické diferenciace, kde je úkolem dítěte opakovat poměmě náročně vyslovitelná 

slova. Třetí oblast je věnována diferenciaci melodie. Poslední oblastí je  oblast diferenciace 

rytmické.

Testových souborů je v německé literatuře mnohem více, vzhledem k tomu, 

že popis diagnostických materiálů není hlavním tématem diplomové práce, odkazuji 

na literaturu -  (Breuter, 1995), (Nathalie Lupberger, 2007), 

(Eggert, Ch. Reichenbach, 2005).

4 Poruchy sluchového vnímání:

Oblast sluchového vnímání je v našich podmínkách poměmě málo rozpracovaná.

V německé literatuře se setkáme nejen s daleko obsáhlejším popisem oblasti, ale

i s termíny, které vyjadřují obtíže v této oblasti. V našich podmínkách se setkáme pouze 

s popisem obtíží v jednotlivých oblastech, na rozdíl např. od německé literatury 

či anglické, kde existuje pro poruchy v této oblasti jeden termín.

V anglické literatuře se setkáme s termínem Auditory Processing Disorder (APD), 

což jsou neviditelné překážky, které náhodně způsobují obtíže jedinců v oblasti sluchového 

vnímání, nejen v oblasti rozlišování zvuků, ale i ve vnímání verbální informace. 

URl .;<http://www.apduk.org/> [cit.2002]

Či také s podobným termínem "Central Auditory Processing Disorder" (CAPD), 

který popisuje stejné obtíže. Jedná se o problémy dětí v oblasti sluchového vnímání. Tyto 

obtíže se projevují v různých oblastech sluchového vnímání.

URL:<http;//en.wikipedia.org/wiki/Auditory_processing_disorder> [cit.7-11 -2007]

4.1. Obtíže ve sluchovém vnímání dle jednotlivých autorů:

Mnoho z autorů u nás popisuje obtíže v jednotlivých oblastech sluchového 

vnímání, věnují se dílčím oblastem a popisují tyto obtíže.

Sindellarová (1996) se jako jediná nevěnuje jednotlivým oblastem izolovaně, ale 

popisuje, že obtíže dětí jsou často způsobeny deficity dílčích funkcí. Tyto deficity autorka 

popisuje jako základní schopnosfi dítěte, které umožňují diferenciaci a rozvoj dalších
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vyšších psychických funkcí, např. řeči a myšlení. V dalším vývoji jsou tyto oblasti 

předpokladem pro dovednost čtení, psaní, počítání a přiměřeného způsobu chování. Dle 

autorky právě deficity těchto dílčích funkcí poté často vedou k obtížím v učení a v chování 

dítěte, deficity se tedy podobají chybné větvi stromu, která je u dítěte oslabena. Často mají 

obtíže na jedné úrovni dle autorky vliv i na jiné oblasti, na celý systém funkcí dítěte. Dle 

autorky je tedy třeba podporovat ne izolované oblasti, ale komplex těchto předpokladů, 

komplexní přístup v řešení, které jsou poté velmi důležité pro celkové zvládnutí nároků 

první třídy. Pokud se nám podaří posilovat dané oblasti ještě před vznikem obtíží u dítěte 

ve škole, je  to jedna z nejlepších možností. Dítě se tak nesetká s neúspěchem již  na počátku 

školní docházky, bude na školní nároky lépe připraveno a nemusí se u něj projevit 

specifické poruchy učení. Šindelářová (1996) jako jediná popisuje důležitost provázanosti 

a tréninku komplexu všech oblastí

Poruchy sluchového vnímání jsou dle Žáčkové, Jucovičové (2005) způsobeny 

zejména poruchou funkce. Nejedná se o poruchu orgánovou, sluchový analyzátor dítěte 

je v pořádku, obtíže se vyskytují v jemných diferenciacích, které jsou rozlišitelné sluchem. 

Jedná se např. o rozlišování sluchově podobných -  znělých a neznělých hlásek,

o rozlišování měkčení a tvrdosti hlásek apod. Dle mého názoru se opravdu jedná o poruchy 

funkční, mnoho z dětí, které mají obtíže ve sluchové diferenciaci často absolvovalo 

vyšetření sluchu a po zdravotní stránce jsou v pořádku, přesto mohou mít obtíže ve 

sluchové diferenciaci, ale i ve sluchové analýze, syntéze a všech ostatních složkách 

sluchové percepce.

Dle mého názoru, který vychází z mého několikaletého působení v pedagogicko 

psychologické poradně, mohou mít tyto děti s obtížemi v oblasti sluchového vnímání 

následné obtíže v jakékoliv z výše uvedených oblastí. Jednou z nejčastějších obtíží je  u dětí 

problém se sluchovou analýzou a syntézou slov. Dítě není schopno rozlišit slovo na hlásky, 

není poté schopné ani dané slovo správně napsat, často se také vyskytují obtíže 

s rozlišováním délky jednotlivých samohlásek či zvládnutí sluchové diferenciace měkkých 

a tvrdých slabik dy ty ny a di ti ni, což je specifika českého jazyka a právě rozlišování 

těchto slabik se děje zejména pomocí sluchové percepce. Právě tyto oblasti se také 

zkoumají v rámci speciálně pedagogického vyšetření při podezření na specifickou poruchu 

učení u dítěte.
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Obtíže se dle mého názoru také vyskytují u détí, které nemají plně osvojenou 

rytmizaci, u těchto dětí dochází velmi často ktom u, že tleskají mimo rytmus, mimo dané 

slabiky. Jsou poté schopné tříslabičné slovo vytleskat např. pěti tlesknutími, chybí u nich 

zvládnutí rytmu. Vycházím ze zkušenosti z konání programu v mateřské škole v Kladně.

Novák (2002) ve svém testu, který je  zaměřen na diagnostiku specifických 

vývojových poruch učení detailněji popisuje obtíže dětí ve sluchovém vnímání. Tyto obtíže 

dělí na obtíže v auditivní diferenciaci, obtíže v auditivní analýze a syntéze a obtíže 

v audiomotorické koordinaci. Dílčím oblastem se Novák (2002) věnuje detailněji.

Obtíže v auditivní diferenciaci:

Dle Nováka (2002) může narušená auditivní diferenciace společně s rizikovými 

faktory prenatálními, perinatálními a postnatálními způsobovat řadu obtíží. Jedná se např.

o souvislost mezi narušenou sluchovou diferenciací a vývojovou dysgrafií a dysortografií. 

Zde dle Nováka shledáváme disharmonii v určitých činnostech, které vyžadují pevné 

zachování řečových akustických stop pro přiměřené uplatňování auditivní analytické 

a syntetické činnosti. (Novák, 2002) Důsledky se dle Nováka poté objevují v například 

narušené schopnosti dítěte rozlišovat znělé a neznělé hlásky. S Novákem souhlasím. Tyto 

děti mají pak zejména obtíže v diktátech s rozlišením sluchově podobných slov, nejvíce 

obtíží mají s měkčením -  dy, ty, ny, di, ti, ni. Novák dokonce považuje poruchu v oblasti 

sluchové diferenciace za endogenně podmíněný symptom vývojové dysortografie a to 

u dětí nad 8 let věku. Dále se setkáme dle Nováka i se souvislostí sdyslexií, porucha 

v oblasti sluchové diferenciace dle Nováka zvyšuje výskyt čtenářských chyb, dochází také 

k neplnohodnotnému rozvoji tzv. zpětné vazby, díky nižší úrovni bezprostřední kontroly 

dítěte čteného textu, zejména v počátcích, kdy si dítě formuje své čtenářské dovednosti. 

Novák také uvádí, že porucha auditivní diferenciace koresponduje s výkony dítěte 

v subtestu inteligenčního testu (PDW) Doplňování obrázků, zde má dle Nováka dítě s touto 

poruchou obtíže ve vizuálně percepční organizaci. Doplňování obrázků je  součástí také 

dnes již více používaného testu WISC -  III. V neposlední řadě podmiňují obtíže ve 

sluchové diferenciaci také vyspělost rozvoje procesů auditivní syntézy. Novák za velmi 

důležitou považuje kvalitu krátkodobé paměti na verbálně -  řečové podněty. Sjeho 

tvrzením souhlasím, zejména při nástupu do školního prostředí dítě velmi zásadně staví na 

své kvalitě krátkodobé paměti, je  nuceno ji využívat a naučit se s ní pracovat.
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Obtíže v auditivní analýze:

Novák popisuje, že děti, které mají výrazné obtíže v auditivní analýze mají často 

velmi vysokou chybovost v diktátech, sníženou vyspělost jemné motoriky a auditivní 

syntézy. Novák k těmto obtížím zahrnuje i obtíže v artikulační obratnosti. Obtíže 

v diktátech u dětí s narušenou auditivní analýzou jsou více než zřejmé. Děti nejsou 

schopné rozložit slova na hlásky, při psaní na diktát tak jsou s velkými obtížemi schopné 

rozložit slyšené slovo, rozložit je  na hlásky a poté je po hláskách napsat. Novák také uvádí, 

že se poruchy v auditivní analýze manifestují také zvýšenou čtenářskou chybovostí 

a dokonce jsou i často společně s poruchami auditivní analýzy u jedinců obtíže 

s pravolevou orientací a nižší vyjadřovací schopnosti těchto dětí. Poruchy v oblastech 

sluchového vnímání mají dopady na mnoho dalších oblastí, zejména na komplexní 

čtenářské dovednosti. Dle Nováka také velmi výrazně ovlivňují rozvoj auditivní syntézy, 

ale i rozvoj pravolevé orientace a úroveň překreslování a přepisování. Dokonce i kvality 

vizuomotorické koordinace jsou podmíněny vztahem mezi vyspělostí auditivní analýzy 

a jemnou motorikou. (Novák, 2002)

Obtíže v auditivní syntéze:

Novák uvádí, že obtíže s auditivní syntézou mají dopady na celkové vyjadřovací 

schopnosti dítěte, děti s obtížemi v auditivní syntéze mají nižší vyjadřovací schopnosti 

a též dosahují vysoké frekvence čtenářské chybovosti ve čtení. Též mají obtíže právě v této 

oblasti i dopady na celkovou jemnou motoriku dítěte. Dítě tedy není schopno z hlásek 

na základě sluchové cesty složit jednotlivé slovo, obtíže se budou dle mého názoru velmi 

výrazně objevovat zejména v diktátech a ve čtení, kde bude dítě potřebovat delší dobu 

na vypracování daných úkolů. Právě oblast sluchové analýzy a syntézy je dle mého názoru 

pro zvládnutí úspěšného čtení a psaní pro dítě na počátku vstupu do povinné školní 

docházky velmi důležitá.

Obtíže v audiomotorické koordinaci:

Novák (2002) uvádí, že je souvislost s obtížemi v audiomotorické koordinaci 

a oblastí jemné motoriky dítěte a též s oblastí vizuální diferenciace. Pokud dítě výrazněji 

preferuje vizuální aktivity, bude u něj docházet např. k poruchám v rámci inteligenčního 

testu PDW v subtestu Aritmetika. Dítě nezvládne pouze sluchovou cestou vyřešit slovně 

zadaný příklad, musí mít zrakovou oporu. Tyto obtíže se u dětí budou vyskytovat např. při
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psaní na diktát a i u oblastí, které dítě ještě nemá plně zautomatizované -  př. numerické 

operace, které ještě nemá dítě dostatečně osvojené.

Dle Nováka (2002) „těsná souvislost neřečových auditivních a jemných 

motorických aktivit spočívá na uplatnění sukcesivních auditivně paměťových syntéz, na 

schopnosti vytvářet „řetězce“ za sebou jdoucích podnětů do podoby tzv. kinestetické 

melodie jednotlivých jemných pohybů zúčastněných také při čtení nebo psaní“ (Novák, 

2002, str. 44) Dítěti může činit obtíže tyto dva podněty spojovat, podnět neverbální 

auditivní s určitým pohybem. Izolovaně může přesto dítě mít ony dva podněty rozvinuté 

dobře. Právě u dětí se specifickou poruchou učení se často setkáme právě s tímto 

narušením, s narušením těchto dvou podnětů, dopady se poté objevují v oblasti 

ortografické, která je též v těsné souvislosti s výskytem obtíží ve vizuomotorické 

koordinaci.

Taktéž Pokorná (2001) se s Novákem poměmě vysoce shoduje, když uvádí, 

že nedostatečně rozvinutá sluchová percepce může způsobovat celou řadu obtíží. I dnes se 

vyskytuje mnoho dětí, které po nástupu do školní docházky mají obtíže ve sluchovém 

vnímání, nejsou např. schopné analyzovat větu na jednotlivá slova. Pokorná (2001) 

upozorňuje na odlišnost chyb, které se u dětí vyskytují. Jedná se zejména o chybování 

v předponách a v příponách slov. Český jazyk totiž klade důraz na první slabiku, výjimkou 

jsou předpony, které důraz přejímají. Dětem však mnohdy stačí když jsou na tuto 

skutečnost upozoměny, tento gramatický jev je dostatečně probrán a chybují mnohem 

méně. Poměmě výraznou oblastí, kde dochází díky narušení sluchové percepce k obtížím 

je rozlišování znělých a neznělých hlásek v řeči. Za nejdůležitější dopady považuje 

Pokorná obtíže ve sluchové analýze a sluchové syntéze, zde, stejně jako Novák uvádí, 

že dítě s těmito problémy má velké obtíže při psaní na diktát, není schopno jednotlivé 

slovo na hlásky rozdělit. Při čtení je  naopak dítě nuceno z jednotlivých hlásek slovo 

sestavit. Takže zvládnutí sluchové analýzy a syntézy je velmi zásadní při zvládání čtení 

a psaní. Dítě může mít obtíže a to i přesto, že zná izolovaně všechna písmena. Jednotlivé 

fonémy hlásek totiž neznějí identicky jako je sluchová podoba slabiky. Ve vyslovování 

slabik jde často o splynutí jednotlivých fonémů, které sebou nese pro dítě celou řadu obtíží. 

Pokomá hovoří o tzv. melodických přechodech, které spojují artikulaci jednotlivých 

fonémů. Další oblastí, ve které se mohou vyskytnout problémy je dle Pokomé

i nedostatečná diferenciace dlouhých a krátkých samohlásek.
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Dle mého názoru jsou tyto obtíže u dětí velmi patrné, dítě není schopno rozlišit 

pomocí sluchu odlišné délky příslušných slabik, chybuje potom v jejich psaní. Často jsem 

se setkala stím , že jsou podobné obtíže často považovány za chyby díky špatné 

koncentraci pozornosti dítěte.

Dle Pokorné (2001) se v českém jazyce vyskytuje ještě jedna oblast, ve které děti 

chybují. Ta je právě pro český jazyk velmi specifická, jedná se o chybovost ve sluchové 

diferenciaci měkkých a tvrdých slabik -  dy,ty,ny -  di, ti,ni. Tyto hlásky se ve škole 

probírají s ostatními hláskami, na rozdíl od nich jsou ale odlišnosti mezi nimi a rozlišení 

měkkosti či tvrdosti příslušné slabiky založené pouze na sluchovém vnímání. Ostatní 

měkké a tvrdé hlásky se dítě musí naučit zpaměti, pouze d -  ď,t -  ť, n -  ň jsou rozlišitelné 

pouze sluchem. Dítě s obtížemi ve sluchové diferenciaci proto bude mít v tomto směru 

ve škole velmi výrazné obtíže.

Pokorná (2001) uvádí výzkum z roku 1968, který provedl Schmalohr. Ten zkoumal 

sluchovou diferenciaci řeči u dětí v průměrném věku 4,7 roku, 5,5 roku a 6,5 roku. Jednalo 

se o děti, které docházely do mateřské školy, děti, které již  navštěvovaly první třídu a děti 

jež ve škole neuspěly a byly proto vráceny zpět do mateřské školy. Právě Schamlohr zjistil, 

že schopnost sluchové analýzy řeči byla u dětí, které nezvládly školní nároky a byly 

vráceny zpět do mateřské školy, byla nedostatečně rozvinuta. Děti zkoumal v osmi 

zkouškách -  ze dvou různě dlouhých slov poznat, které slovo je delší, posoudit délku dvou 

vět, udat počet slov ve větě, rozložit složená slova, ze dvou složených slov vybrat to slovo, 

které je společné, utvořit rým, určit, zda se vyskytují v slyšených slovech samohlásky 

a, e, sluchem rozpoznat a povědět první a poslední hlásku slov. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o pokus, který byl uskutečněn u dětí v Německu, autor vycházel také z německých 

složenin -  př. Kindergarten apod. Autor porovnával ony tři již  zmíněné skupiny dětí. 

U dětí, jež byly vráceny z mateřské školy se vyskytovaly poměrně velké obtíže v daných 

úkolech, jejich výsledky korespondovaly s výsledky dětí, které navštěvovaly mateřskou 

školu. Při porovnání s dětmi, které úspěšně nastoupily do základní školy měli děti, které 

byly vráceny zpět do školky poměrně výrazné obtíže ve všech typech úkolů. Vzhledem ke 

specifice německého jazyka a hojného používání složenin je v našich podmínkách 

poměrně náročné stanovit stejné úkoly. V Českém jazyce je  to možné např. pomocí 

předpon a přípon, to se však již poté nejedná o naprosto identické úkoly.

Dle Švancarové, Pokorné (2001) nízkých výsledků v Testu rizika poruch učení 

dosahují děti nezralé, děti u nichž nedošlo k vyrovnání deficitů a v neposlední řadě děti,
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které mají nižší předpoklady pro úspěšné zvládnutí školní výsledky. Vzhledem k tomu, že 

velká část testu rizika poruch učení je věnována sluchovému vnímání, dá se předpokládat, 

že děti, které budou dosahovat nízkých výsledků budou mít nízké výsledky i ve sluchovém 

vnímání. Právě zde autorky upozorňují na nutnost zabývat se dílčími percepčními deficity 

dětí již  před nástupem dítěte do školní docházky. Právě tyto deficity percepčních oblastí 

jsou častou příčinou vzniku specifické poruchy učení. U dětí s percepčními obtížemi 

doporučují autorky zvážit odklad školní docházky a věnovat se zejména oslabeným 

percepčním oblastem. Dle mého názoru se tím zabrání nejen tomu, že nebude dítě ve 

školním prostředí vystavené neúspěchu již  na počátku školní docházky, ale snížíme

i předpoklady ke vzniku specifické poruchy učení. Právě percepční zralost dítěte je jedním 

z faktorů školní zralosti dítěte. Ve své profesi se denně setkávám s dětmi, které mají oblast 

sluchového vnímání oslabenou, jedná se často o děti na počátku školní docházky, které 

mají většinou výše uvedené obtíže. Často se daří sluchovou percepci u dětí formou her a 

různých systematických cvičení zlepšit, pak dochází k obrovskému posunu i např. v psaní, 

zlepšuje se čtení apod. Zlepšováním úrovně sluchové percepce těmto dětem můžeme 

pomoci zvládnout obtíže, které se u nich díky tomuto narušem' vyskytly. V další kapitole 

své diplomové práce se budu zabývat právě způsobům, jakými lze úroveň sluchové 

percepce u dětí zlepšit.

Zelinková (1999) uvádí, že u dětí s poruchami učení se oblast sluchového vnímání 

vyvíjí často opožděně. Díky českému převažujícímu fonefickému pravopisu se poruchy 

sluchového vnímání negativně u těchto dětí odrážejí zejména ve čtení a v psaní. Dítěti 

způsobují nedostatky ve sluchové diferenciaci obtíže při sluchové syntéze, při psaní 

nemusí dítě rozlišovat písmena, může je  zaměňovat. Tyto obtíže se u dětí se specifickou 

poruchou učení vyskytují opravdu velmi často. Mnohdy dochází k výraznému zlepšení 

po zlepšení sluchové percepce.

Zelinková (1999) taktéž popisuje detailněji obtíže dětí v jednotlivých složkách 

auditivní percepce. Obtíže ve sluchové paměti jsou dle autorky jedním z důvodů obtíží 

dítěte ve sluchové analýze a sluchové syntéze. Porucha se nejčastěji objevuje v situacích, 

kdy nemá dítě možnost sluchové opory, vše jde pouze sluchovou cestou. Jedná se zejména 

o syntézu hlásek ve slovo, tvoření slov záměnou hlásek apod. Obtíže ve sluchové 

diferenciaci se dle Zelinkové (1999) výrazně odrážejí v písemném projevu dítěte. Zásadní 

roli hraje sluchová diferenciace při rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek,
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rozlišování zvukově podobnýcii hlásek, sykavek, při rozlišování hlásek měkkých a tvrdých

-  dy, ty, ny -  di, ti, ni a i při rozlišování sykavek. Často se hledají příčiny v pozornosti 

dítěte, při špatné sluchové diferenciaci totiž dochází k záměně sluchově podobných hlásek, 

může se díky odlišné hlásce ve slově změnit i význam celého slova -  př. miska - myška. 

Obtíže se mohou také vyskytovat ve vnímání a v reprodukci rytmu. Tyto oblasti jsou krom 

toho ještě ovlivněné kinestézií a úrovní motoriky dítěte. Zde se názor autorky shoduje 

s názorem Žlaba (Matějček, 1993), že děti, které mají obtíže v audiomotorické koordinaci 

často selhávají v diktátech, dopouštějí se specifických dysortografických chyb. Dokonce 

se u nich mohou vyskytnout i specifické chyby ve výslovnosti a mohou selhávat 

ve zkouškách, které jsou zaměřené na posuzování pravolevé orientace. V případě, že dítě 

neslyší rytmus, není schopné jej napodobit může to být dle Zelinkové způsobeno 

z následujících příčin -  dítě nemusí daný rytmus slyšet, mohou se vyskytovat obtíže 

ve sluchové diferenciaci, dítě může daný rytmus slyšet správně, ale není schopné 

jej motoricky napodobit, může mít obtíže v pohybovém vyjádření a poslední možností je 

to, že dítě může mít obtíže v udržení daného rytmu, může při jeho reprodukci zpomalovat 

či zrychlovat.

Většina zmíněných autorů se tedy shoduje na tom, že obtíže dítěte v auditivní 

percepci se velmi zásadně promítají do celkového zvládání trivia. Mohou být dokonce 

jedním z předpokladů vzniku specifické poruchy učení, u dětí způsobují obtíže v opravdu 

širokém spektru oblastí, např. obtíže dítěte v auditivní percepci mohou způsobovat obtíže 

při osvojování cizích jazyků. Z tohoto důvodu je velmi důležité při reedukaci sluchového 

vnímání zapojit co nejširší oblast, zaměřit se na co nejširší spektrum. Reedukaci 

sluchového vnímání bude věnována následující kapitola.

5 Programy na rozvoj sluchového vnímání:

Skupinové programy;

V krajině slov a hlásek -  D.B.Elkonin

Metoda dobrého startu - Bogdanowiczová a Swierkoszovoá

SPUCH -  PPP Klatovy

Hören, sehen, chreiben, kontrollieren -  Arenhövel, Wilde 

Hören und Üben - J. Fackelmann (Ize i individuálně) 

Achtung aufgepasst -  Arnolda (lze i individuálně)
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Individuální programy:

Percepčně motorických cvičení -  Bubeníčková 

Hypo - Michalová, Housarová, Bubeníčková a Dráhová 

Škola před školou -  PPP Praha 4 

Předcházíme poruchám učení - Brigitte Šindelářová 

Diagnostika předškoláka - Klenková, Kolbábková 

Veselé čtení pro předškoláky - Pávková, Velková

Samostatnými programy, které se zabývají pouze sluchovým vnímání jsou programy:

V krajině slov a hlásek -  D.B.EIkonin

Hören, sehen, chreiben, kontrollieren -  Arenhövel, Wilde 

Hören und Üben - J. Fackelmann (Ize i individuálně)

Achtung aufgepasst -  Arnolda (lze i individuálně)

Ostatní programy jsou programy, které se věnují širším oblastem a oblast 

sluchového vnímání je do programu zařazena jako jedna z trénovaných oblastí.

(detailnější popis programů -  viz. přehledová tabulka a následující text)

Tabulka č.4 popis jednotlivých orosramů

Název Autoři Cílová Počet Délka Skupinový Dílčí úkoly
program u skupina lekcí v trvání X v program u,

program u program u individuální speciální
pomůcky

V krajině slov a D.B.EIkonin Děti 32 lekcí 1 lekce: skupinový. představa o slově.
hlásek předškolní 2 5 - 3 0 slabičná analýza
pro odborníky, ho věku. minut ideální počet slov, rytmizace
nutné před zpočátku. je  dle autora slabik, hlásková
proškolení v nástupem později 45 6 dětí ve analýza slov
programu do školy minut

2 - 3 x
týdně

skupince samohlásky a 
souhlásky, krátké 
a dlouhé,
vyznačování délky 
měkké a tvrdé 
souhlásky 
práce s Hláskářem 
(černobílý 
slabikář) 
samostatný 
program na 
sluchové vnímání
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Název Autoři Cílová Počet Délka Skupinový Dílčí úkoly
program u skupina lekcí v trvání X v program u,

program u program u individuální speciální
pomůcky

program Šindelářové není nejsou 3-4 individuální optická cvičení
Percepčně a Biebl uvedeno lekce, měsíce, akustická cvičení
motorických - u nás Mgr. od kolika program se cca trénink prostorové
cvičení Bubeníčková let, trénuje lOminut orientace
- dříve DOV maximálně denně denně trénink v oblasti
pro odborníky, pro děti intermodality
nutné 13 leté cvičení v oblasti
proškolení v seriality
programu Oblast sluchového 

vnímání je 
součástí 
programu.

program HYPO Michalová, děti nejsou 12 týdnů individuální oblast sluchového
Mousarová, předškoln. lekce, ale denní vnímání se skládá

pro odborníky, Bubeníčková věku, vždy daná cvičení s z :
nutné a Dráhová raného cvičení na dítětem cvičení sluchové
proškolení v školního jeden paměti, sluchové
programu věku, děti 

školsky 
nezralé, 
děti
s odkladem
školní
docházky

týden pozornosti 
tvoření rýmů 
rytmické 
pozornosti 
práce s listy 
Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí 
programu.

Metoda Bogdanowic 5 -  11 let 50 lekcí 1 - 2x skupinová Úkoly zaměřené
dobrého startu . a - zejména týdně. metoda na fonematický

Swierkosz. pro děti se 1 lekce- sluch se prolínají
pro odborníky, specifickou 60 minut téměř všemi
nutné poruchou lekcemi
proškolení v učení lekce se zaměřují
programu vždy na jednu 

konkrétní hlásku, 
důraz je  kladen na 
počátky analýzy 
slov.
Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí programu

Škola před PPP Praha 4 děti nejsou 10 týdnů. individuální sluchové vnímání
školou předškolní lekce, ale denně zrakové vnímání,

Rezková, ho věku. listy dle početní předst.,
pro rodiče, není Tumpachová není bližší týdnů 50 a 50 příprava na psaní
nutné specifikace pracovních paměť,pozom.
proškoleni, stačí listů (2 na vyjadřovací
informace v den) schopnosti
materiálech

Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí programu
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Název
programu

Autoři Cílová
skupina

Počet 
lekcí v 
programu

Délka
trvání
programu

Skupinový
X

individuální

Dílčí úkoly 
v programu, 
speciální 
pomůcky

SPUCH 
program 
pořádaný PPP 
Klatovy

PPP Klatovy děti 1. a 2. 
tříd,
zejména 
děti s SPU

l O - l x
týdně

10 týdnů, 
1 le k c e : 
40 minut

skupinový zrakové vnímání
sluchové vnímání
koncentrace
pozornosti
grafomotorika
orientace
v prostoru

Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí programu

Předcházíme 
poruchám učení 
- pracovní listy 
pro rodiče

Brigitte
Šindelářová

děti
předškolní 
ho věku, 
bez
specifikace 
a dčti 1 . 
třídy

není na
lekce,
jedná se o
tematicky
rozdělené
pracovní
listy

není
uvedeno

individuální 
práce s 
dítětem

Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí 
programu.

Diagnostika
předškoláka

-publikace pro 
rodiče

Klenková,
Kolbábková

děti 
předšk. 
věku bez 
specifikace

není
uvedeno

není
uvedeno -  
jedná se 
spíše 0 
individuáln 
í práci 
rodiče s 
dítětem

individuální Oblast sluchového 
vnímání je 
součástí programu

Veselé čtení pro 
předškoláky

publikace pro 
rodiče

Pávková,
Velková

děti
předškoln.
věku

není
uvedeno

jedná se o
pracovní
listy

individuální Oblast sluchového 
vnímání je  
součástí 
programu.

Hören, sehen,
chreiben,
kontrollieren

pro odborníky, 
nutné 
proškolení 
v programu

Arenhövel
Wilde

děti
předškoln. 
věku, děti 
po odkladu 
školní 
docházky, 
ale i pro 
děti 1. a 2. 
tříd

není
uvedeno

není
uvedeno -  
pouze je  
nutné dle 
autora 
dodržovat 
posloupn. 
jednotli. 
Cvičení

skupinový oblasti programu:
rozlišování
odlišných zvuků
rozlišování
podobných zvuků
rozlišování
odlišných
akustických
signálů

Hören und 
Üben

pro odborníky, 
nutné
proškolení v 
programu

J.
Fackelmann

děti v 1. a 
2. třídě 
školní 
docházky

není
uvedeno

není
uvedeno

individuálně 
i skupinově 
-8 0
pracovních
listů

rozdělení 
programu: 
oblast základních 
cvičení - trénink 
sluchových 
dovedností, 
rozeznávání 
zvuků, lokalizace 
zvuku, začáteční a 
koncové hlásky ve 
slově apod. 
oblast, kde se 
trénuje rozlišování 
odlišných hlásek.
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Název
program u

Achtung
aufgepasst

pro odborníky, 
nutné
proškolení v 
programu

PIP přípravný 
intenzivní 
program (dělá 
se v CM Š DON 
BOSCO)

Autoři

Arnolda

Housarová,
Štěpánková,
Bratránkové,
Poličanská,
Čubirková

Cílová
skupina

děti
předškoln.
věku bez
specifikace
, děti na
počátku
školní
docházky
děti před 
zahájením 
školní 
docházky

Počet 
lekcí v 
program u

není
uvedeno

1 6 x 5  
( na 
každou 
oblast tedy 
16)

Délka
trvání
program u

není
uvedeno

4 měsíce

Skupinový
X

individuální

individuálně 
i skupinově

skupinový

Dílčí úkoly 
v program u, 
speciální 
pomůcky
Program se skládá 
ze čtyř stupňů: 
rozeznávání šumů 
rozeznávání slov 
rozeznávání 
hlásek
oblast spojování 
hlásek
Program se skládá 
z těchto částí: 
Oblast zrakové 
percepce, kognice, 
řeči a komunikace 
JM a
grafomotoriky 
sluchové percepce 
-  (SP -  sluchová 
paměť, sluch, 
diferenciace, SAS 
na úrovni 
věta/slovo, 
slovo/slabika, 
slovo/hláska, 
záměny hlásek a 
slabik, sluchová 
diferenciace)

5.1. Popis jednotlivých programů:

5.1.1 Trénink fonematického uvědomování (2004)

Asi nejobsáhlejším programem na rozvoj sluchového vnímání je program 

„V krajině slov a hlásek“, program se zabývá tréninkem jazykových schopností. Jedná se

o příručku D.B.Elkonina. Program u nás zpracovaly Marína Mikulajová a Anna Dostálová. 

Program vyšel nejdříve na Slovensku v roce 2001. Právě na Slovensku se potvrdila 

poměrně vysoká efektivita programu, i z tohoto důvodu došlo k českému překladu 

programu a jeho vypracování na českou populaci.

Česká verze je ve srovnání se slovenskou přepracovaná do 32 lekcí, obsahuje více 

úkolu pro opakování a upevňování vědomostí dítěte. Předpokladem programu je zejména 

to, že bude veden osobou, která bude právě pro uskutečňování tohoto programu speciálně 

vyškolena. Autorky zdůrazňují, že je nutné, aby kurz vedla určitým způsobem vybavená 

osoba, která bude mít základ v teoretických předpokladech, které jsou nutné k zvládnutí 

programu. Verze české metodiky byla vytvořena v letech 2000 -  2003.
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Program vychází z předpokladu, že se fonematické schopnosti výrazně podílejí 

na kvalitě čtení, právě proto je tento program určen dětem, které jsou v předškolním věku. 

Dle autora se tímto programem trénují tzv. předčtenářské dovednosti dítěte, dokonce 

se uvádí, že se programem předchází obtížím ve škole. Teoretické východisko programu 

vychází z předpokladu, že si dítě osvojuje fonémy dříve než grafémy. Právě proto je  velmi 

důležité, aby mělo dítě zvládnutou úplnou orientaci zvukové struktury, díky tomu je pak 

schopné identifikovat jejich správnou grafémovou reprezentaci. Trénink fonematického 

uvědomování má čtyři etapy, ty jsou rozpracovány do 32 lekcí.

Rozdělení programu do témat;

1. představa o slově, slabičná analýza slov, rytmizace slabik, kreslení slabik 

obloučky

2 . hlásková analýza slov, používají se schémata a jednobarevné žetonky

3. samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, vyznačování délky 

samohlásek

4. měkké a tvrdé souhlásky, jejich vyznačování

V programu si mají děti vytvořit schopnost vytvořit model slova pomocí grafických 

schémat, žetonů, postupně se učí tato grafická schémata vyřazovat, poté vyřazují žetony 

a nakonec přechází od hlasitého vyslovování k šepotu. Cílem programu je  naučit děti 

mentální manipulaci se zvukovou strukturou slova.

Každá hodina v programu má svůj cíl, pojmy a pomůcky, se kterými se bude 

v jednotlivých lekcích pracovat. Dílčí úkoly jsou v každém popisu lekce očíslované 

a označené malými ikonkami. Hodiny trvají zpočátku 25 -  30 minut, později 45 minut. 

Na konci každé lekce se dle autora dělá souhrn toho, co se v dané lekci děfi naučily. Úkoly 

jsou seřazeny tak, aby se jednotlivé činnosfi střídaly -  práce s Hláskářem (Pracovní sešit, 

který má každé dítě, vněm  se ke každé lekci vyskytují úkoly, dítě si do sešitu kreslí, 

doplňuje, upevňuje své znalosfi. Slabikář je  především černobílý, barevné jsou jen 

předělové strany, které oddělují jednotlivé etapy programu.), práce u tabule, práce 

individuální a práce ve skupinách. Jako ideální počet dětí považuje autor 6 dětí 

ve skupince. Doporučovaná frekvence konání programu je 2 -  3x týdně. Též autor uvádí, 

že program je více intenzivní, pokud na daném programu pracují i rodiče dětí.

Program je určen primárně pro dětí předškolního věku, které mají přiměřený 

intelektový potenciál. Práce s dětmi rizikovými vyžaduje dle autora delší časovou dotaci,
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program poté probíhá pomaleji, je  nutné častější opakování. Detailně se Elkonin věnuje 

i popisu dětí, které do programu vstupují -  programu se mohou zúčastnit děti od věku 5 let, 

ideální je  pro děti před nástupem do školní docházky, zejména pro děti po dokladu školní 

docházky. Děti programem mohou získat znalosti o jazyku, ale i dovednosti, které později 

mohou využít ve škole.

5.1.2 Dílčí oslabení výkonu (DOV)

Dalším programem, ve kterém se určité části programu věnují právě 

fonematickému sluchu je  program Percepčně motorických cvičení. Program byl dříve 

nazýván DOV (dílčí oslabení výkonu). Program Percepčně motorických cvičení vychází 

od autorů Šindelářové a Biebla, poté byl program úpraven manželi Schelingerovými, 

českou verzi u nás přepracovala Mgr. Bubeníčkové. Dílčí úkony jsou dle autorky 

poznávací funkce mozku, které umožňují poznávat a chápat okolí. Potřebujeme je  k tomu, 

abychom se mohli orientovat v životě, ve škole, abychom se naučili dobře číst, psát 

a počítat. Šindelářová také uvádí, že jsou závislé na našem vnímání.

Dílčí oslabení výkonu se dělí na pět typů - Optická oslabení. Akustická oslabení. 

Oslabení prostorové orientace. Oslabení v oblasti intermodality a Oslabení v oblasti 

seriality. Náprava jednotlivých dílčích oslabení výkonu se trénuje průměrně po dobu 

3-4 měsíců, cca lOminut denně. Dle autorky je  program založen zejména na denním 

cvičení, kdy dochází k vytvoření nových nervových spojení v mozku, která již zůstávají 

stabilní a nevyhasínají. Náprava je  možná pouze po dobu zrání mozku, zpravidla do 13 let 

dítěte.

Pro realizaci tohoto programu je nutné vyškolení, které mohou absolvovat kromě 

jiných odborníků (pedagogů, pediatrů, neurologů) také učitelky předškolních zařízení. 

URL:<http://www.tamtam-praha.cz/zajima_vas.info [cit. 2007]

5.1.3 Program HYPO ( HY = hyperaktivlta, hypoaktívita PO = pozornost)

Dalším programem, ve kterém se trénují oblasti sluchové percepce je program 

HYPO, autorek Michalové, Housarové, Bubeníčkové a Drábové. Program vznikl v českém 

prostředí a je  určen především pro práci s dětmi předškolního věku a raného školního věku, 

pro děti školsky nezralé děti s odkladem školní docházky. Celý program lze uzpůsobit i pro 

práci s dětmi a ADHD syndromem. Program je zaměřen na posílení dílčích 

percepčně-kognitivních funkcí dítěte, na rozvoj pozornosti, myšlení, a rozvoj slovní 

zásoby. Není možné program zadávat bez absolvování zaškolovacího kurzu. Program se
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může používat opět po speciálním zaškolení. Oblasti sluchového vnímání je  zde věnována 

část programu, jeho součástí jsou mimo jiné i cvičení sluchové paměti, sluchové 

pozornosti, tvoření rýmů a rytmické pozornosti. Program trvá 12 týdnů, vyžaduje denní 

spolupráci rodiče s dítětem v domácím prostředí. Je možné provádět program i skupinově 

v mateřské škole. (Michalová, 2001)

5.1.4 Metoda dobrého startu

Oblast sluchové percepce je trénována také v programu Metoda dobrého startu, 

který je  byl vytvořen autorkami Bogdanowiczovou a Swierkoszovou. Náplň tohoto 

programuje velmi ojedinělým způsobem vytvořena. Úkoly zaměřené na fonematický sluch 

se totiž prolínají téměř všemi lekcemi, vždy se zaměřují na jednu konkrétní hlásku.

V programu je kladen důraz na počátky analýzy slov. Tato skupinová metoda je určena 

zejména pro děti ve věku 5 - 1 1  let, jedná se zejména o nápravnou metodu u dětí 

se specifickými poruchami učení. Celá metoda se skládá z 50 lekcí. I v tomto programuje 

potřebné, aby byl ten, kdo bude daný program s dětmi dělat speciálně vyškolen. 

URL:<http://educozatec.cz/educo.htm> [cit. 2006]

5.1.5 Škola před školou

Pro rodiče jsou určeny i speciální listy - Škola před školou. Jedná se o pracovní 

listy pro děti předškolního věku. Materiál představuje desetitýdenní program pro 

předškoláky, celkem 50 a 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý všední den) 

k procvičování v následujících oblastech: sluchové vnímání, zrakové vnímání, početní 

představivost, příprava na psaní (grafomotorika), paměť, pozornost a vyjadřovací 

schopnosti. Oblast sluchového vnímání se trénuje poměmě systemadcky -  začíná 

se identifikací sluchového podnětu, přes sluchovou analýzu slov na slabiky, taktéž se 

v programu setkáme se sluchovou diferenciací sluchově podobných nesmyslných slabik, 

identifikace iniciální hlásky, hledání rýmů, spojování obrázku s písmenem a vymýšlení 

slov, která začínají od dané hlásky.

Program je  určen jak již bylo zmíněno zejména pro rodiče dětí, pracovat s ním 

mohou i učitelky mateřských škol. (Rezková, Tumpachová, 2004)

5.1.6 Program SPUCH

Tento program byl vytvořen PPP Klatovy. Jedná se o program, který se skládá 

z 10 lekcí a je  určen zejména pro děti I. a 2. tříd, zejména pro děfi se specifickými
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poruchami učení či s oslabením v percepčních oblastech. Lekce v programu probíhají 

Ix týdně za účasti rodičů, děti dostávají domů pracovní listy, které doma s rodiči vypracují 

a přinášejí je  na další lekci. Oblasti sluchového vnímání je v programu věnována 

pozornost, jedná se zde zejména o trénink sluchové analýzy a syntézy, identifikaci iniciální 

a finální hlásky ve slovech, sluchovou diferenciaci, kdy má dítě určit zda se dvě nesmyslné 

slabiky shodují či nikoliv apod. Právě ze zkušeností spořádáním tohoto programu jsem 

vycházela při tvorbě programu na rozvoj sluchového vnímání. Jednalo se zejména

o inspiraci pracovními listy, které děti získávaly na hodinách. Vzhledem ke zkušenosti 

s účastí rodičů na kurzu jsem ve svém programu raději volila možnost samotných dětí bez 

přítomnosti rodičů, vzhledem k poměrně problematické spolupráci, předvádění se dětí před 

ostatními rodiči apod. ( PPP Klatovy, 2002 -  2004)

5.1.7 Předcházíme poruchám učení -  Brigitte Šindelářová (1996)

Jedná se o soubor cvičení, které jsou určena dětem v předškolním roce, ale i dětem 

v první třídě. Soubor obsahuje metodiku, jak s programem pracovat, také soubor 

pracovních listů. Jistá část programuje věnována právě sluchovému vnímání. Po počáteční 

diagnostice, která byla detailněji popsána v diagnostických materiálech, se rodič 

či vychovatel, který s dítětem pracuje, může detailně věnovat právě oslabeným oblastem. 

Autorka se věnuje dílčím deficitům výkonu, v rámci reedukace vychází z předpokladu, že 

je nutné posilovat vždy oblasti, které s tou oslabenou úzce souvisejí. Pouze komplexní 

posilování může přinést kýžené výsledky. Publikace je  volně dostupná, mohou š ij i  koupit 

rodiče či vychovatelé.

5.1.8 Diagnostika předškoláka

Publikace pro rodiče, ve které se také setkáme nejen s jistou formou diagnostiky, 

ale i typy na rozvoj dané oblasti sluchového vnímání je např. publikace Klenkové, 

Kolbábkové -  Diagnostika předškoláka. (2002)

Jedná se o pracovní listy, které jsou určeny dětem předškolního věku. Rozvíjí se 

zde nejrůznější oblasti, mezi nimi i např. oblast fonematického sluchu. Trénuje se zde 

rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov dle obrázků, změna znělosti slova, změna 

hlásky ve slově, změna délky samohlásky, sluchová diferenciace, rozlišování odlišných 

slabik, ale i rozvoj rytmického cítění, opakování rytmu, vytváření vlastního rytmu, analýza 

slov a určování iniciální a finální hlásky slova.
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5.1.9 Veselé čtení pro předškoláky (1993)

Další publikací, která je  u nás dostupná a ve které se mimo jiné trénuje i oblast 

sluchového vnímání je Veselé čtení pro předškoláky autorek -  Pávkové a Velkové.

Jedná se o pracovní listy, které jsou určené dětem předškolního věku. Trénuje se zde oblast 

audiomotorické reprodukce, kdy se děti učí opakovat daný rytmus, také samy zkouší 

určovat délku samohlásek ve slově, je  zde věnována pozornost i sluchové analýze 

a syntéze, úkolem dětí je  např. z daných počátečních slabik tvořit slova a hledat k nim 

příslušný obrázek.

S jinými programy, ve kterých by se posilovala zejména oblast sluchového vnímání 

jsem se v našich podmínkách nesetkala. V německé literatuře je  programů na rozvoj 

sluchového vnímání mnohem větší množství. U nás je dle mého názoru daná problematika 

poměmě novou oblastí, se kterou se začíná pracovat. Krom programu „V krajině slov 

a hlásek“ (Mikulajová, Dostálová, 2004) u nás neexistuje jediný ucelený program, který by 

se věnoval reedukaci obtíží ve sluchovém vnímání.

5.1.10 Programy v německy mluvících zemích

V německé literatuře (Breitenbach, 1995) se setkáme s následujícími programy:

Hören, sehen, chreiben, kontrollieren (slyšet, vidět, psát, kontrolovat).

Program byl vytvořen autory Arenhövel a Wilde. Program je  určen zejména pro 

děti předškolního věku, děti po odkladu školní docházky, ale i pro děti 1. a 2. tříd. Celý 

program je  členěn na tři oblasti - na rozlišování odlišných zvuků, na rozlišování podobných 

zvuků a na rozlišování odlišných akustických signálů. Program je  poměmě přesně 

stmkturován, je  nutné dodržovat přesnou posloupnost cvičení.

Dalším programem je program Hören und Üben (slyšet a cvičit) autora 

J- Fackelmanna.

Jedná se zejména o materiál na cvičení fonematického sluchu, materiál byl 

vytvořen v roce 1975. Při práci s programem se využívá 80 speciálně vytvořených 

pracovních listů. Program je určen pro děti starší, pro děti v 1. a 2. třídě školní docházky, 

•^urz je  rozdělen do dvou poměmě obsáhlých oblastí. První je oblast základních cvičení, ve 

které se trénují sluchové dovednosti, rozeznávání zvuků, lokalizace zvuku, začáteční 

a koncové hlásky ve slově apod. V druhé části se trénuje rozlišování odlišných hlásek.
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Vždy jsou části cvičení věnována určitým hláskám, které se odlišují -  např. m -  n, d -  t 

apod. Program je možno provádět jak individuálně s dítětem, tak i v práci se skupinou. 

Jedná se zejména o program, který je zaměřen zejména na trénink daných oblastí 

fonematického sluchu.

Pokračováním tohoto programuje druhý díl -  Hören und üben od stejného autora, 

který byl vydán také v roce 1975. zde se jedná o dalších 64 pracovních listů. Pokračování 

programuje určeno zejména pro děti z vyšších ročníků, děti ze 2 ., 3 . a 4 . tříd.

Programem, který se též věnuje oblasti sluchového vnímání je program p. Arnoldy 

Achtung aufgepasst (Dávej pozor), který byl vytvořen v roce 1978 v Mnichově. Program 

je určen pro děti předškolního věku, též pro děti na počátku školní docházky. Je sestaven 

ze čtyř učebních stupňů. První z nich je věnován rozeznávání šumů, druhý se věnuje 

rozeznávání slov, třetí stupeň je zaměřen na rozeznávání hlásek a poslední, čtvrtý stupeň se 

věnuje oblasti spojování hlásek.

Sluchovému vnímání je věnována poměrně velká pozornost také v programu 

C. Fritze- Hören -  Auditive.

Program byl vytvořen v roce 1976 vDortmungu. Program je  určen opět pro děti 

předškolního a mladšího školního věku, trénuje se zde oblast sluchového vnímání

-  rozpoznávání odlišných zvuků, sluchová diskriminace, určování zdroje zvuku apod. 

Program je dle mého názoru velmi vhodný pro počáteční, elementární nácvik obtíží 

v oblasti sluchového vnímání.

Další programy, se kterými se v publikaci Material zur diagnostic und Therapi 

auditive Wahmemungsstörug setkáme jsou i programy např. Besser lessen und schreiben, 

jehož autorem je Ochner, různé psycholingvistické programy, programy, kde se trénuje 

motorika, rozvoj percepci a v rámci těchto oblastí se některé části věnují i oblasti 

sluchového vnímání. Většina těchto programů je  však určena až dětem, které již nastoupily 

do školní docházky. Vzhledem ktom u, že se má diplomová práce věnuje zejména 

posilování a tréninku oblasti sluchového vnímání v předškolním věku, nebudou tyto 

programy detailněji popisovány.

Programy na rozvoj sluchového vnímání jsou v německé literatuře rozpracovány 

v daleko obsáhlejší míře než je tomu u nás. Dané problematice je v Německu věnována 

poměrně velká pozornost a to již po poměrně dlouhou dobu. V našich podmínkách se daná 

oblast dostává do popředí zájmu zejména v posledních několika letech.
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6 Reedukace sluchového vnímání:

Krom již zmíněných programů se setkáme často s cvičeními, která se věnují 

sluchovému vnímání. Jedná se o samostatná cvičení, různé hry apod. Tato cvičení jsou 

v našich podmínkách rozpracována zejména pro děti školní docházky, často se jedná

o cvičení pro děti se specifickou poruchou učení.

Některá cvičení jsou dělena na určitý počet stupňů -  jednotlivé oblasti se trénují 

od nej jednodušších cvičení, postupně dochází k jejich ztěžování.

Většinou se u všech autorů začíná s jednoduchými hrami, které rozvíjejí celkové 

sluchové vnímání dítěte. Autoři popisují několik úrovní např. Žáčková a Jucovičová (2005)

-  hry na rozvoj fonematického sluchu, kde se cvičí rozeznávání zvuků a tónů, jejich délky, 

síly, výšky a počtu a druhým typem cvičení jsou cvičení, která se věnují lokalizaci zvuku 

a sluchové orientaci. Ve své starší publikaci (2004) se autorky o rozvoji sluchového 

vnímání ještě více rozepisují, věnují se již konkrétní oblastem, které do oblasti sluchového 

vnímání zahrnují. Popisují nutnost věnovat se cvičení a tréninku naslouchání, cvičení 

sluchové paměti, sluchové orientace, sluchového rozlišování, sluchové analýzy a syntézy 

a v neposlední řadě i vnímání a reprodukci rytmu.

6.1. Hry na celkový rozvoj vnímání:

Velmi obecné hry na rozvoj sluchového vnímání, které se trénují nejčastěji 

zpočátku většiny programů jsou hry, které jsou zaměřené na identifikaci zvuku (dítě má 

určit, jaký zvuk slyšelo) a lokalizaci zvuku. V tomto případě se jedná o hry, ve kterých má 

dítě rozeznávat neřečové zvuky. U Kutálkové (1996) se setkáme i shrou, kdy dítě hledá 

tikající telefon, kuchyňskou minutku pouze podle sluchu, rozpoznává písničku podle 

melodie, identifikace zvuků v krabičce.

Ve vyšší fázi se jedná o rozeznávání řečových zvuků, příkladem jsou hry, kdy 

některé dítě houká a ostatní děti mají určit pouze dle sluchu, o které dítě se jedná, hry na 

zvířátka, kdy jsou vždy dětem určena ve skupině zvířátka a děti si mají najít svoji dvojice 

pouze podle zvuku svého zvířátka

6.2. Reedukace oblasti sluchové analýzy a syntézy :

Dle Pokomé (1997) se tyto oblasti trénují nejlépe pomocí her jako např. slovní 

kopaná, určování první hlásky ve slově -  dítě určuje první hlásku slova, která mu je 

předříkávána, stejným způsobem se trénuje i poslední hláska ve slově. Sluchovou analýzu
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a syntézu doporučuje autorka trénovat nejdříve na otevřených slabikách, poté 

na jednoslabičných slovech a postupné přecházet ke slovům složitějším. Autorka (tamtéž) 

též doporučuje těm, kteří budou s dítětem oblast trénovat, poskytnout dostatečné množství 

slov k nácviku, setkáme se zde se seznamy slov na trénování sluchové analýzy a sluchové 

syntézy. Většinou se na rozvoj daných oblastí trénují hry s určováním první a poslední 

hlásky. (Žáčková, Jucovičová, 2005)

Jucovičová, Záčková (2005) popisují i hry s identifikací hlásky ve slově -  např. dítě 

má předem reagovat na hlásku „s“. Pokud se hláska „s“ v daném slově vyskytuje, dítě má 

například vyskočit, zatleskat apod.. Autorky (tamtéž) popisují i hry na „mimozemšťany“, 

kdy se děti mezi sebou baví pouze po hláskách daných slov -  např. p - o - d - e - j .  

Kutálková (1996) popisuje i hru, kdy se před dítě předloží kartičky s různými obrázky, dítě 

má např. vybrat všechny obrázky, které začínají na danou hlásku.

U Žáčkové, Jucovičové (2005) se setkáme i s hrou, zvanou „tichá pošta“, která 

trénuje nejen sluchové vnímání, dítě musí být schopno rozpoznat šeptanou řeč, ale 

i krátkodobou paměť, kdy si musí dítě danou větu, slovo zapamatovat a zopakovat je  dítěti, 

které sedí vedle něj.* Poznámka -  tato hra dle mého názoru trénuje zejména oblast sluchové paměti, dítě musí 

slyšené slovo podržet v paměti a předat jej dítčti, které sedí vedle něj.

6.3. Reedukace oblasti sluchové pozornosti a paměti:

Kutálková (1996) popisuje např. záměrné dělání chyb u vyprávění pohádky. 

Úkolem dítěte je  velmi pozorně poslouchat vyprávění a na chybu zareagovat a dospělého 

opravit. Se stejným typem cvičení se setkáme i u Kuncové (2002).

Oblast sluchové pozornosti a paměti posilují také cvičení, ve kterých se po dítěti 

požaduje, aby si zapamatovalo řadu slov, bylo schopno zareagovat na správné tvrzení -  hry 

typu -  všechno lítá, co peří má apod.

Taktéž se u Kutálkové (1996) setkáme s hrami, které posilují sluchovou paměť 

~ př. hry typu Přijela tetička z Číny, různé po sobě následující slova -  př. v lese jsem viděl 

houby, lišku apod.

Většina her, se kterými se v literatuře setkáme se opakuje, jedná se většinou o různé 

varianty již  zmíněných her.

6.4. Reedukace sluchová diferenciace délky samohlásek:

Dle Pokorné (1997) se tato oblast trénuje nejlépe pomocí bzučáku, kdy se délka 

slabik vyťukává buď dlouhým či krátkým tónem. Autorka (tamtéž) doporučuje nejdříve
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napodobovat zvuky po dospělém -  dospělý zaťuká zvuk, dítě jej po něm zopakuje. V další 

fázi dítě počítá dlouhé a krátké tóny, nakonec samo vymýšlí slova dle zvukové předlohy. 

(Pokomá 1997)

Dle Žáčkové a Jucovičové (2005) se do rytmických cvičení zapojují také tleskání 

a dupání a autorky dopomčují zapojovat i rytmické říkanky a básničky. S tréninkem na 

rozvoj vnímání a reprodukce rytmu se setkáme také u Zelinkové (1999), autorka se shoduje 

s výše uvedeným, taktéž začíná nejdříve posloucháním rytmů, jeho napodobováním a až 

v poslední řadě vymýšlením slov dle rytmické předlohy.

6.5. Reedukace sluchové diferenciace:

Kutálková (1996) zmiňuje např. cvičení, kdy dospělý říká dítěti vždy dvě slova 

a úkolem dítěte je rozhodnout, zda jsou tato dvě slova identická či nikoliv. Autorka 

(tamtéž) začíná nejdříve slovy, která mají význam a liší se jednou hláskou, pokud dítě daná 

cvičení zvládne, zapojují se slova, která jsou nesmyslná, jedná se o bezesmyslné slabiky, 

dítě má určit, zda se slabiky shodují či nikoliv. Vzhledem k tomu, že slabiky samy o sobě 

nemají význam, nemůže se dítě opírat o znalost slova, ale může vycházet pouze 

ze sluchového vnímání.

6.6. Souhrn:

Zelinková (1999) se jako jediná věnuje oblasti sluchového vnímání poměmě

komplexně a výše uvedené oblasti shrnuje. Dopomčuje při potížích v oblasti sluchového

vnímání vycházet z jednodušších cvičení, trénovat naslouchání, zejména identifikaci

daných zvuků, lokalizaci apod. Poté přechází k cvičení sluchové paměti, kam zařazuje

zapamatování si slabik, slov, ale i čísel a melodie, poté postupuje k tréninku sluchové

diferenciace (setkáme se s již  zmíněným slovním fotbalem, vymýšlením slov na danou

hlásku, ale i s tím, že dítě má od slova odebrat písmenko a vznikne mu slovo nové).

Poslední oblastí, kterou se autorka (tamtéž) zabývá je  oblast sluchové analýzy a syntézy

(analýzu zahajuje autorka i analýzou slov ve větě, rozdělování slov věty, určováním pořadí

slov ve větě a tvořením vět z daných slov, poté se věnuje sluchové analýze slov na slabiky

a v poslední řadě analýze slov na hlásky). Oblast sluchové syntézy je  trénována velmi

podobně jako sluchová analýza, trénuje se zde i tvoření nových slov, tvoření slov

z pomíchaných písmen apod. *Poznámka - zde .se dle mého názoru opírá autorka zejména o zrakovou 

percepci, dítč má dané slovo složit s rozházených písmenek, která vidí před sebou, nejedná se zde o trénování sluchové  

syntézy pomocí sluchového anulyzátoru.
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v  našich podmínkách se také setkáme i s různými počítačovými programy, které 

jsou určené primárné pro děti s poruchami učení. Tyto programy obsahují mimo jiné 

i cvičení na rozvoj sluchové analýzy, sluchové syntézy, diferenciace, audiomotorické 

reprodukce a cvičení na rozvoj sluchové pozornosti a paměti. Pnkladem je CD Naslouchej 

a hřej si z edice Chytré dítě. Cd je zaměřeno zejména na sluchovou diferenciaci a trénink 

naslouchání, identifikaci zvuků, trénink sluchové paměti apod. Materiál obsahuje desítky 

zvuků, které jsou doprovázené obrázky a velké množství melodií. CD-ROM je dle autorů 

určen pro logopédy, ale i pro učitele, rodiče a děti, pro zlepšení sluchového vnímání 

a sluchové paměti zvuků i tónů. Obsahuje úlohy pro menší děti od 3 - 7 let, další skupina 

obtížnějších úloh je pro děti 7 - 1 2  let. Dle mého názoru je opět velmi široce určená cílová 

skupina, je třeba rozlišovat mezi materiály pro odborníky a materiály pro rodiče. 

(Daňková, Smreček, 2005)

7 Souhrn teoretické části:

Rozpracovanost jednotlivých oblastí v mé diplomové práci je  poměrně 

nerovnoměrná. Je to dáno zejména tím, že se o mnoha zmíněných oblastech fonematického 

sluchu nikdo v české literatuře nezmiňuje, mnohdy je  velmi nutné vycházet ze zahraniční 

literatury, zejména z literatury německé. V našich podmínkách je poměrně rozpracována 

oblast sluchové analýzy a sluchové syntézy. Např. oblast rýmování a sluchové paměti je 

v našich podmínkách zpracována ve velmi omezeném množství. Oblasti sluchového 

vnímání se v našich podmínkách nikdo konkrétně nevěnuje. Většinou se jedná o autory, 

kteří se věnují specifickým poruchám učení a oblast sluchového vnímání zahrnují jako 

jednu z oblastí, ve kterých mají tyto děti obtíže.

Je velmi obtížné získat potřebné informace, mnoho z autorů se v pojetí např. oblastí 

sluchového vnímání překrývá či neshoduje v termínech. Setkáme se již  se zmíněným 

i teoretickým nesouladem. Mnoho z autorů se velmi rozchází v terminologii oblastí 

sluchového vnímání, jindy pod daný pojem autoři zahrnují více oblastí apod.

Posledním zjištěním v rámci teoretické části je  i fakt, že pokud se např. vyskytne 

nějaký program na rozvoj sluchového vnímání, je  často určen velmi širokému spektru 

cílových oblastí. Je většinou určen nejen rodičům, ale i psychologům, pedagogům apod.

^Poznámka -  dle mého názoru není možnč jeden program určit jak rodičům tak i odborníkům, program by musel mít jiné  

specifikace, jinak rozepsané určení apod.
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8 Empirická část

8.1. Cíle empirické části

Cíle empirické části mé diplomové práce jsou následující. Primárním cílem je 

vytvořit stimulační program pro rozvoj sluchového vnímání u dětí v mateřské škole. Tento 

program sestavit, vytvořit též vlastní diagnostický materiál, kterým by bylo možné ověřit 

vstupní a výstupní úroveň dětí, které se kurzu zúčastní.

Sekundárním cílem je ověřit účinnost tohoto programu v praxi, tento program 

zrealizovat u dětí předškolního věku. Mnou vytvořený diagnostický materiál bude sloužit 

zejména k posouzení úspěšnosti a účinnosti tohoto programu, zda u dětí, které tímto 

programem prošly dochází k statisticky výraznému zlepšení v trénovaných oblastech 

sluchového vnímání či nikoliv.

Posledním, terciárním cílem empirické části je  posoudit, zda je možné program na 

rozvoj sluchového vnímání považovat za určitý typ screeningu u dětí předškolního věku, 

zda je možné již v předškolním věku poukázat na obtíže u některých dětí a právě těmto 

problematickým oblastem se u těchto dětí více zabývat, stimulovat je  a rozvíjet ještě před 

nástupem dítěte do základní školy.

8.2. Použité metody a techniky

Při tvorbě diplomové práce byly použity následující metody a techniky:

• metody a techniky určené k shromažďování primárních dat (pozorování, analýza 

a studium dokumentů, literatury, rozhovory s dětmi, s učitelkami v mateřské škole)

• metody k jejich přezkoušení a měření (škálování)

• metody sloužící k určení systému sběru informací (statistický výběr)

• metody a techniky sloužící ke zpracování primárních dat (zobecnění empirických 

dat) jako jsou; popis, experiment, matematické metody a analýzy získaných dat.

9 Charakteristika programu

Popis programu je  shrnut v následující tabulce. Jednotlivé oblasti jsou nadále 

detailněji rozepisovány na následujících stranách.
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Tabulka č. 5 -  Charakteristika prosram u

Charakteristika programu Program na rozvoj sluchového vnímání 

Skupinový program pro děti v mateřské škole

Cílové slupiny programu Děti předškolního věku, zejména ty děti, které jsou těsně 

před vstupem do školní docházky 

Děti po odkladu školní docházky

Trénované oblasti Fonematický sluch 

Sluchová analýza 

Sluchová syntéza 

Audiomotorická reprodukce 

Rýmy -  pasivní, aktivní 

Sluchová paměť, sluchová orientace 

Sluchová diferenciace

Časová dotace programu Jednou týdně po dobu 10 týdnů 

1 lekce

25 minut (zpočátku) -  40 minut (na konci programu)

Prostorové požadavky 

programu

Běžná třída mateřské školy, kde je možný volný pohyb 

dětí, práce u stolečků

Vstupní a výstupní 

diagnostika

Vlastní diagnostický materiál

Materiály pro děti eurodesky, desky s klipem, samolepky, identifikační 

kartičky

Struktura lekcí Na počátku se pracovalo více s názorem, s využitím 

obrazového materiálu, poději více na využívání pouze 

sluchovou cestou

Pracovní listy, požadavky na 

rodiče

Popis pracovních listů -  5 listů na lekci 

Pravidelná domácí příprava s dítětem cca 5 -  10 minut 

denně po dobu 10 týdnů

Program, který jsem vytvořila je  určen pro děti předškolního věku, zejména pro 

děti, které jsou těsně před vstupem do základní školy, v letáčku bylo přesně popsáno, že je 

program vhodný pro ty děti, které v září 2007 nastoupí do první třídy.

Program Rozvoj sluchového vnímání jsem původně plánovala uskutečnit v PPP 

(Pedagogicko psychologické poradně) Středočeského kraje, pracoviště Kladno, kde jsem
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pracovala jako psycholožka. Navštívila jsem proto dvě mateřské školy, kde jsem vyvěsila 

letáček, přihlášku do programu (viz Příloha č.l (letáček), č.2 (přihláška)) a též informace 

pro rodiče, které se týkaly programu (Příloha č. 3).

Nechala jsem rodičům dostatek času (3 týdny) na rozmyšlenou ohledně účasti jejich 

dítěte na kurzu a poprosila jsem učitelky, jež jsem s cílem a obsahem kurzu podrobněji 

seznámila, aby kurz rodičům doporučovaly. Po třech týdnech jsem školky navštívila znovu 

a zjistila jsem, že je pro rodiče velký problém vodit děti po skončení docházky v mateřské 

škole ještě do poradny na kurz sluchového vnímání. Na kurz se nepřihlásil nikdo, pouze 

jedna maminka se telefonicky objednala.

V jedné mateřské škole jsem se proto domluvila s ředitelkou na tom, že kurz 

uskutečním přímo v prostorách mateřské školy, v odpoledních hodinách. Rodičům tak 

usnadním docházku do kurzu, kurz bude součástí běžné návštěvy jejich dítěte do mateřské 

školy, nebudou muset nikam docházet. Po této změně se do kurzu v mateřské škole 

přihlásilo asi 18 dětí. Kurz byl určen pro děti předškolního věku, které nastoupí v září 2007 

povinnou školní docházku.

Kurz byl zdarma, vybírala jsou pouze poplatek za materiál pro děti (desky, 

kopírování papírů, odměny apod.) 100 Kč.

Celkem se na program přihlásilo 15 dětí, proto byly utvořeny dvě skupiny po 

7 a 8 dětech. Skoro pokaždé se stalo, že nějaké dítě chybělo a tak byl program 

uskutečňován nej častěji ve dvou skupinách po 6 dětech. Tento počet se mi zdá pro 

skupinový program naprosto ideální.

Počet dětí ve skupině byl 7 -  8 dětí. Pořadí dětí ve skupinách a rozdělení nebylo 

však možné udělat trvale, protože často docházelo k tomu, že si pro dítě přišla do mateřské 

školy maminka a bylo nutné, aby dítě bylo v dřívější skupině. Dvě skupiny byly výhodné

i 2 toho důvodu, že pokud mnoho dětí chybělo (to se vyskytlo asi na dvou lekcích), bylo 

niožné děti spojit do skupiny jedné.

Z terapie ve skupině je i dle literatury (Balcar, Špitz, 2002) doporučen počet dětí ve 

skupině mezi 6 - 8  dětmi.
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Skupinové programy a zejména uvedené počty dětí ve skupmě jsou uvedeny 

v následující tabulce.

Tabulka č. 6. Skupinové prozram y a m í ty dětí ve skupinách:

Název kurzu / 
cílová skuDÍna

Počet setkání Délka jednoho 
setkání

Počet dětí ve 
skupince

Kupoz
Děti ve věku 8 - 1 2  
let

První část 15 setkání 
i s dodatky 20 
setkání/ Ix týdně

40 -  60 minut, práce 
denně doma

8 - 1 0  dětí, spíše se 
dělá individuálně

Kumot
Děti s ADHD ve 
věku 5 — 8 let

10 setkání/ Ix týdně 50 -  60 minut, práce 
denně doma

malá skupinka dětí, 
bez specifikace 
počtu dětí

Kuprev
Děti od 4 let do 
zahájení školní 
docháykv

8 lekcí/ Ix týdně 30 minut, denně 
doma

malá skupinka dětí, 
bez specifikace 
počtu dětí

Edukační program 
pro děti
předškolního věku 
PPP Praha 4 
Děti předškolního 
věku, bez větší

tFí Iť Q r* p

10 lekcí/ Ix týdně 60 minut 8 - 1 0  dětí

o J J C C ll lK .C lv C

Reedukace pro 3. a 
4. třídu PPP Klatovy 
Děti  ̂ ří 4 tříd

6 lekcí 60 minut 8 dětí

<X 11 lv i

Hrkola PPP Klatovy 
Děti předškolního 
věku, před nástupem
^Wr̂ lní i\f\n\\ç\7\c\l

10 setkání/ Ix týdne 50 -  60 minut, 
denně doma

do 10 dětí

C lU L / l Id / i iv Y

Spueh PPP Klatovy 
Děti 7 tříd SPI ]

10 setkání/ Ix týdne 50 -  60 minut, tikoly 
na doma

do 10 dětí

IIIU b Ol vJ
Školička PPP 
Klatovy 
npti 1 tříH

10 setkání/ Ix týdně 40 -  50 minut, tikoly 
na doma

do 10 dětí

L/cii 1. mu 
Grafomotorika -  
PPP Klatovy 
Děti ve věku 5 - 8  
let

10 setkání/ Ix týdne 40 -  50 minut, 
cvičení na doma

2 skupinky po 6 
dětech

Zvlas.nl zkušenosti -  poM ání skupinového programu v pedagogicko 

psychologické p o r a d n ě  v Klatovech, kde jsem uskutečňovala program SPUCH pro děti 

se specfickými poruchami uěcni a chovám, jsem vycházela z předpokladu, ie  ideální

počet dětí v jedné skupině je 6 -  8 děti.
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Ze zkušenosti z tohoto programu jsem velmi čerpala, v mnohém jsem se poučila, 

např. zda by méli být na jednotlivých lekcích přítomní rodiče dětí či nikoliv. V PPP 

v Klatovech byli na jednotlivých lekcích přítomni i rodiče společně sdčtm i, často 

se jednalo o poměrně problematické situace. Rodiče často svým dětem pomáhali, mnohdy 

se jednalo o soupeření rodiči mezi sebou, děti mnohdy zlobily, předváděly se apod.

Z tohoto důvodu jsem na programu sluchového vnímání upřednostnila možnost samotaých 

děti, bez účasti rodičů na jednotlivých lekcích. Rodičům byla ihned na počátku nabídnuta 

možnost individuálních konzultací v případě potřeby, při nejasnosti s plněním pracovmch 

listů apod. Možnost konzultace byla většinou po ukončeni lekce, po telefonické domluvě 

bylo možné provést konzultaci kdykoliv.

Trónnv»n> oblasti - Oblasti, které byly v tomto programu posilovány jsou 

následující - fonematický sluch, sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza, 

audiomotorická reprodukce a tvorba aktivních a rozpoznávání pasivních rýmů. Jednotlivé 

oblasti jsou detailně popsány v teoretické části diplomové práce.

ř . . n v á  dotace - Časová dotace jednotlivých hodin byla proměnlivá, zpočátku 

trvala lekce asi 25 -  30 minut, ke konci programu jsem rozšiřovala i dobu trváni 

jednotlivých lekci. Poslední lekce trvaly kolem 40 minut. Také se stupňovaly nároky 

na děti. Zpočátku jsme pracovali hodně s názorným materiálem (víěka, krabičky, obrázky), 

ke konci programu se pracovalo více v oblasti slov, pojmenování a slovních her.

_________ A - Prostorové požadavky na uskutečnění daného programu

nejsou zvláště speciňcké, jednalo se o prostory, kde se může pohybovat cca 8 děti, kde 

si také mohou později sednout a pracovat u stolečků. IC těmto účelům postačila běžná tnda 

v mateřské škole. Je nutné, aby tato místnost sloužila v daný okamžik pouze účelům 

programu, nebylo zde rušení nikým jiným, do třídy v době konání nikdo nechodtl a děn se

tak mohly soustředit n a  jednotlivou lekci.

v^fnpní « výstupní diagnostika - Všechny děti jsem před začátkem kurzu nechala 

projít svým vstupním testem. Diagnostický materiál se skládá z 15 oblastí v následujícím

pořadí.
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Oblasti vstupní a výstupní diagnostiky: 

fonematický sluch 

sluchová analýza na hlásky 

sluchová syntéza na hlásky 

sluchová analýza na slabiky 

sluchová syntéza na slabiky 

audiomotorická reprodukce 

rýmy -  pasivní 

rýmy aktivní 

sluchová paměť na věty 

pozice hlásky iniciální 

pozice hlásky finální 

slabiky přidání 

slabiky odebrání 

hlásky přidání 

hlásky odebrání

Diagnostický materiál byl vytvořen po prostudování všech dostupných testů 

na oblast sluchového vnimáni. Bylo nutné vytvořit tento materiál, pomoci néj bylo poté 

možné měřit efektivnost programu.

v každé diagnostické oblasti bylo pět úkolů. Jednotlivé úkoly byly hodnoceny 

třístupňovou škálou. Pokud dítě odpovědělo správně, obdrželo 1 bod, pokud odpovědělo 

správně, ale až po zopakování zadání ěi se dítě samo opravilo, získalo 0,5 bodu. V případě, 

že dítě odpovědělo chybně 6i nepodalo odpověď žádnou, získalo O bodů. Každá oblast 

zaěiná zácvikem, ve kterém je  dítěti vysvětleno, jaký bude mít úkol, dítě si tak na příkladu 

může své schopnosti vyzkoušet, v případě, že dítě chybuje již u zácviku, znovu mu 

vysvětlíme danou instrukci. V každé z oblastí bylo možné získat maximálně 5 bodů, 

v celém diagnostickém testu mohly děti získat maximálně 75 bodů.
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v následující ukázce je znázorněno, jakým způsobem byly dané oblasti testovány. 

Tabulka č. 7 - IM zk a  dílčího subtestu -  fonematický sluch

1. Fonematický sluch skór
Zácvik: truf-traf, slok -slok 0 0,5 Ib

1. Pní -  Pní 0 0,5 Ib

2 .Ž lá f-Š lá f 0 0,5 Ib

D v n t-  Dint 0 0,5 Ib

4. Vošl -  Vočl 0 0,5 Ib

S .Š tv -Š tí 0 0,5 Ib
L_____ SI------- --------------------

V horní části diagnostického materiálu byla vytvořena tabulka, do které se graficky 

znázornily výsledky dětí v tomto testu. Modrou barvou byly do tabulky znázorněny 

výsledky dítěte při vstupní diagnostice, červenou barvou poté při výstupní diagnostice. 

Tabulka byla určen zejména pro rodiče, kteří mohli velmi náz.omě vidět, v jakých 

oblastech se děti zlepšily, vznikl poté barevný graf

A fi - T nhM n nro zazmmenmhM^dků v diagm stidcénumleiMML

Body

4.5

0,5
Fonem.

sluch
Sluchová
analýza
hlásky

Sluchová
syntéza
hlásky

Sluchová
analýza
slabiky

Sluchová
syntéza
slabiky

A udiom ot
reprodukce

Rýmy
pasivní

Rýmy
aktivni

Paméť 
na véty

Pozice
hlásky

iniciální

Pozice
hlásky
finální

Slabiky
přidáni

Slabiky
odebráni

Hlásky
přidání

H lásky
odebrání

Po skončení kurzu procházely déti opét diagnostickým materiálem. Jednalo se o ten

samý, kterým byly diagnostikovány před začátkem programu.

Znovu otestovat se mi podařilo pouze 13 děti, 2 dčti jsem nebyla schopna 

ve školce opčtovné zastihnout. Jedno z neotestovaných dětí odjelo předčasně s rodiči na 

dovolenou a rodiče mi vzkazovali, ie  se rozhodli, že jejich chlapec do základní školy 

nenastoupí, rozhodli se o odkladu školní docházky, druhý chlapec byl v dobč opětovného 

testování dlouh«lobé nemc^ný, rodina mou snahu o kontaktování snim i ponechala bez 

odpovédi. Jednalo se o rodiče, kteří ani v průběhu programu se mnou moe 

nespolupracovali a na domácích úkolech se s chlapcem nepodíleli. Domácí úkoly tak často 

plnily s chlapcem učitelky z mateřské školy v době odpoledního programu mateřské školy.
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M ateriály pro děti - Každé dítě obdrželo na počátku programu eurodesky, 

na kterých byla malá kartička s termíny dalších setkání. První list byl připraven tak, aby si 

do něj mohly děti namalovat nějaký obrázek, díky kterému by si sve desky poznaly.

(viz příloha č. 4)
Většina dětí si své desky doma velmi ochotně vyzdobila, na další lekci mi hrdě

ukazovaly své výtvory.
Všechny desky jsem ponechala v jedné barvě, bylo tedy nutné nějaké rozhsem.

Volba více barev se ml nezdála vhodná z toho důvodu, že by se děti nedohodly na tom, 

kdo jakou barvu bude mít, V deskách byly průhledné folie, do kterých si détí vždy řadily 

úkoly na doma, pracovní listy. V poslední folii byl speciálně připraven list na samolepky 

(viz příloha ě. 5). Děti dostávala samolepky za aktivitu na programu, za domácí úkoly 

a za bonusové hry při jednotlivých lekcích.

S lrnktiir«  lekci - Každá lekce začínala vždy opakováním toho, co se dělalo v lekci 

minulé a kontrolou úkolů. Později jsem kontrolu úkolů ponechávala až na konec lekci, 

protože jsme se tím hodně zdržovali, děti se většinou snažily ukázat mi své úkoly všechny 

najednou a pak byl poměmě velký problém děti utišit a donutit k další spolupráci.

Při 10. lekci, která byla celkovým opakováním všeho, co jsme v programu dělaly 

obdržely děti diplom (viz příloha č. 6), kde bylo popsáno, čemu se na kurzu naučily

a „sladkou odměnu“.

Rodiče dětí obdrželi na počátku kurzu následující tabulku, která názorněji

ukazovala oblasti, které budou v následujících lekcích trénovaný.

JednotUvé oblasti a jejich rozmístění v programu byly velmi pečlivě voleny 

a vybírány Bylo třeba, aby se dané oblasti procvičovaly rovnoměmě. Také jsem však 

považovala za nutné ty oblasti, u kterých jsem předpokládala, že budou činit dětem 

výraznější obtíže, trénovat častěji, než oblasti, u kterých jsem předpokládala menší obtíže. 

Např fonem atickém u sluchu je věnován větší prostor než např. sluchové analýze 

na slabiky. U té jsem předpokládala, že dětem půjde lépe, proto jí nebyl vénová. tak velký

prostor.

Tabulka oblastí, které byly v jednotlivých lekcích trénovány. Následující tabulku

obdrželi rodiče před začátkem programu:
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Tabulka č.9 — popis dílčích oblastí

Číslo 
lekce ^

lednotlivé oblasti, které budou v lekcích trénovány

1.
"onematický
íluch

<

sluchová
inalýza
slabiky

Sluchová 1 
3aměť

R.ýmy pasivní 1 
(
j^očet 
5I0V ve 
větě

2.
Sluchová
syntéza
slabiky

"onematický
sluch

A.udiomotorická ] 
reprodukce

Rýmy aktivní Sluchová
orientace

3.
Pozice 
hlásky -
inipiální

Slabiky
odebírání

Sluchová
paměť

Sluchová 
analýza - 
slabiky

Sluchová
syntéza
slabiky

4.
Fonematický
sluch

Slabiky
přidání

Audiomotorická
reprodukce

Pozice hlásky 
fmálni

Rýmy
pasivní

Rýmy
aktivní

5. Opakovači lekce -  opakování z lekcí 1 .- 4 .

6.
Hlásky
přidání

Sluchová 
analýza - 
hlásky

Audiomotorická
reprodukce

Fonematický
sluch

Rýmy
aktivní

7.
Sluchová
syntéza

■ A B v*».-' • ^ /

Hlásky
odebrání

Rýmy aktivní Slabiky
odebrání

Hlásky
iniciální

Hlásky
finální

8.

lllcií>Pk.y
Fonematický
sluch

Sluchová
analýza
slabiky

Sluchová 
syntéza slabiky

Audiomotorická
reprodukce

i Sluchová 
paměť

i Slabiky 
přidání

t

f '1 1 1 * 1

9.
Hlásky
přidání

Hlásky
odebrání

Sluchová 
analýza hlásky

Fonematický
sluch

Sluchoví
syntéza
hlásky

i Slabik) 
přidání

/ Slabiky 
odebrání

10. Opakovači 1<ikce -  všech 1ekcí 1 . - 9 .

n„žad-vkx_n a q 2 !íiče - P» každé lekci dostávaly déti domů 

pracovní listy. Jednalo se vždy o pét pracovních listu na jednu lekci. Pracovní listy jsen, 

sama vytvořila, jako obrázky jsem použila obrázky z dostupné literatury, détských čítanek 

apod. (Příloha e. 7) Pracovní listy byly vždy očíslované číslen, lekce, též bylo detailnéji

znázorněno o jaký pracovní list se  jedna.
Pracovní listy byly připraveny tak, aby se rodiče snadněji orientoval, v .nstrukcich.

 ̂ 1- . v h o rn í  části byla tabulka, ve které bylo znázorněno o jaký Na každém pracovním listu v horní casii oyi
• ^ lekce ná7.ev daného cvičení, na které jsou úkoly na listu

pracovní list se jedna, cislo ItKC , , , ,
k danému cvičení. Na některých pracovních 

vytvořeny a detailněji popsana instrukce k daném
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listech se tyto tabulky vyskytuji dvě, jedna na homi ěásti listu, druhá na spodni části. Jedná 

se zejména o pracovní listy opakovacích lekcí, kde bylo třeba zopakovat více oblastí či

O náměty na hry apod.
Jako příklad uvádím tabulku z pracovního listu I., lekce 1. Pracovní hsty byly

vytvořeny pro individuální práci rodiče s dítětem, listů bylo vždy pět, listy byly určeny

jeden list na jeden den, tzn. celé cvičení lekce trvalo pět dní. Tím se zvyšovala dotace

programu na dvojnásobek.
Práce nad jedním pracovním listem byla plánována cca na 10 minut, všech

5 pracovních listů tedy tvoři 50 minut domácí přípravy nad danými úkoly. Tímto 

způsobem byli do programu zapojeni rodiče, předpokládala se pravidelná domácí příprava 

a aktivní spolupráce rodičů na celém programu. Právě s tím měli někteří rodiče problémy, 

přestože byli na tuto skutečnost upozorněni předem.

Tabulka r* W  - llkázkatahu lkyA M m m Ú h oM M L  _______________ ______________________________________

1. lekce

List; /I 
B 
C 

Ď 

E

Počet slov ve vete

Instrukce:
Rodič přečte dítěti větu, která je  napsaná na malém lístečku. Dítě 

pozorně poslouchá. Po přečtení je  úkolem dítěte graficky 
namalovat pomocí hvězdiček (kolik slov, tolik namaluje hvězdiček) 

počet slov, ze kterých se věta skládá. Dítě maluje vždy do řádku 

s číslem věty.
Pote dospělý čte  další větu.
Je  žádoucí udělat s dítětem celou sadu, pro děti, pro které to bude 

nhtížné je možné rozdělit cvičení na polovina-----------------------------

Po opětovném testování na konci kurzu jsem také připravila pro rodiče vždy 

na každé dítě hodnocení kurzu. Popsala jsem oblasti, ve kterých se dítě zlepšilo, též jsem  

upozonnila na oblasti, které je potřeba nadále trénovat a cvičit. Procentuální zlepšení

v úkolech jsem rodičům zaznam enala do připravené tabulky - grafu. Měli možnost

• Hit? rlenšilo neivíce a na které oblasti je třeba se nadale názorně vidět, kde se jejich dítě ziepsiio nej

zaměřit.
v případě zájmu rodičů jsem jim také poskytla typy na úkoly a cvičení, které se 

Věnují zejména té oblasti, která je u dítěte oslabena. Této možnosti využili asi jen tH

Z rodičů.
Program je určen jak již bylo zmíněno pro děti předškolního věku, zejména pro děti 

Před nástupem do základní školy. Předpokladem je, že bude progran, realizován 

pedagogem, který má pedagogické a psychologické znalosti a je seznámen t se znalostí
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jednotlivých vývojových oblasti dítěte. Po určitých změnách by bylo možné, aby byl 

program realizován i např. matkou některého z dětí. V tomto případě by vsak musela být 

jednotlivá cvičení nastavena odlišně, bylo by nutné poskytovat této mamince supervizní 

kontrolu pedagoga či psychologa. Právě tato oblast bude více otevřena v diskusi diplomové

práce.

9.1. Časový harmonogram

Časový harmonogram mé diplomové práce se skládal z několika etap. Z etapy

přípravné, etapy, ve které byla provedena vlastni realizace výzkumu, uskutečnění 

programu a poslední fáze, fáze vyhodnocení získaných dat a jejich následná analýza.

9.1.1 Přípravná etapa

v pHpravné etapě jsem navštívila knihovny a věnovala se zejména studiu matenalu

a shromažďování informací, které se týkají oblasti sluchového vnímání, oblasti

fonematického sluchu. Byla jsem velmi překvapena, že právě v této oblasti není u nás

dostatek materiálu. V pedagogické knihovně v Knihovně J. A. Komenského jsem si

nechala udělat rešerži a zjistila jsem, že literatura, která se věnovala oblasti sluchového

vnímání je u nás velmi nedostatečná. Našla jsem  pouze několik článků z časopisů pro

učitele, kde byly popsány zejména metody, jak oblast sluchového vnímání u děti

procvičovat a posilovat. V české literatuře jsem nenašla jedinou publikaci, která by se

věnovala oblasti sluchového vnímáni v celé jeho celistvosti. Mnohé informace je  možné

získat zejména v literatuře, která se věnuje specifickým poruchám učení. Zde je  oblasti

sluchového vnimáni věnována poměrně velká část. Dále je  možné najít o sluchovém

vnímání informace v publikacích, které jsou věnovány zejména rodičům a pedagogům, jez

se zabývají dětmi před vstupem do první třídy, či dětem s odkladem školní docházky.

Jedná se nejvíce opět o reedukací sluchového vnímání. V zahraniční literatuře se s touto

tématikou setkáme mnohem častěji. Existují např. v Německu ucelené publikace, které

se věnují pouze oblasti sluchového vnímání, najdeme zde teorie, detailní popisy toho, co se

do této oblasti řadí, jednotlivé testy, kterými je  možné sluchové vnímání hodnotit

a diagnostikovat jeho poruchy a také rozsáhlé metody reedukace.

Přípravné etapě jsem též navštívila několik pedagogicko psychologických poraden, 

poradnu v Klatovech, poradnu v Praze a poradnu v Kladné. Zde jsem se věnovala zejména 

studiu testových materiálů k hodnocení sluchové percepce a jejich součástí. Seznamila 

jsem se s testy, které jsou zaměřené na diagnostiku poruch v této oblasti. Existuje pouze
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malé množství testů, jež jsou zaměřené pouze na oblast sluchového vnímáni, rada z nich 

jsou testy, které jsou součástí jiných testů, zejména testů na diagnostiku poruch učení.

Po důkladném prostudování těchto materiálů jsem vytvořila vlastní diagnostický materiál, 

kterým jsem testovala děti před vstupem do programu a po jeho absolvování. Právě tento 

diagnostický materiál měl určit vstupní úroveň oblasti sluchového vnímání dítěte 

a výstupní úroveň. Díky těmto oblastem vstupní a výstupní bylo poté možné analyzovat 

a diskutovat nad úspěšností a zlepšením či zhoršením dětí v jednotlivých oblastech

diagnostického testu.
V přípravné fázi jsem též studovala jiné různé reedukační programy, které jsou 

určené pro děti předškolního věku, zabývala jsem se studiem skupinových programů, jejich 

zákonitostí, podmínek, které by měly tyto programy obsahovat, množstvím dětí, který je 

pro daný program ideální. V přípravné fázi jsem v neposlední řadě také vytvářela po 

důkladném studiu zákonitostí vývoje sluchové percepce jednotlivé pracovní listy a utvořila

tak celý program, včetně n á p l n ě  jednotlivých lekcí.

Přípravná fáze diplomové práce byla nejdelší fází v celé práci. Tato fáze trvala od

té doby, kdy jsem si svou diplomovou práci zadala do ledna 2007.

9.1.2 Vlastní realizace výzkumu:
V rámci realizace programu jsem program, který jsem vytvořila ověřovala v praxi

u dětí v mateřské škole.
Vlastni realizace programu se skládala ze dvou částí. V první části jsem vytvořila

letáčky do mateřských školek, program se měl v prvé řadé uskutečňovat v prostorách

pedagogicko psychologické poradny v Kladné. Vzhledem k tomu, že se ze tří mateřských

škol, kde byl program nabídnut nenašel NIKDO, kdo by byl ochoten jednou týdně

navštěvovat s dítětem PPP a docházet pravidelně na program, domluvila jsem se

s ředitelkou jedné mateřské školy a po domluvě byl program uskutečněn přímo

v prostorách mateřské školy v odpoledních hodinách, v odpoledním programu. Po teto

změně se do programu přihlásilo asi 18 děti, 16 dětí tento program skutečně absolvovalo. ^

V první části jsem ve školce vyvěsila přihlašovací formuláře, ktere mi rodíce 

vyplnili a své dětí do programu přihlásili. Do školky jsem docházela v odpoledních 

hodinách a vždy individuálně jsem testovala ty děti, které se do programu přihlásily. 

Jednalo se o diagnostiku dítěte mnou vytvořeným diagnostickým materiálem, bylo nutné 

zjistit vstupní úroveň auditivní percepce dítěte. Po této diagnostice se ve školce 

v týdenních intervalech uskutečnil program na rozvoj sluchového vnímání v časovém
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trvání 10 týdnů. Po ukončení programu, po poslední lekci jsem opět jednotlivé děti 

individuálně otestovala diagnostickým materiálem a mohla jsem tak posuzovat 

a porovnávat vstupní a výstupní úroveň dílčích oblastí auditivní percepce. Vlastní realizace 

programu se uskutečnila v měsících duben a květen 2007.

9.1.3 Fáze vyhodnocení dat a jejich analýza:

Po uskutečnění programu a otestování všech dětí jsem provedla analýzu získaných 

údajů, porovnávala jsem úspěšnost dětí před vstupem do kurzu a po jeho absolvování, 

srovnávala jsem zlepšení v jednotlivých testovaných oblastech, též jsem porovnávala 

zlepšení celkové. Také jsem se zabývala tím, jak se na úspěšnosti dítěte v programu 

podílela spolupráce s rodiči, zda mělo na zlepšení dítěte vliv častá či žádná absence na 

daných lekcích apod. Tato fáze trvala od ukončení programu, od cca poloviny června do

října 2007.
V analýze údajů jsem bohužel neměla mnoho možností srovnávání s literaturou. 

K závěrům, ke kterým jsem dospěla totiž není v našich podmínkách možné najít literaturu. 

Vzhledem k naprosto nedostačujícímu literárnímu zpracování problému v české literatuře 

tak nebylo možné s literárními zdroji nijak porovnávat či polemizovat. Získala jsem 

materiály cizojazyčné, ale zde není popsána česká populace. V zahraniční literatuře se 

často setkáme s podobnými programy, jejich srovnáváním, porovnáváním, existují 

programy nejen pro pedagogy, ale i pro rodiče apod. V české literatuře se s podobným 

programem, který by byl zaměřen na oblast sluchového vnímání krom jednoho 

(Mikulajová, Dostálová, 2004) nesetkáme. Z tohoto důvodu byla analýza získaných dat 

a jejich následná práce s nimi poměmě problematická.

Harmonogram diplomové práce je znázoměn v tabulce č.l 1
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Tabulka č. I I -  časový harmonogram

Časový harmonogram rok 2006 rok 2007

rněsíc S). 0.1 1. 12. i. 31. k̂ f .. 1\  8;. 91. 10 . 11.

studium literatury l >í >[ >i >c

studium skupinových 

programů 5í  5(

seznámení se s testy 

sluchového vnímání 1 !c :

vytvoření konceptu 

programu X :X

návštěva v mateřské škole X :X

umístění letáčku pro rodiče X

výběr dětí X X

vytvoření vstupního 

diagnostického testu X X

vytvoření vlastního 

programu pro děti X X

vstupní diagnostika dětí X X X

vlastní program - realizace X X X

výstupní diagnostika X X

výstupy pro rodiče X X

analýza dat, zpracování 

údajů X X X X X X

studium literatury, získávání 

dalších informací
X X X

příprava diskuse o širším 

využití programu
X X

přepracování programu do 

počítače
X X X

překreslení obrázků do 

programu
X X X
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9.2. Charakteristika souboru dětí

Do programu se přihlásilo 15 dětí. Jednalo se o 4 dívky a 11 chlapců. Všech 15 dětí 

prošlo celým programem. Z 11 chlapců bylo 8 chlapců po odkladu školní docházky,

4 chlapci odklad neměli. Ze 4 dívek neměla odklad ani jedna. U jedné dívky jsem mamince 

opakovaně odklad doporučovala, přesto maminka nesouhlasila a dívka nastoupila v září 

2007 do první třídy. Obtíže dívky jsou popsány v detailním popisu dětí, které se programu 

zúčastnily. Chlapců bylo dle mého názoru více z toho důvodu, že se většinou jednalo

o děti s odkladem školní docházky, o děti, u kterých sami rodiče viděli, že se určité obtíže 

vyskytují.
LJ dívek se v naprosté většině případů jednalo o impulsy ze strany maminek. Ty 

chtěly, aby jejich dívky byly na školu připraveny na 100% a tak je přihlásily do tohoto 

programu. Mnohé ze 4 dívek neměly výraznější obtíže v oblasti sluchového vnímaní. 

Maminky velmi apelovaly na plnění úkolů a účast dívek na programu.

G rafč. I - Rnrinžc.ní dětí v programu dle pohlavíj

10

9

8

7

6

5 í

4 : 
3 

2 

1 ■ 
O -

Chlapci Divl<y

Záleželo zejména na rodičích, zda zváží vhodnost programu pro své dítě a dite do 

programu přihlásí. Děti musely splňovat tyto parametry. Muselo se jednat o dítě 

předškolního věku, dítě buď po odkladu školní docházky, či takové dítě, které v září 2007 

nastoupí do první třídy. Dalším kritériem, které měly děti splňovat bylo to, že se melo 

jednat o děti, které netrpí žádným vážnějším smyslovým, mentální či tělesným postižením. 

Program je primárně určen většinové populaci, pro ony vyjmenované oblasti by bylo třeba 

program upravit a specifikovat právě pro jednu z oněch kategorií.
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Do programu se přesto přihlásil chlapec s Aspergerovým syndromem. Chlapec je 

ve školce integrován, předpokládá se i dle maminky, že chlapec bude navštěvovat běžnou 

základní školu a bude mu poskytnut asistent pedagoga, který se mu bude v hodinách 

individuálně věnovat. Tento chlapec byl do programu přijat na individuální domluvě 

s maminkou, která o účast v programu velmi stála. U tohoto chlapce se předpokládalo jiné 

zlepšení, předem stanované hypotézy se u tohoto chlapce nepředpokládaly, vzhledem 

kjeho postižení. Maminka chlapce byla podrobně seznámena stím , že předpokládaný 

posun a zlepšení v oblasti sluchového vnímání, která se předpokládá u ostatních deti, 

nemusí být u tohoto chlapce tak patrná. Mamince byla též nabídnuta mtenzivnejsi 

spolupráce, v případě obtíží chlapce s plněním úkolů měla možnost využít nabídnutých

konzultací.
Dle mého názoru byla účast chlapce v programu velmi přínosná. Díky zkušenosti 

s tím, jak se v programu chová, jak je či není schopen plnit dané úkoly, co mu dělá obtíže 

apod., je poté možné stanovovat a upravovat program pro jiné cílové skupiny právě např. 

pro děti s nějakým typem postižení -  děti s mentálním postižením, se smyslovým

či tělesným.
Chlapec bude navštěvovat běžnou základní školu. Po komplexním vyšetření, 

psychologickém a speciálné pedagogickém v pedagogicko psychologické pořádné 

a intenzivní spoluprací s SPC pro mentálné postižené hylo u chlapce rozhodnuto, že bude 

navštěvovat běžnou základní školu. Se školou byl domluven asistent, který bude 

s chlapcem intenzivně pracovat, bude se mu pH hodinách věnovat. Chlapec bude 

v základní škole integrován, bude tedy pokračovat integrace, kterou měl chlapec

i v mateřské škole.

G raf č. 2 - R n/dělenI děti dle odlda^u Školní docházky:

Bez odkladu 
školní 

docházky 
54%

Odklad
školní

docházky
46%
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9.2.1 Popis jednotlivých dětí, které se programu zúčastnily: 

Rozárka nar. 2001, bez odkladu školní docházky

Rozárka nastoupila do kurzu od 5. lekce, do té doby nebyla ve školce přítomná, 

byla s rodiči delší dobu v cizině. Maminka jevila o kurz velký zájem, sama se mne 

individuálně vždy po jednotlivých lekcích ptala, co a jak mají doma procvičovat. V případě 

nejasností se obracela o rady, jak dívce usnadnit plnění jednotlivých úkolů. Maminka 

s dívkou doma pravidelně pracovala, byly vidět pokroky při plnění jednotlivých úkolů

i ve zlepšující se koncentraci pozornosti dívky. Maminka často potřebovala ujištěni, že

obtíže, které Rozárka má, jsou u dětí předškolního věku běžné.

Dívka se po kurzu nejvíce zlepšila ve fonematickém sluchu, ve sluchové syntéze 

a analýze na hlásky a v přidávání a odebírání hlásek. Oslabena nadále zůstala oblast 

odebírání slabik. U Rozixky došlo k velmi výraznému procentuálnímu zlepšení.

Miloš nar. 2000, po odkladu školní docházky

Miloš je chlapec s Aspergerovým syndromem. Ve školce je integrován.

Do programu jej přihlásila maminka. Spolupráce s chlapcem byla občas problematická, 

již při úvodním testování bylo velmi obtížné motivovat chlapce ke spolupráci, často 

si Milošek při lekcích dělal co chtěl, odmítal se účastnit některých cvičení, zejména pokud 

jej nějak nezaujaly. U chlapce byl problém zejména s koncentrací pozornosti. Nevydržel 

u žádné činnosti déle. Také se u něj projevilo i to, že dost často na programu chyběl 

(dle maminky je často nemocný, chyběl asi v 4 -  5 lekcích, což je skoro polovina

programu).
Ke konci programu však bylo vidět celkové zlepšení, naučil se alespoň trochu

systematicky pracovat, také koncentrace pozornosti se zlepšila.

Nejvíce se zlepšil ve sluchovém vnímání, ve sluchové syntéze a v pasivních

a aktivních rýmech.

Láďa nar. 1999, po odkladu Školní docházky

Velmi milý a spolupracující chlapec, doma však úkoly dělal pouze minimálně.

Po učitelce ze školky mi maminka opakovaně vzkazovala, že úkoly jsou pro chlapce velmi 

těžké, že nerozumí tomu, co má dělat. Při práci ve školce se na jednotlivých lekcích velmi 

aktivně zapojoval, problémy se zvládáním programu ve školce neměl. Dle informaci 

učitelky s ním občas ve školce pracovaly na domácích úkolech ony. Chlapec velmi špatně
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nesl když neměl hotové úkoly a chtěl je  dodělávat ve školce. Mnohdy mne přesvědčoval, 

že chce, abychom úkoly udělali spolu, byl velmi motivovaný, skoro plakal, když jsem mu 

sdělila, že úkoly by měl dělat doma a že bohužel není v mých silách s ním ve školce

zůstávat déle a s úkoly mu pomáhat.

Chlapec se nejvíce zlepšil ve fonematickém sluchu, ve sluchové syntéze na slabiky, 

v paměti na věty a v určování první a poslední hlásky ve slově. Celkově bylo jeho zlepšení 

jedno z nejnižších ze všech dětí. Zde bylo velmi patrné, že se doma s chlapcem pravidelně 

nepracovalo.

Martin J. nar. 2000, po odkladu školní docházky

Spolupracující, milý chlapec, do úkolů v hodinách se zapojoval velmi aktivně, kurz 

jej bavil. Maminka se mnou několikrát konzultovala nejasnosti v domácích úkolech, velmi 

se snažila o pravidelný kontakt a spolupráci. U chlapce velmi záleželo na tom, v jaké 

skupině dětí se při kurzu ocitl. Pokud totiž byl s dalšími chlapci, kteří se také hodně 

zapojovali, jeho aktivita se snižovala, byl v lekcích tichý, v kolektivu dětí moc 

nespolupracoval, v případě, že se v lekci vyskytli velmi živé děti, byl Martin velmi pasivní 

a skoro vůbec se do programu nezapojoval. Doma pracovali pravidelně, úkoly měl vždy

pečlivě vypracované.
Nejvíce se Martin zlepšil ve fonematickém sluchu, v pasivních rýmech, v určování

první a poslední hlásky ve slově a v přidávání a odebírání slabik.

Ondra nar. 2000, po odWadu školní docházky

Chlapec měl zpočátku velké problémy s koncentrací pozornosti. Nevydržel dlouho

pracovat, stále vyžadoval kontrolu a ujišťování o správnosti svého jednání, v pnpade, ze 

jsem se při lekci věnovala jiným dětem začínal zlobit, běhal po místnosti, chodil 

opakovaně na záchod. Maminka se velmi aktivně zapojovala, po hodinách se mnou 

opakovaně konzultovala, jednou se na hodinu přišla sama podívat. Ke konci kurzu se 

u chlapce celkově projevilo mírné zklidnění, naučil se alespoň trochu systematicky 

pracovat. Kurz jej dle informací maminky bavil, problémy s domácími úkoly chlapec

neměl.
Nejvíce se Ondra zlepšil ve fonematickém sluchu, v audiomotorické reprodukci, 

v pasivních rýmcch, v určování první a poslední hlásky ve slově a v přidávání a odebíráni 

slabik. U chlapce došlo k výraznému zlepšení, podpořila jej i pravidelná domácí práce 

a systematické plnění všech úkolů.
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Adam nar. 2000, bez odkladu školní docházky

Chlapec se snažil, v jednotlivých hodinách se zapojoval, mnohdy ovšem chyběl. 

Maminka se při delší absenci chlapce se mnou kontaktovala prostřednictvím učitelek 

mateřské školy. Splněním domácích úkolů neměl chlapec dle slov maminky žádné 

výraznější problémy. Pokud něco nezvládal, psala mi maminka tužkou do úkolových listů 

co přesně dělalo problém, pn žádosti o setkání se mnou, kde jsem s ní chtěla dané obtíže 

u Adama probrat se omluvila, že v dané době se jí to nehodí a pak se již neozvala.

Adam se nejvíce zlepšil ve fonematickém sluchu, v audiomotorické reprodukci, 

v pasivních rýmech, v určování první hlásky ve slově a v přidávání hlásek ke slovům. 

Celkově došlo u chlapce k výraznému zlepšení.

Honzík nar. 2000, po odkladu školní docházky

Chlapec je vnukem učitelky ve školce, takže jsem měla velmi intenzivní zpětnou 

vazbu toho, jak mu šly dané úkoly, co dělalo chlapci problém, v čem byly úkoly pro něj 

náročné apod. Učitelka mi vždy při příchodu na lekci sdělovala, co v dane lekci bylo pro 

Honzíka náročné, asi 2x mne upozornila na dvojznačnost mého zadání (daný úkol mohl být 

řešen dvěma způsoby a to mohlo děti zmást). Chlapec velmi dobře pracoval, 

pn jednotlivých lekcích byl velmi soutěživý, chtěl se před ostatními dětmi vytáhnout. 

Zpočátku měl chlapec trochu problémy s koncentrací pozornosti, nevydržel nechat 

pracovat ostatní děti, vykřikoval, jeho chování se ke konci programu výrazně zlepšilo. 

Jednotlivé úkoly nosil včas, pokud chyběl, měla maminka velký zájem na doplnění

domácích úkolů.
Chlapec se nejvíce zlepšil ve fonematickém sluchu, v audiomotorické reprodukci, 

v určování první hlásky ve šlové a v pfidávání hlásek ke slovům. Celkové u chlapce došlo

k výraznějšímu zlepšení.

Tereza Š. nar. 2001, bez odkladu Školní docházky
Dívka v individuálním kontaktu vystupovala zcela jinak než poté ve skupině děti. 

při úvodním testováni velmi dobře spolupracovala, snažila se, komunikovala přijatelně. 

Vkontakm  se svými vnitevníky měla velmi výrazné obtíže. Pokud se v jednotlivých 

hodinách soutěžilo, nezvládala soupeření s ostamími dětmi, do hry se nezapojovala a poté 

plakala, že nedostala odměnu vítěze. Často se u ní vyskytovaly echolálie, kdy naprosto 

beze smyslu opakovala slova, která říkaly děti kolem ní, velmi hlasitě křičela, často 

se urážela a nechtěla pracovat. Ostataí děti ji zpočátku tolerovaly, později s ni odmítaly být
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ve skupince, nechtěly vedle ní sedět apod. S maminkou jsem osobně vše opakovaně 

konzultovala, zejména jsem se snažila přesvědčit matku o zvážení odkladu školní 

docházky. Vzhledem k jejímu chování by byl pro dívku vhodný odklad školní docházky, 

dívka je sociálně velmi nezralá, dle matky je to normální, ona sama se prý také tak 

chovala. Terezka též matku nevnímala jako autoritu, často na ni matka čekala klidně

i hodinu na chodbě než se chtělo Terezce domů, než si domalovala co chtěla. Matka to 

komentovala tím, že už je Terezka taková. Při kurzu několikrát chyběla, úkoly většinou 

měla splněné.

Dívka se nejvíce zlepšila ve fonematickém sluchu, ve sluchové analýze na slabiky, 

v audiomotorické reprodukci a v určování první hlásky ve slově.

Dominik nar. 2000, po odkladu školní docházky

Chlapec pochází z romské rodiny, spolupráce s rodinou byla od počátku kurzu 

velmi problematická. S maminkou jsem opakovaně chtěla hovořit, přes snahu mateřské 

školy se mi však nepodařilo ji kontaktovat. Chlapec nosil úkoly pouze občas, na některých 

listech bylo vidět, že dané úkoly chlapec sám neplnil, že je dle učitelky vyplňovala 

maminka. Ke konci kurzu již úkoly nenosil vůbec. Kurz jej zpočátku bavil, se zvyšující se 

náročností a skoro nulovou domácí přípravou však přestával chlapec v průběhu kurzu 

zvládat n á r o k y  jednotlivých lekcí. Zhoršovalo se jeho chování, zlobil, strkal se s ostatními

dětmi.
Dominik se zlepšil ve fonematickém sluchu, ve sluchové analýze na slabiky 

a v audiomotorické reprodukci. Celkově bylo jeho zlepšení jedno z nejnižších. Patrná byla 

velmi špatná spolupráce s rodinou, neplnění domácích úkolů a celkový nezájem ze strany

rodičů.

Honza H. nar. 2001, bez odkladu školní docházky

Chlapec poměrně dobře spolupracoval, rodina se na kurzu podílela velice aktivně. 

Maminka se mnou po hodinách nekonzultovala, ale veškeré nejasnosti psala na pracovní 

listy a pokud chlapec chyběl, vyžadovala si domácí úkoly na příště, pečlivě si posloupnost 

daných lekcí hlídala. Chlapec byl v jednotlivých hodinách aktivní, snažil se, občas trochu 

zlobil, velmi záleželo na tom, v jaké skupině dětí se zjovna ocitl. Pokud byl ve skupince, 

kde se sešlo více živých dětí, byl trochu problém motivovat jej ke spolupráci, více jej 

bavilo běhat po třídě, zlobil a nechtěl nic dělat.
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Nejvíce se zlepšil ve fonematickém sluchu, v pasivních rýmech a ve sluchové 

syntéze slov ze slabik. Jeho celkové zlepšení bylo velmi výrazné.

Tereza R. nar. 2000, bez odkladu školní docházky -  dvojče Aničky

Terezka velmi pěkně po celou dobu kurzu pracovala. Když byla nemocná a ve 

školce nebyla, dostavila se pouze na lekci z kurzu. Velmi úzce jsem spolupracovala

i s maminkou. Vždy se ptala na nejasnosti, které se během plnění domácích úkolů objevily, 

konzultovala další postup při výskytu problémů. Dívka se na kurzu aktivně účastnila, 

domácí úkoly měla vždy velmi pečlivě vypracované, často soupeřila zejména se sestrou 

Aničkou, i v hodinách se dívky navzájem motivovaly k co nejlepším výsledkům.

Nejvíce se zlepšila ve fonematickém sluchu a ve sluchové syntéze z hlásek.

U dívky došlo k celkově velmi výraznému zlepšení. I dle slov maminky se u Terezky 

zlepšila pravidelná domácí práce, též koncentrace pozornosti.

Anička R. nar. 2000, bez odkladu školní docházky -  dvojče Terezy

Kurzu se účastnila se svou sestrou -  dvojčetem. Velmi dobře spolupracovala, dobrá 

byla i spolupráce s rodinou. Dívka se na kurzu velmi aktivně podílela, snažila se vše 

vypracovat co nejlépe. Úkoly měla vždy pečlivě vypracované, kurz ji bavil, dle slov

maminky se na hodiny vždy velmi těšila.

Nejvíce se zlepšila ve sluchové analýze na hlásky, sluchové syntéze a v přidávání 

hlásek ke slovům. Stejně jako u Terezy došlo u Aničky k velmi výraznému celkovému 

zlepšení. Dle mého názoru se zde nejvíce projevila velmi pečlivá a pravidelná domácí 

příprava a aktivní spolupráce rodiny. U obou dívek byla velmi patrná pozitivní nastavenost 

na školu, do školy se obě dvě velmi těšily, vyprávěly mi, co vše již mají do školy koupené,

jak se budou učit apod.

Marek nar. 2000, bez odkladu školní docházky
Chlapec se zpočátku na programu velmi aktivně zúčastňoval všech cvičení, práce

ve skupince jej bavila. Při úvodním testování byl jedním z nejlepších, do kurzu vstupoval 

s poměmě nízkými obtížemi. Úkoly mu zejména z počátku velmi dobře šly, dělalo se totiž 

to, co chlapec již  uměl, ke konci kurzu již  byl trochu problém s chováním, hodně zlobil

a před ostatními dětmi se předváděl.
Chlapec vstupoval do kurzu jako jeden z nejlepších, dané úkoly celkem dobře

zvládal a i tomu přisuzuji pozdější problémy v chování. Úkoly nosil vždy vyplněné, rodina
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se nijak nekontaktovala, o užší spolupráci se mnou nejevila zájem, maminku jsem ani 

jednou neviděla.

Marek se nejvíce zlepšil ve fonematickém sluchu, ve sluchové syntéze a analýze na 

slabiky, v pasivních rýmech a v přidávání slabik. Jeho zlepšení nebylo tak výrazné, ale je 

to dle mého názoru hodně dané i tím, že již  na počátku programu byl Marek úspěšný z více 

jak poloviny daných úkolů a dosahoval tak jednoho z nejlepších výsledků mezi ostatními

dětmi.

Berta, nar. 2000, po odkladu školní docházky

Chlapec nastoupil do kurzu od první lekce, zpočátku se velmi aktivně zapojoval do

celého programu, bylo to pro néj néco nového, zajímavého, velmi jej to bavilo. Od asi

3. -  4. lekce však začaly být s chlapcem obtiže. Nechtěl poslouchat, dělal i co chtěl, často 

rušil při práci i ostami děti ve skupině. Několikrát musel být napomínán, jednou byl 

dokonce z hodiny odeslán pryč. Dle pani učitelky se chlapec takto chová i běžně ve třidě.

S rodinou jsem se pokoušela spolupracovat, maminka mi několikrát vzkazovala, že daným 

úkolům nerozimii, že je  to dle ni pro chlapce velmi náročné, že neví, co má chlapec s listy 

na vypracování dělat. Několikrát jsem mamince nabídla konzultaci, měla opakovaně 

možnost se zastavit ve školce. Nikdy tuto možnost nevyužila. Chlapec program ukončil 10. 

lekcí a poté rodina odjela na dovolenou. Maminka nijak nevyužila mou prosbu o to, zda by 

bylo možné otestovat chlapce po ukončení kutzu, nijak ji ani nezajímalo, v čem se chlapec 

zlepšil, co mu nadále činí obtíže. Tohoto chlapce se mi nepodařilo znovu otestovat, není 

tedy možné p o s o u d i t  jeho zlepšeni či zhotSeni v daných oblastech sluchového vnímání.

TadeáS, nar. 2001, bez odkladu školní docházky
Velmi tichý chlapec, který výborně spolupracoval. Mnohem lépe chlapec pracoval

v individuální péči než ve skupině. Vlivem skupiny se často zarazil a odmítal pracovat, 

byl tichý, nezapojoval se. Pokud byla chlapci během lekce poskytována častá zpětná vaz.ba 

a byl opakovaně povzbuzován, byla práce s ním velmi pHjemná. Rodiče se do kurzu 

zapojovali velmi aktivně. Maminka několiktát využila možnost konzultace, radila se 

se mnou o tom, jak chlapci usnadnit problematické oblasti, na co se zaměnt, co více 

trénovat, jak postupovat v případě neúspěchu. Maminka též rozšiřovala chlapci desky, 

vkládali do nich vlasmí desky, jednotlivé lekci velmi schematicky popisovali. Spolupráce

rodinou byla výborná.
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Po ukončení programu chlapec onemocněl, byl velmi dlouho doma. maminku se mi 

podařilo několikrát kontaktovat, ale vzhledem k nemoci chlapce se mi jej nepodařilo znovu 

otestovat. Rodiče se nakonec rozhodli vzhledem k nutnosti individuální péče a jeho 

obtížemi v práci ve skupině pro odklad školní docházky.

Shrnutí
Výběr jednotlivých dětí tedy nebyl krom již zmíněných parametrů nijak omezený 

a záviselo zejména na zájmu rodičů, zda stojí o to, aby jejich dítě program navštěvovalo. 

Zejména díky tomuto předpokladu, že se do kurzu převážně přihlásili ti z rodičů, kteří 

předpokládali, že jejich dítě potřebuje zdokonalit určité oblasti sluchového vnímání, není 

možné tento vzorek dětí považovat za běžný vzorek populace. Mnoho z rodičů bylo 

motivováno, přistupovali již od počátku ke kurzu s vědomím toho, že se budou doma 

s dítětem připravovat, pracovat na domácích úkolech apod. Právě onen předpoklad 

dobrovolnosti vstupu do kurzu a závislosti na tom, jak danou věc posuzují rodiče dětí lze 

předpokládat i jiné výsledky, než kterých bychom dosahovali ve většinové populaci. 

Již z detailního popisu dětí je  patrné, že i někteří z těchto rodičů očekávali od kurzu něco 

jiného než jim  bylo nabídnuto a svou účast na domácí přípravě dítěte nepovažovali 

za nutnou. A to i přesto, že se na nutnost pravidelné domácí přípravy s dítětem 

poukazovalo již  na počátku kurzu. Následující kapitola se věnuje detailněji popisu účasti 

rodičů na programu a jejich spolupráci s mateřskou školou.

9.3. Účast rodičů na programu
Po zkušenosti s programem „SPUCH“ (program pro děti s obtížemi ve čtení, psaní,

percepčnim oslabením, program byl určen pro žáky 2. tříd, zejména pro déti 

s diagnostikovanou specifickou poruchou učení), který jsem pořádala ve svém předchozím 

zaméstnáni v Pedagogicko psychologické poradně v Klatovech jsem  se rozhodla, že děti 

budou na jednotlivých lekcích bez přítomnosti rodičů. Na předchozím programu byli totiž 

s détmi jejich rodiče i na jednotlivých hodinách. Mnohdy docházelo k tomu, že rodiče při 

plnění úkolů velmi zasahovaly do celkového děni, svým dětem pomáhali a v některých 

případech i někdy plnili úkoly za své děti. Rodiče často soupeřili mezi sebou, mnohdy byl 

problém udržet je  v pozadí celkového dění, snažili se, aby jejich dítě bylo to nejlepší, 

nesnesli, když se zrovna jejich dítěti nějaká čiraiost nedařila, l dčti se před svými rodiči 

často chovaly odlišné než bez nich, některé se předváděly, velmi zlobily a náplné lekci se 

pak obtížně plnily, protože se velmi dlouhá doba strávila tím, že rodiče své děti
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usměrňovali a nutili je pracovat. Z tohoto duvodu jsem se rozhodla, že na jednotlivých

lekcích budou děti samotné.

Rodičům jsem poskytla možnost konzultace jakýchkoliv problémů či obtíží při

plnění jednotlivých domácích úkolů. Konzultace se konaly většinou před začátkem lekce či

po jejím skončení v prostorách mateřské školy. Informace o možných konzultacích jsem

poskytla učitelkám školky, též rodičům na počátku kurzu. Rodiče byli s touto možností

seznámeni.

Rodiče, se kterými jsem se během kurzu setkala by se dali rozdělit do třech 

kategorií. První z nich byli rodiče, kteří se velmi aktivně na celém programu podíleli, měli 

zájem se se mnou osobně setkat, konzultovali se mnou zejména z počátku kurzu jednotlivé 

úkoly, aktivně se na celém kurzu podíleli. Těmto rodičům jsem poskytovala potřebné 

informace nejčastěji, často se jednalo o rady týkající se zlepšení problémů při plnění 

domácích úkolů. Ptali se mne jak danou oblast ještě více s dítětem doma trénovat, na co 

se více zaměřit a mnohdy potřebovali ujištění, zda dané obtíže jsou u dětí běžné.

Druhým typem byli rodiče, kteří se na lekcích podíleli pouze do té míry, že 

s dítětem doma plnili dané úkoly, pravidelně jejich děti měly úkoly včas a v případě 

nejasností se mnou tito rodiče komunikovali nejčastěji prostřednictvím učitelek mateřské 

školy, či písemnými dotazy přímo v jednotlivých úkolech. Do jednotlivých pracovních 

listů mi psali dotazy, já  jsem jim odpovídala též písemně tužkou pod jejich dotaz,

či prostřednictvím učitelek ve školce.

Posledním typem rodičů byli ti, kten očekávali, že se jejich aktivita na kurzu nijak 

nevyžaduje, s dětmi plnili úkoly hlavně z počátku kurzu, čím se kurz prohluboval, 

dostávala jsem od nich prostřednictvím učitelek informace o tom, že jejich děti kurz 

nezvládají, kurzu nerozumí, nevědí, co mají dělat s domácími úkoly. Pokoušela jsem se 

s nimi kontaktovat a prostřednictvím učitelek jsem jim nabízela i možné dovysvětlení 

nejasností v programu, případně jim i například poradit, jak s danými obtížemi pracovat. 

Ani jednou se však nikdo z těchto rodičů ve školce nezastavil, neměla jsem možnost s nimi 

komunikovat. Mezi rodiči se vyskytli i tací, kteří považovali za svou veškerou aktivitu 

v kurzu to, že své dítě do kurzu přihlásili. Neplnili úkoly, s dětmi se doma nepřipravovali,

o kurz nejevili žádný zájem.
Dle toho, jak aktivně se rodiče na programu podíleli, by se dalo do jisté míry

usuzovat i to, jak se děti ve sluchovém vnímání zlepšily či nikoliv. K největšímu zlepšení

došlo u dětí, u kterých se rodiče na programu nejvíce podíleli, aktivně spolupracovali,

pravidelně konzultovali apod., naopak knejmenšímu posunu došlo u dětí, kde rodiče
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o kurz nejevili zájem, na lekcích se nepodíleli, dítěti splněním domácích úkolů moc 

nepomáhali, či dítě dané úkoly vůbec nenosilo.

Z tohoto přístupu se dá dle mého názoru již do jisté míry předurčit jakási 

„nastavenost“ jednotlivých rodičů na školu jako instituci a jejich následná spolupráce s ní.

Tento program se konal v mateřské škole, záměrem bylo pořádat jej právě pro děti 

předškolního věku, pro děti, které v září 2007 nastoupí povinnou školní docházku.

Cílem programu bylo nejen celkově zlepšit sluchové vnímání dětí, ale i naučit děti 

pravidelné domácí práci, připravit nejen děti, ale i jejich rodiče na spolupráci s danou 

institucí, pomoci jim zvykat si na nároky, které od nich bude vyžadovat první třída. 

U mnoha dětí došlo i ke zlepšení koncentrace pozornosti. Dle slov některých rodičů se děti 

naučily doma pravidelněji pracovat a systematicky se věnovat úkolům, které jim byly 

v průběhu 10 týdnů (11 týdnů i s jednotýdenní pauzou) předkládány. ♦Poznám ka - Tém atem  

V ztahy rodiny a  školy se více zabývá Doc. Stech ( Štech, 1997), (Štech, V iktorová, 2001)

Po skončení kurzu jsem prostřednictvím mateřské školy požádala rodiče, aby mi

poskytli písemnou zpětnou vazbu toho, jak si myslí, že jim program pomohl, zda teď více 

vědí, jak svému dítěti pomoci při vstupu do školy, zda si uvědomují, co se od nich bude 

v první třídě očekávat. Zpětnou vazbu písemnou formou mi poskytlo několik rodičů. 

Jednalo se opět převážně o ty rodiče, kteří se mnou během programu spolupracovali 

a aktivně se podíleli. Zpětné vazby rodičů jsou součástí příloh diplomové práce

(viz příloha č. 8).

10 Analýza dat:

10.1. Analýza dle jednotlivých dětí 

Dominik
Chlapec vstupoval do programu s celkovým součtem ve všech diagnostikovaných 

oblastech - 10,5 bodu z maximálního počtu 75 bodů, úspěšnost na počátku programu byla 

14%. Na programu chyběl celkem 2x, na 6 . a na 9. lekci. Došlo u něj ke zlepšení 

na 21,5 bodu -  28,6%. Chlapec se zlepšil o 14,6%, o 11 bodů. Zlepšení se vyskytovalo 

zejména v oblastech, které se pravidelně trénovaly ve školce. Odebírání a přidávání slabik 

bylo u něj i po absolvování programu velmi slabé. Jednalo se o chlapce, u kterého byl

procentuální posun jeden z nejmenších.
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G rafč. 3 - Dominik -  vstup a výstup v bodech, maximální počet bodů byl 75
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Součet všech diagnostikovaných oblastí u chlapce byl před vstupem do kurzu

19 bodů - 25,3%. Výstup z programu byl u chlapce 47,5 bodu -  63,3%. U Ondry došlo ke 

zlepšení o 28,5 bodu, procentuelně se zlepšil o 38 %. Chlapec se zlepšil i v poměrně 

náročných oblastech -  sluchové analýze a syntéze na hlásky a přidávání a odebírání hlásek 

a s la b ik . Též v o b lasti pasivních rýmů u něj došlo k  posunu.

Clrafč. 4 - O ndrn  -  vstup a vvstup v bodech, maximální počet bod ů b y l 75

Ondra

47,5

vstup výstup

Martin
Vstupní úroveň chlapce byla 22,5 bodu -  30%, po absolvování programu získal 

chlapec v diagnostickém materiálu celkem 43,5 bodu -  58%. Došlo u něj ke zlepšení 

o 21 bodů, zlepšil se o 28%. Chlapec nebyl přítomen na 2. lekci, jinak program
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navštěvoval pravidelně. Zlepšení u chlapce nastalo zejména v oblasti sluchové analýzy 

a syntézy.

G rafč. 5 - Mariin -  vstup a v v s í u d  v  bodech, maximální počet hodů byl 75
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Miloš

Vstupní úroveň chlapce byla 20 bodů -  26,6%, po ukončení programu dosáhl 

chlapec celkového počtu 44 bodů -  58,6%. K velmi výraznému zlepšení došlo v oblasti 

sluchové analýzy a syntézy. Během programu chyběl chlapec poměmě často, byl často 

nemocný, chyběl celkem 4x -  na 2. a 3. lekci, na 6 . lekci a na 9. lekci. U chlapce došlo ke 

zlepšení o 22 bodů, tzn. o 32,1 %.

G ra fč .6 - Miloš -  vstup a vvsíup v bodech, maximální počet bodů byl 75
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Láďa
Vstupní úroveň chlapce byla 20 bodů -  26,6%, po ukončení programu dosáhl 

chlapec celkového počtu 36,5 bodů -  48,6%. Chlapec se celkově zlepšil o 16,5 bodu, tzn.
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o 22%. U chlapce též došlo k jednomu z nejmenších posunů, detailnější popis a zejména 

problematická spolupráce je popsána v popisu dětí v programu výše v textu.

(jra fč . 7 - Láďa -  vstup a vvstup v hodech, maximální počet bodů byl 75
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Honzík K.

Vstupní úroveň chlapce byla 17,5 bodu -  23,3%. Po ukončení programu dosahoval 

chlapec 42,5 bodu -  56,6%. Došlo u néj ke zlepšení o 25 bodů, procentuálně se zlepšil 

o 33,3%. Chlapec chyběl celkem 3x, chyběl na 1. a 2. lekci a na lekci 6 . I přes poměrně 

vysokou absenci chlapce u něj došlo k výraznému zlepšení.

G rafč. 8 - Honzík K. -  vstup a vvstuD v bodech, maximální počet bodů byl 75

Honzík K.
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Rozárka

Vstupní úroveň dívky byla 26,5 bodu -  35,3%. Po absolvování programu dosáhla 

dívka celkem 59 bodů -  78,9%. Došlo u ní k poměmě výraznému zlepšení, zlepšila se 

o 32,5 bodu, o 43,3%. Poměmě velkou část programu dívka chyběla. Jedná se o již 

zmíněnou dívku, která absolvovala program až od 5. lekce. Chyběla tedy na prvních 

čtyřech lekcích.

G rafč. 9 - Rozárka -  vstup a vystup v bodech (maximální počet hodů byl 75)
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Tereza Š.
Vstupní úroveň dívky byla 25,5 bodu -  33%, po absolvování programu dosáhla 

dívka celkového počtu 38 bodů -  50,6%. U dívky došlo ke zlepšení o 12,5 bodu, o 17,6 %. 

Obtíže dívky jsou popsány výše v textu. Na programu chyběla pouze jednou, na 6.1ekci. 

Stále u dívky i po absolvování programu zůstala oslabená oblast sluchové analýzy

a sluchové syntézy.

G rafč. 10 - -  v-'i‘vP ^  ̂ (maximální počet bodů byl 75)
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Vstupní úroveň dívky byla 31,5 bodu -  42%, po absolvování programu dosáhla 

dívka v diagnostickém materiálu celkem 61,5 bodu — 82%. U dívky došlo k poměrně 

výraznému zlepšení. Zejména v oblastech sluchové analýzy a sluchové syntézy. 

Na programu chyběla dívka 2x, na lekci 2. a na lekci 4. Zlepšila se celkově o 30 bodů, tzn. 

o 40%.

G rafč. 11 - Anička -  vstup a vvstUD v bodech (maximální počet bodů byl 75)
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Terezka R.
Vstupní úroveň dívky byla 32,5 bodu -  43,3%, po absolvování programu dosáhla 

dívka v diagnostickém materiálu celkem 59,5 bodu -  79,3%. U dívky došlo k poměrně 

výraznému zlepšení. Zlepšila se celkově o 27 bodů, tzn. o 36%. Zejména v oblastech 

sluchové analýzy a sluchové syntézy. Na programu nechyběla ani jednou, absolvovala

všechny lekce.

G r a fč  12 - R -  v5/»p » vvstup v bodech (maximální počet bodů byl 75}
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Vstupní úroveň chlapce byla 22 bodů -  29,3%. Po absolvování programu získal 

chlapec v diagnostickém materiálu celkem 49 bodů -  65,3%. Celkové se zlepšil o 27 bodů, 

tzn. o 36%. Chlapec navštěvoval kurz pravidelně, zúčastnil se všech lekcí programu. 

Zlepšil se nejvíce v oblastech sluchové analýzy a sluchové syntézy.

G rafč. 13 - Adam  -  vslun a výstup v hodech (maximální počet bodů byl 75)
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Honzík H.
Vstupní úroveň chlapce byla 24,5 bodu -  32,6%. Po absolvování programu získal 

chlapec v diagnostickém materiálu celkem 53,5 bodu -  71,3%. Celkově se zlepšil 

o 29 bodů, tzn. o 38,7%. Na programu nechyběl ani jednou, zúčastnil se všech 10 lekcí. 

U chlapce došlo k poměmě výraznému posunu, výrazně se zlepšil v rýmech a sluchové

analýze a syntéze.

G ra fč  14 - Honzík H -  vstup a výstup v bodech (maximální počet bodů byl 75 )
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Vstupní úroveň chlapce byla 39,5 bodu -  52,6%. Po absolvování programu získal 

chlapec v diagnostickém materiálu celkem 57,5 bodu -  76,6%. Celkově se chlapec zlepšil 

o 18 bodů, tzn. o 24%. Celkové zlepšení chlapce nebylo bodově ani procentuelně tak 

výrazné, protože chlapec dosahoval poměrně vysokých hodnot již při vstupu do programu. 

Chlapec chyběl na lekci 1. a na lekci 2.

G rafč. /.5 - Marek -  vstup a vvstuD v hodech (maximální počet hodů byl 75)
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Souhrn:

Všechny děti se po absolvování programu na rozvoj sluchového vnímání zlepšily. 

Nejmenší zlepšení bylo o 11 bodů -  o 14,6% u chlapce Dominika, se kterým doma rodiče 

nepracovali, chlapec nenosil vyplněné pracovní listy. Problematika chlapce je popsána 

v detailním popisu dětí výše v textu. Největším zlepšením bylo celkové zlepšení 

o 32,5 bodu -  o 43,3%. K tomuto zlepšení došlo u dívky Rozárky, která do programu 

nastoupila až od 5. lekce. Maminka s dívkou pravidelně a velmi pečlivě doma pracovala.

P rů m ěrn ě s e  d ě ti z le p š i ly  o  23,3 b o d u , tzn . o  31%.

U dívek bylo celkové zlepšení v průměru o 25,5 bodu, tzn. o 34,25%.

U chlapců bylo zlepšení v průměru o 22 bodů, tzn. o 29,63 %.

Pro přehlednost jsou data jednotlivých výše uvedených grafů (porovnání dílčích vstupů a 

výstupů) přenesena do jednotného grafu na následující stránce.
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G raf č. 1 6 -  přehledový p ra f vstupních a výstupních hodnot u všech děti
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10.2. Analýza dle jednotlivých oblastí

10.2.1 Kritérium dle vstupních hodnot

Dle vstupních hodnot se dají následující data rozdělit do třech oblastí.

První z nich budou oblasti, které měly nízkou vstupní hodnotu. Děti v nich při 

vstupní diagnostice dosahovaly průměrně do 1 bodu, procentuelně se jednalo o oblasti, 

které měly úspěšnost při vstupu do 33%.

Druhou skupinu tvoří oblasti, ve kterých děti dosahovaly středních hodnot při 

vstupní diagnostice, procentuelně se jednalo o hodnoty od 33% do 66%.

Poslední skupinu tvoří oblasti, ve kterých děti dosahovaly průměrných vstupních

hodnot 3 a více bodů, úspěšnost byla vyšší než 66%.

10.2.1.1 Oblasti s nízkou vstupní průměrnou hodnotou

Oblasti, které měly nízké vstupní hodnoty jsou následující oblasti:

Tabulka č. 12 -  Oblasti s nízkou vstupní hodnotou

Vstup (v bodech)

Slabiky odebrání 0

Hlásky odebrání 0,08

Slabiky přidání 0,19

Sluchová analýza -  hlásky 0,42

Sluchová syntéza -  hlásky 0,46

Hlásky přidání 0,58

Rýmy -  aktivní 0,65

Pozice hlásky -  finální 0,65

Z tabulky vyplývá, že pro děti byla nejobtížnější oblastí, při vstupní diagnostice, 

oblast slabik odebrání, kde dosahovaly v průměru O bodů.

Za oblasti, které měly nízkou vstupní hodnotu jsem považovala všechny oblasti, 

které měly průměrnou vstupní hodnotu nižší než 1 bod. V dílčím rozboru jednotlivých 

oblastí je  vždy popsána průměrná vstupní hodnota, průměrná výstupní, převedení na 

procenta a průměrné zlepšení, ke kterému došlo v dílčích oblastech.
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Slabiky odebrání

Jednalo se o oblast, která měla nej nižší vstupní hodnotu.

Průměrná vstupní hodnota u dětí byla v této oblasti O bodu, tzn. 0%. Výstupní 

průměrná hodnota se v této oblasti zvýšila na 1,38 bodu, tzn. na 27,6%. Došlo 

k průměrnému zlepšení o 1,38 bodu, tzn. o 27,6%. Tato oblast byla jediná, ve které měly 

všechny děti při vstupu O bodů. Po absolvování programu získaly O bodů pouze 4 děti 

(l.áďa, Tereza Š., Dominik, Ondra). U všech ostatních dětí došlo k zlepšení. Daná oblast 

byla pro děti nej obtížnější. Měly velké obtíže s odebíráním slabik a skládáním nových 

slov.

Grafč .  17 -  Slabiky odehrání -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v hodech, maximálně 

bvlo možné získat 5 bodů
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Hlásky odebrání
Jednalo se o oblast, která měla jako druhá nejnižší vstupní hodnoty.

Průměrná vstupní hodnota u dětí v této poslední oblasti byla 0,08 bodu, tzn. 1,6%. 

Výstupní průměrná hodnota se u dětí zvýšila na 0,92 bodu, tzn. na 18,4%. Došlo 

k průměrnému zlepšení o 0,84 bodu, tzn. o 18,4%. Při vstupní diagnostice získalo pouze 

jedno z dětí (Rozárka) 1 bod, ostatní děti měly při vstupní diagnostice O bodů. Po 

absolvování programu získaly O bodů 4 děti (Láďa, Marek, Tereza R., Dominik). U všech 

ostatních dětí došlo ke zlepšení výkonu.
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Hlásky odebrání

G rafč. 18 - Hlásky odebrání -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech, maximálně

bylo možné získat 5 bodů
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Slabiky přidání

Jednalo se o třetí nejméně bodovanou oblast ve vstupním diagnostickém materiálu. 

Průměrná vstupní hodnota u dětí byla v této oblasti 0,19 bodu, tzn. 3,8%. Výstupní 

průměrná hodnota se v této oblasti zvýšila na 2,42 bodu, tzn. na 48,4%.

Došlo k průměrnému zlepšení o 2,23 bodu, tzn. o 44,6%. V této oblasti došlo 

k poměmě výraznému zlepšení. V vstupní diagnostice mělo deset dětí O bodů, po 

absolvování v programu získalo O bodů pouze jedno z dětí (Dominik). U všech ostatních 

dětí došlo ke zlepšení v této oblasti.

G r a f č  19 - Slabiky přidání -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech, maximálně 

bylo možné získat 5 bodů
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Sluchová analýza na hlásky

Pato oblast byla ve vstupní diagnostice pro děti též poměmě náročná. Průměrná 

vstupní hodnota u všech dětí, které se zúčastnily kurzu byla 0,42 bodu -  8,4%.
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Po absolvování programu se průměrná hodnota u dětí zvýšila na 1,35 bodu -  27%. Došlo 

ke zlepšení o 18,6%, bodově se průměrná hodnota zlepšila o 0,93 bodu. Při vstupu dosáhly 

pouze dvě děti větších hodnot než O bodů - 1 a 4,5 bodu (Rozárka, Marek), ostatní děti 

získaly O bodů. Po absolvování programu dosáhlo jedno dítě maximálního počtu bodů 

(Marek -  chlapec získal již při vstupu 4,5 bodu). Nulovým počtem bodů bylo hodnoceno 6 

dětí. Tato oblast je poměrně náročná, děti byly často schopné uvést iniciální a finální 

hlásku.

Grafč. 20 - Sluchová annlvzn na hlásky -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v hodech, 

maximálně hvlo možné získat 5 bodu

Sluchová analýza - hlásky

5
4.5

4
3.5

3
2.5

2
1.5

1
0,5

O

0,42

vstup VýStLf)

Sluchová syntéza - hlásky

Průměrná vstupní hodnota u všech dětí, které se zúčastnily kurzu byla 0,46 bodu

-  9,2%. Po absolvování programu se průměrná hodnota u dětí zvýšila na 2 body -  40%. 

Došlo ke zlepšení o 30,8%, bodově se průměrná hodnota zlepšila o 1,54 bodu. Při vstupní 

diagnostice bylo nulovým počtem bodů hodnoceno celkem 11 dětí, po absolvování 

programu mělo O bodů 6 dětí, plného počtu 5 bodů dosáhly 3 děti (Terezka H., Anna, 

Marek). V oblasti došlo k celkovému zlepšení výsledků u dětí.
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Sluchová syntéza - hlásky

G raf č. 21 - Sluchová syntéza - hlásky - porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech,

maximálně bylo možné získat 5 bodů
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Hlásky přidání

V této oblasti též nedosahovaly děti vysokých výsledků.

Průměrná vstupní hodnota u dětí byla v této oblasti 0,58 bodu, tzn. 11,6%. 

Výstupní průměrná hodnota se v této oblasti u dětí zvýšila na 2,77 bodu, tzn. na 55,4%. 

Došlo k průměrnému zlepšení o 2,19 bodu, tzn. o 43,8%. Při vstupní diagnostice mělo

jedno z dětí (Marek) 4 body, 8 dětí získalo O bodů. Po absolvování kurzu O bodů získaly 

pouze 2 děti (Dominik, Láďa). U všech ostatních dětí došlo ke zlepšení.

Grafč. 22 - Hlásky přidáni -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech, maximálně bvlo 

možné získat 5 bodů
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Aktivní rýmy

Oblast aktivních rýmů byla též oblastí, vc které děti dosahovaly při vstupní 

diagnostice poměrně nízkých výsledků.

Průměrná vstupní hodnota u všech dětí byla v oblasti aktivních rýmů před vstupem 

do kurzu 0,65 bodu, tzn. 13%. Při opětovné diagnostice, po absolvování programu se 

průměrná hodnota u dětí v této oblasti zvýšila na 2,62 bodu, tzn. na 52,4%.

Došlo ke zlepšení o 1,97 bodu, tzn. o 39,4%. Při vstupní diagnostice mělo pouze 

jedno z dětí (Terezka R.) plný počet bodů, 9 dětí získalo O bodů. Po absolvování programu 

získalo O bodů pouze jedno dítě (Dominik). Oblast aktivních rýmů se zlepšila poměrně 

výrazně, došlo ke zlepšení skoro u všech dětí.

Grafč. 23 - Aktivní rvmv -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v hodech, maximálně bylo 

možné získat 5 bodů
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Pozice hlásky finální

Poslední oblastí, kde děti dosahovali při vstupní diagnostice 0,65 bodu byla oblast,

kde měly určovat pozici finální hlásky.

Průměrná vstupní hodnota byla v této oblasti 0,65 bodu, tzn. 13%. Výstupní 

průměrná hodnota se v této oblasti zvýšila na 2,88 bodu, tzn. na 57,6%.

Došlo ke zlepšeni o 2,23 bodu, tzn. o 44,6 %. Při vstupní diagnostice mělo 7 dětí 

nulový počet bodů, pouze jedno z dětí (Marek) mělo při vstupu 4 body. Při výstupní 

diagnostice mělo pouze jedno z dětí (Dominik) nulový počet bodů. U všech ostatních dětí 

došlo ke zlepšení v této oblasti.
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Pozice hlásky finální

G raf č. 24 - Pozice hlásky finální -  porovnám průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech,

maximálně bvlo možné získat 5 bodů
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10.2.1.2 Oblasti se střední vstupní průměrnou hodnotou

Oblasti, ve kterých děti při vstupní diagnostice dosahovaly v procentech mezi 33% 

a 66%, byly následující:

Tabulka č. 13 -  Oblasti se .střední y ^ n í  hodnotou

Vstup ( v bodech)

Audiomotorická reprodukce 1,04

Fonematický sluch 2,35

Rýmy -  pasivní 2,65

Sluchová syntéza - slabiky 3,15

Audiomotorická reprodukce

Průměrná vstupní hodnota u všech dětí byla 1,04 bodu -  20,8%. Po absolvování 

programu se průměrná hodnota u dětí zvýšila na 3,23 bodu -  64,6%. Při vstupu mělo 5 dětí 

O bodů, při výstupní diagnostice nedostal nula bodů nikdo. Již při vstupu mělo jedno z dětí 

(Honza H.) plný počet bodů. Došlo k průměrnému zlepšení o 2,19 bodu, tzn. o 43,8 bodu.
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Grafč. 25 - Audiomotorická reprodukce - porovnáni průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech,

maximálně bvlo možné získat 5 bodů
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Fonematický sluch

V této oblasti byla vstupní hodnota vyšší než 2 body.

Průměrná vstupní hodnota u všech dělí, které se zúčastnily kurzu byla 2,35 bodu

-  47%. Po absolvování programu se průměrná hodnota zvýšila na 4,54 bodu -  90,8%. 

Došlo ke zlepšení o 43,8%, bodově se průměrná hodnota zlepšila o 2,19 bodu. V této 

oblasti došlo k poměrně výraznému zlepšení. Jedno z dětí (Anna) měla již při vstupu plný 

počet bodů v této oblasti. Po absolvování programu se hodnoty, které děti získaly v tomto 

subtestu, zvýšily. Po absolvování programu získalo celkem 9 dětí v tomto subtestu plný 

počet bodů (5 bodů).

G raf č. 26 - Fonematický sluch -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech, maximálně 

bylo možné získat 5 bodů
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Pasivní rýmy

Třetí oblastí, ve které byly děti již  při vstupní diagnostice poměmě úspěšné je 

oblast pasivních rýmů.

Průměmá vstupní hodnota u všech dětí byla u pasivních rýmů před vstupem 

do kurzu 2,65 bodu, tzn. 53%. Při opětovné diagnostice, po absolvování programu se 

průměrná hodnota všech dětí v této oblasti zvýšila na 4,23 bodu, tzn. na 84%. Došlo 

ke zlepšení o 1,58 bodu, tzn. o 31,6%. Při vstupní diagnostice měly plný počet bodů pouze

2 děti (Anna, Terezka R.), 3 děti získaly O bodů. Po absolvování programu nezískalo

O bodů žádné dítě, 6 dětí získalo plný počet bodů - 5. U dvou děti, které měly již při vstupu 

plný počet bodů, se nedal zjistit posun, protože již před kurzem byly v této oblasti úspěšné 

na 100%.

Graf č. 27 - Pasivní rýmy — porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v hodech, maximálně bvlo 

možné získat 5 hodů
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Sluchová syntéza - slabiky

Ve více než v 50 % byly děti již  při vstupní diagnostice úspěšné v oblasti sluchové 

syntézy na slabiky.

Průměrná vstupní hodnota u všech dětí, které se zúčastnily kurzu byla 3,15 bodu

-  63%. Po absolvování programu se průměmá hodnota u détí zvýšila na 4,85 bodu, tzn. 

97%. Již při vstupu mělo jedno z dětí plný počet bodů (Tereza R.) a jedno z dětí mělo

O bodů (Miloš). Po absolvování kurzu měly všechny děti, krom jednoho (Dominik) plný 

počet bodů. Došlo ke zlepšení o 1,7 bodu, o 34%.
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Sluchová syntéza - slabiky

G raf č. 28 - Sluchová syntéza - slabiky - porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v hodech

maximálně bvlo možné získat 5 bodů
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10.2.1.3 Oblasti s vysokou vstupní úspěšností

Oblasti spomérnč vysokou vstupní hodnotou, která byla vyšší než 66% byly 

následující:

Tabulka č. 14 -  Oblasti s vysokou vstupní úspěšností

Pozice hlásky - iniciální

Paměť na věty

Sluchová analýza - slabiky

Vstup (v bodech)

3,46

3,78

4,5

Pozice hlásky iniciální

K oblastem, které měly vstupní hodnotu vyšší než je 66% patřila oblast pozice 

hlásky iniciální.

Průměrná vstupní hodnota u všech dětí byla v této oblasti 3,46 bodu, tzn. 69,2%. 

Výstupní průměrná hodnota se v této oblasti zvýšila na 4,62 bodu, tzn. na 92,4%.

Došlo ke zlepšení o 1,16 bodu, tzn. o 23,2%. Nulový počet bodů mělo při vstupní 

diagnostice pouze jedno z dětí (Dominik). Po absolvování kurzu měly všechny děti plný 

počet bodů, krom jednoho (Dominik), který získal opět nulový počet bodů. Detailnější 

problematika chlapce je rozepsána v detailním popisu dětí, výše v textu.

G raf č. 29  - Pozice hlásky iniciální -  porovnáni průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech 

maximálně bvlo možné získat 5 bodů
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Paměť na věty

Oblast paměť na věty byla druhou nejlepší oblastí při vstupní diagnostice.

Průměmá vstupní hodnota u všech dětí byla v této oblasti 3,78 bodu, tzn. 75,6%. 

Výstupní průměmá hodnota se v této oblasti zvýšila na 4,38 bodu, tzn. na 87,6%.

Došlo ke zlepšení o 0,6 bodu, tzn. o 12%. Při vstupní diagnostice byly hodnoty, se 

kterými děti do kurzu vstupovaly poměmě vysoké. Nula bodů nezískalo žádné dítě. 

Z tohoto důvodu není posun a zlepšení v této oblasti tak výrazné.

G raf č. 3 0 -  Paměť na věty -  porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech, maximálně bvlo 

možné získat 5 bodů
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Sluchová analýza na slabiky

Tato oblast měla nejvyšší průměrné vstupní hodnoty v počáteční diagnostice 

u všech dětí.

Průměmá vstupní hodnota u všech dětí, které se zúčastnily kurzu byla 4,5bodu

-  90%. Po absolvování programu se průměmá hodnota u dětí zvýšila na 5 body -  100%. 

Všechny děti po absolvování programu dosáhly v této oblasti maximálního počtu bodů. 

Již při vstupu mělo 9 dětí maximální počet bodů. Vzhledem k velmi vysoké úspěšnosti dětí 

již  při vstupní diagnostice se tato oblast zlepšila v průměm pouze o 10 %, o 0,5 bodu.
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Graf č. 31 - Sluchová analýza na slabiky - porovnání průměrných vstupů a průměrných výstupů v bodech,

maximálně bvlo možné získat 5 bodů
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10.2.2 Kritérium dle zlepšení:

Dalším kritériem, dle kterého je  získaná data možné rozdělit je kritérium dle 

zlepšení v jednotlivých oblastech.

Dle toho, jak se jednotlivé průměrné hodnoty v dílčím oblastech zlepšily se dají 

tato data rozdělit do tří oblastí.

Do první kategorie lze zařadit oblasti, které se zlepšily poměrně málo, zlepšení bylo 

v procentech o O -  20%.

Druhou kategorií jsou oblasti, které se zlepšily středně, procentuální zlepšení se 

pohybovalo mezi 20 -  40%.

Do poslední kategorie spadají oblasti, u kterých došlo k výraznějšímu posunu, 

došlo k většímu zlepšení, procentuelně o 40% a více.

10.2.2.1 Oblasti, u kterých došlo k poměrně malému zlepšení:

Za oblasti, u kterých došlo k poměrně malému zlepšení byly oblasti, kde se 

procentuální posun pohyboval od O do 20%. Tyto oblasti byly čtyři -  sluchová analýza na 

slabiky, paměť na věty, hlásky odebrání a sluchová analýza na hlásky.

Oblast sluchové analýzy na slabiky se zlepšila pouze o 10 %. Je to zejména z toho 

důvodu, že již vstupní hodnota této oblasti byla poměrně vysoká, jednalo se o nejvyšší 

vstupní průměrnou hodnotu u dětí. Z tohoto důvodu došlo k tak malému posunu v oblasti.
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Druhou oblastí je  oblast Paměti na věty. Tato oblast též měla při vstupní 

diagnostice poměmě vysokou úspěšnost, proto došlo k poměmě malému zlepšení. Nulový 

poěet bodů nezískalo při vstupní diagnostice žádné z dětí.

Oblast Hlásky odebrání se u dětí zlepšila o 18,4 %. Pro děti byla tato oblast velmi 

náročná již při vstupní diagnostice. Obtíže měly i po absolvování programu. Dle mého 

názoru je to i z toho duvodu, že se jedná o poměmě náročnou oblast, děti často nebyly 

schopné v této oblasti pracovat.

Poslední oblastí, kde došlo k nižšímu posunuje oblast Sluchové analýzy na hlásky. 

Dčti často po absolvování programu určovaly první a poslední hlásku ve slově, pro mnohé 

z nich bylo stále ještě problémem identifikovat hlásku uprostřed slova. Tato oblast se 

zlepšila o 18,6%.

Qra f č. n  - Vsrafu jsou uvedena zlepšení v jednotlivých oblastech v procentech -  nhlasij mírně zlepšené 
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10.2.2.2 Oblastí, u kterých došlo ke střednímu zlepšení:

Za oblasti, u kterých došlo k střednímu zlepšení jsem považovala ty oblasti, jež se 

zlepšily mezi 20 -  40%. Těchto oblastí bylo šest -  pozice hlásky iniciální, slabiky 

odebírání, sluchová analýza na hlásky, pasivní rýmy, sluchová syntéza na slabiky a oblast 

aktivních rýmů.

První z těchto oblastí je  oblast Pozice hlásky iniciální. Tato oblast se zlepšila 

o 23,2%. Daná oblast byla v mateřské škole, kde byl program uskutečněn poměmě často 

trénována. Učitelky mateřské školy věnovaly poměmě dost času na trénování této oblasti.

Další oblastí, která se zlepšila o 27,6% je oblast Slabik odebírání. Tato oblast měla 

nulovou průměmou hodnotu u dětí. Po absolvování programu došlo k celkovému zlepšení.
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Třetí oblastí, je  oblast Sluchové syntézy na hlásky. Děti po absolvování programu 

byly mnohdy schopné určovat první a poslední hlásku slova, obtíže jim  dělaly hlásky 

uprostřed slova. I přesto došlo v této oblasti o zlepšení o 30,8%.

Čtvrtou oblastí je  oblast Pasivních rýmů. Již při vstupní diagnostice měly dvě z dětí 

plný počet bodů, u těchto dětí se nedalo měřit průměrné zlepšení.

Pátou oblastí, která se středně zlepšila je oblast Sluchové syntézy slabik. Tato 

oblast se zlepšila u všech dětí, všechny děti měly po absolvování programu v dané oblasti 

plný počet bodů, krom jednoho chlapce. V oblasti došlo ke zlepšení o 34%.

Poslední oblastí, kterou lze zařadit do této kategorie je  oblast Aktivních rýmů. 

Oblast aktivních rýmů se zlepšila o 39,4%. Tato oblast měla poměrně nízkou vstupní 

hodnotu, patřila k těm, které měly při vstupu nižší hodnotu něž 1 bod. Děti se během 

programu celkem výrazně zlepšily. Docházelo k intenzivnímu tréninku nejen ze strany 

rodičů, ale i ze strany učitelek ve školce.

Grafč. 33 - V zrafu jsou uvedena zlepšeni v jednotlivých oblastech v nrocentarh -  nhlasti středně zlenŠP.ná
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10.2.2.3 Oblasti, u kterých došlo k poměrně výraznému zlepšení:

Za oblasti, u kterých došlo k výraznějšímu zlepšení jsem pokládala ty oblasti, které 

se průměrně zlepšily o 40 a více %. Těchto oblastí bylo pět. Jednalo se o fonematický 

sluch, hlásky přidání, slabiky přidání, pozice hlásky finální a audiomotorickou reprodukci.

První oblastí byla oblast Fonematického sluchu. Tato oblast měla poměrně vysoké 

vstupní průměrné hodnoty. Jedno z dětí mělo již  při vstupu plný počet bodů.
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Po absolvování programu došlo ke zlepšení u většiny dětí. Dané oblasti byl věnován 

v programu poměmě velký prostor, z tohoto důvodu došlo ke jejímu výraznějšímu 

zlepšení, o 43,8%.

Dmhou oblastí, která se poměmě výrazně zlepšila byla oblast Přidání hlásek. Též se 

jednalo o oblast s poměmě nízkou vstupní hodnotou, děti se po absolvování programu 

zlepšily o 43,8%. U této oblasti docházelo ke zlepšení i vlivem celkového zrání dětí. Po 

absolvování programu však stále i v této oblasti byly děti, které se nezlepšily a ve výstupní 

diagnostice dosáhly O bodů.

Dalšími oblastmi byly Slabiky přidání a Pozice hlásky iniciální. Tyto oblasti se 

zlepšily o 44,6%. Obě dvě oblasti měly počáteční průměmou vstupní hodnotu nižší než 

O bodů. Zejména oblast pozice hlásky fmálni se v mateřské škole trénovala, proto u dětí 

došlo ke zlepšení. Oblast přidání slabik též dle mého názoru souvisí i s celkovým vývojem 

dětí, u dětí docházelo postupně k rozvoji všech potřebných oblastí, při pravidelné stimulaci 

proto docházelo k lepším výsledkům.

Oblast Audiomotorické reprodukce měla ze všech oblastí největší procentuální 

zlepšení. Došlo k posunu o 64,6%. Již při vstupní diagnostice získalo jedno z dětí plný 

počet bodů, během absolvování programu došlo ke zlepšení u všech dětí. Tato oblast se 

trénovala zejména ke konci programu, děti tento trénink pomocí autíček a „troubení“ velmi 

bavil. Proto si myslím, že došlo k tak výraznému posunu zejména v této oblasti. Průměmá 

vstupní hodnota se v této oblasti u všech dětí pohybovala přes 1 bod.

G raf č. 34 - y^rafu jsou u v e ^ a z le p š e ní v jednotlivých oblastech v nrnrvntPrh -  oblasti vvnizně rhpi.
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Vstup a výstup dle jednotlivých oblastí (v bodech)

(;rnfř. .?5 - Pnrnvnání průměrných vstupů a výstupů (v bodech) dle jednotlivých oblastí
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11 Diskuse:

Výsledky v jednotlivých oblastech byly srovnány dle hledisek, dle vstupní úrovně 

a dle posunu, k jakému došlo v jednotlivých oblastech.

Srovnání dle vstupní úrovně poukázalo i na jistou nastavenost mateřské školy. 

Poměmě vysokých výsledků, již při vstupní diagnostice, dosahovaly děti v oblastech, které 

jsou v mateřské škole trénovány. Jednalo se o tři oblasti -  pozice hlásky iniciální, paměť na 

věty a sluchovou analýzu na slabiky. Tyto tři oblasti jsou dle mého názoru v mateřské 

škole trénovány, je jim věnována větší pozomost než oblastem ostatním. Samy učitelky mi 

v mateřské škole ukazovaly různá cvičení a hry, které se s dětmi předškolního věku, 

zejména s dětmi před nástupem do školní docházky, dělají a hrají. Jednalo se zejména

o hry na rozvoj logického myšlení, hry na určování pozice hlásky iniciální, hry na rozvoj 

paměti, též se u dětí trénovala oblast sluchové analýzy na slabiky. Ostatním oblastem 

sluchového vnímání, mám zde na mysli např. oblast audiomotorické reprodukce či 

fonematického sluchu, není v mateřské škole, dle mého názom, věnována patřičná 

pozomost. Po zahájení programu se začaly učitelky v mateřské škole více věnovat 

oblastem, které se v programu objevovaly. Právě tyto oblasti poté zaznamenaly nejvyšší 

mim zlepšení. Učitelky věnovaly poměmě velkou pozomost identifikaci finální hlásky ve 

slově, též se věnovaly aktivním rýmům.

Dalším kritériem, dle kterého se data analyzovala byla míra zlepšení v jednotlivých 

oblastech.

Nelze říci, že procentuální posun v dílčích oblastech je  skutečným posunem 

ve výsledku dětí, ke kterému došlo pouze díky absolvování v programu. Je třeba vzít 

v potaz i jiné okolnosti, které se na zlepšení dětí podílely. Jednou z nich je např. vlastní 

vývoj dítěte právě v oblasti sluchového vnímání. Mnohé z oblastí by se posunuly o určitou 

hodnotu i bez působení programu. Mám zde na mysli zejména oblast, kde měly děti 

určovat pozici hlásky finální, sluchovou analýzu a sluchovou syntézu. K těmto 

dovednostem dítěte je potřeba i určitého dozrání dítěte, dítě musí být schopné pochopit 

dané termíny, k celkovému zrám' dítěte dochází neustále, dle mého názom i bez účasti 

dítěte na programu.

Dle mého mínění došlo díky programu k většímu zlepšení vdaných oblastech, 

došlo k výraznějšímu posunu v dovednostech dětí, než by tomu bylo bez účasti dětí 

na programu. Zde je však nutné zdůraznit, že nebyla vytvořena kontrolní skupina dětí.
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která by prošla vstupním diagnostickým materiálem, tato skupina dětí by se neúčastnila na 

programu a po uplynutí 10 týdnů (doba trvání programu) by došlo k opětovnému testování 

dětí. V tomto případě by bylo velmi zajímavé porovnávat, v jakých oblastech se děti, které 

se na programu neúčastní zlepšily, zda došlo spontánně k nějakému posunu a jak se tento 

posun lišil od skupiny dětí, které daným programem prošly.

Míra celkového zlepšení u dětí závisela tedy nejen na účasti na programu, ale i na 

spolupráci rodičů, na jejich aktivní účasti, též na míře plnění domácích pracovních listů 

a také na tom, zda děti program navštěvovaly pravidelně. V detailním popisu jednotlivých 

dětí je  patme, že lepších výsledků dosahovaly děti, se kterými se v domácím prostředí 

pravidelně pracovalo, děti plnily doma pracovní listy, rodiče se mnou úzce spolupracovali, 

měli zájem o vysvětlení či rady v případě výskytu obtíží.

U dětí, kde rodiče nejevili o kurz zájem, pouze dítě do kurzu přihlásili, došlo 

k poměrně malému zlepšení. Dle tohoto výsledku lze poukazovat na důležitost pravidelné 

péče a přípravy dítěte ze strany rodičů.

Také se dá do jisté míry, dle účasti rodičů na programu, poukazovat na případnou 

další spolupráci rodiny se školou. Dle mého názoru jsou rodiče, kteří úzce spolupracovali 

a zajímali se o činnost svého dítěte v jednotlivých hodinách, nastaveni na poměrně dobrou 

spolupráci se školou. Lze do jisté míry předpokládat, že jejich zájem bude přetrvávat

i u dítěte v rámci školní docházky. Otázkou zůstávají rodiče, kteří programu věnovali 

pouze minimální pozornost, neměli zájem o bližší spolupráci. Lze pouze těžko vyvozovat, 

že jejich vztah ke škole bude stejný, bude se projevovat stejným nezájmem, či nikoliv. 

Mohlo se jednat pouze o jejich nižší zájem z důvodu uskutečňování programu v mateřské 

škole, rodiče tomu nemuseli přikládat tak velký důraz, jednalo se o program, kterého se 

dítě zúčastnilo ještě ve „školce“, možná to v rámci školní docházky bude vypadat jinak. 

Rodičům však tento program nastínil to, jaké požadavky na ně budou kladeny při vstupu 

dítěte do první třídy, bude nutné se dítěti věnovat, s dítětem se doma učit, pravidelně s ním 

doma pracovat.

Výrazný posun v jednotlivých oblastech byl také způsoben tím, že se na dané 

oblasti začala upírat pozornost nejen během lekcí na programu, ale i v mateřské škole, též 

u dětí doma, dané oblasti byly stimulovány více, než by tomu bylo bez účasti dítěte na 

programu.

U některých oblastí došlo naopak k poměrně nízkému zlepšení. Nelze říci, že se 

tyto oblasti skutečně zlepšily pouze o malé procento. Byla zde řada dalších faktorů, které 

na výsledky kontrolní diagnostiky měly vliv.
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Mnohdy se jednalo o oblasti, které měly poměrné vysoké vstupní hodnoty, děti již 

před absolvováním programu dosahovaly v těchto oblastech poměmě vysokých výsledků, 

jejich zlepšení tedy nebylo možné měřit. Vzhledem k tomu, že řada dětí měla již při 

vstupní diagnostice plný počet bodů, nebylo možné u těchto dětí změřit procentuální 

zlepšení. Jednalo se například o oblast sluchové analýzy na slabiky. Pro vstupní 

diagnostiku byla vybrána zejména slova s otevřenou slabikou, slova maximálně tří 

slabičná. Vzhledem k výsledku vstupní diagnostiky u většiny dětí lze konstatovat, že by 

bylo nutné tato slova změnit. Daná slova byla pro děti při vstupní diagnostice velmi 

jednoduchá, většina z dětí byla schopna slova rozložit na slabiky. Vstupní diagnostický 

materiál byl tvořen dle dostupné literatury přesně dle věkových oblastí dítěte, byly 

vybírány takové schopnosti, které mají děti před vstupem do základní školy ovládat. Bylo 

by nutné rozšířit vstupní diagnostiku i o dovednosti, které mají zvládat děti věkově starší.

Dle mého názoru by bylo zejména v této oblasti nutné pozměnit vstupní 

diagnostický materiál a do vstupního subtestu zapojit i slova víceslabiěná, slova bez 

otevřených slabik. Poté by bylo možné dle mého mínění objektivně posoudit skutečnou 

míru zlepšení.

Po uskutečnění programu došlo i ke zjištěm' skutečnosti, se kterou se pri 

připravování programu primárně nepočítalo. Dle rozhovom s jednotlivými rodiči totiž 

u mnoha dětí došlo ke zlepšení v koncentraci pozornosti dětí, děti se dle slov rodičů 

zlepšily v schopnosti se delší dobu soustředit nad plněním úkolů. Tuto skutečnost mnozí 

rodiče velmi uvítali. Díky systematické práci, kterou program primárně vyžadoval

-  pravidelnou domácí přípravu 5x týdně po dobu 10 týdnů, došlo i ke zlepšení celkového 

pracovního nastavení dětí. Děti byly dle rodičů více schopné pravidelně doma pracovat, 

zvykly si na pravidelnost, jistý řád a systematickou denní práci. Tato oblast lepší 

nastavenosti na školu souvisí dle mého názom také s celkovým zráním dítěte. Jednalo se

o děti před nástupem do první třídy, program trval 2,5 měsíce. I v tomto časovém období 

mohlo u dětí dojít spontánně k lepší nastavenosti na školu. Dovoluji si tvrdit, že 

s programem byla tato pravidelnost zajištěna více než by tomu bylo bez účasti dětí na 

programu. Dětem při programu vznikaly povinnosti, které musely plnit, které se po nich 

vyžadovaly. Zde opět poukazuji na vhodnost, v pnpadě větší rozpracovanosti programu 

a rozšíření na jiné cílové skupiny, kontrolní skupiny, se kterou by bylo možné tyto 

skutečnosti porovnávat.
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Je zde možné i polemizovat nad úspěšností programu v podmínkách Pedagogicko 

psychologické poradny. Původně byl totiž program postaven tak, že bude realizován 

v podmínkách PPP v odpoledních hodinách Ix týdně. Vzhledem k naprostému nezájmu ze 

strany rodičů bylo nutné daný program uskutečnit v prostorách mateřské školy, během 

odpoledního programu. Daná situace mne velmi překvapila, vzhledem k tomu, že byl 

program uskutečněn v poměrně velkém městě -  Kladně. Daný letáček byl umístěn 

v několika mateřských školách, přesto se jeho uskutečnění v odpoledních hodinách v rámci 

PPP nesetkalo s ohlasem. Není možné dle Kladna usuzovat na podobný nezájem ze strany 

rodičů i v jiném městě, a le je  patrné, že rodičům vyhovuje zapojení takového programu do 

běžného programu mateřské školy. Dle mého názoru je  však spolupráce s rodiči v případě, 

že se daný program uskuteční v podmínkách mateřské školy, pouze formální. Rodičům 

odpadá nutnost dítě na program vodit, krom domácí práce na pracovních listech nemají 

rodiče s programem jiné povinnosti. Detailnější popis spolupráce s rodiči byl popsán 

v empirické části.

Program by bylo dle mého názoru možné zařadit i do Vzdělávacího programu pro 

mateřské školy. Dle rámcového vzdělávacího programu má dítě dosahovat určitých 

klíčových kompetencí. Tyto kompetence jsou v Rámcovém vzdělávacím plánu pro 

předškolní zařízení (2005) detailněji popsány. Právě oblast sluchového vnímání, např. 

tvorba jednoduchého rýmu, je v daném plánu uvedena. Absolvování programu na rozvoj 

sluchového vnímání by mohlo dětem pomoci při získání těchto klíčových kompetencí, 

které jsou potřebné pro vstup do základní školy. V podmínkách našich mateřských škol je 

však velmi limitujícím faktorem počet dětí, které dané mateřské školy navštěvují. Ideální 

počet dětí, pro které je možné program uskutečnit je  6 -  8 dětí. Tento faktor je dle mého 

názoru pro uskutečnění programu v podmínkách běžné MŠ velmi zásadní.

Dle úspěšnosti dítěte v programuje možné poukazovat i na jisté obtíže tohoto dítěte 

v dalším vzdělávání. Program by bylo možné dle mého názoru použít i jako screening 

na rizikové dítě. V případě, že u dítěte nedojde po absolvování programu k posunu, jeho 

výsledku budou zhruba stejné, či se bude jednat o velmi malé zlepšení, je  možné toto dítě 

vnímat jako dítě rizikové, jako dítě, kterému je  třeba věnovat větší péči, více se mu 

věnovat. Tyto děti by se tak daly podchytit již  v předškolním věku, dané děti by do první 

třídy vstupovaly s požadavkem větší péče. Možná by se tímto předešlo mnohým 

problémům, které tyto děti při vstupu do první třídy mají. V programu, který byl 

uskutečněn v prostorách mateřské školy v Kladně bylo jedno dítě, které se zlepšilo pouze

111



0 velmi málo, jednalo se o chlapce, kde byla problematická spolupráce s rodinou, chlapec

1 po absolvování programu dosahoval velmi slabých výsledků. Právě v případě tohoto 

chlapce by bylo vhodné, aby mu byla při vstupu do školní docházky poskytnuta větší péče, 

chlapec bude mít ve škole dle mého názoru poměmě výrazné obtíže zejména ve čtení 

a v psaní.

Program je dle mého mínění jistou přípravou dítěte na školní docházku. Děti se 

naučí pracovat ve skupině, program jim  přinese i pravidelný řád - v podobě povinnosti 

vypracovávat pracovní listy, též dochází i k přípravě rodičů na povinnosti, které je 

s nástupem dítěte do první třídy čekají. Rodiče tak mohou již v předškolním věku dítěte 

zjistit, zda má dítě obtíže s pravidelnou a systematickou prací, mohou do jisté míry 

usuzovat, jak bude vypadat jejich příprava do školy. Z tohoto důvodu bych tento 

skupinový program doporučila dětem předškolního věku.

Program by bylo možné použít i u jiné cílové skupiny — např. děti s vývojovou 

dysfázií, u dětí sociálně znevýhodněných. U těchto dětí by bylo nutné program pozměnit, 

rozšířit jednotlivé lekce, bylo by možné náplň, která je  pro běžné děti předškolního věku 

v jedné lekci, rozdělit do lekcí několika. Též by bylo nutné přizpůsobit vedení jednotlivých 

hodin, zkrátit jejich trvání a rozšířit častost dílčích lekcí. Celý program by se poté mohl 

skládat z 20 lekcí, dané lekce by se uskutečňovaly 2x týdně.

12 Závěr:

Cílem diplomové práce bylo vytvořit program pro děti předškolního věku, který by 

se věnoval oblastem sluchového vnímání. Cíle diplomové práce bylo dosaženo. Byl 

sestaven program pro děti předškolního věku.

K zhodnocení míry zlepšení bylo potřebné souběžně vytvořit diagnostický materiál, 

který se stal nezbytnou součástí programu. Sledovaní probandi byli vyšetřeni před a po 

ukončení programu.

V teoretické části jsem analyzovala oblast sluchového vnímání v České republice 

v nejširším možném záběm. Zabývala jsem se jak fyziologií, tak stmčně patologií. V textu 

jsem se zaměřila nejen na terminologii, symptomatologii, ale také na diagnostiku 

sluchového vnímání a stimulaci a reedukaci. Bylo zjištěno, že je  daná oblast v našich 

podmínkách poměmě málo rozpracovaná, neexistují jednotné pojmy, dochází k překrývání 

či zaměňování jednotlivých pojmů, není jednotné pojetí sluchového vnímání jako
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takového. Též není pro tuto oblast dostatek literatury, neexistují publikace, které by se 

věnovaly pouze oblasti sluchového vnímání a jeho částem. Je zde velký nepoměr mezi 

českou republikou a např. německými a anglofonními zeměmi, kde existuje jednotný 

pojem, též daleko větší rozpracovanost. Též v oblasti diagnostiky a reedukace došlo ke 

zjištění, že neexistuje jednotný diagnostický materiál, který by postihoval všechny oblasti, 

které lze do sluchového vnímání zařadit. V rámci reedukace jsou též poměrně výrazné 

nedostatky v absenci jakýchkoliv programů na rozvoj této oblasti.

Praktická část demonstruje proces vznikání a tvorbu programu, který byl pro 

reedukaci sluchového vnímání vytvořen. V empirické části jsou předloženy data, která 

poukazují na účinnost programu a detailně jsou popsána zlepšení probandů v jednotlivých 

oblastech. U dětí, které se programu zúčastnily došlo ke zlepšení ve většině 

diagnostikovaných oblastí, účinnost programu byla ověřena. Jednalo se však o poměrně 

malou skupinu dětí, proto není možné závěry generalizovat na celou populaci. Získaná data 

jsou analyzována z různých úhlů pohledů a jsou využitelná nejen pro pedagogy 

předškolních zařízeních, ale také to elementaristy, a speciální pedagogy se zaměřením na 

SPU. Vytvořený program má všechny potřebné charakteristiky a představuje typ programu 

stimulační (či preventivní). Tvoří základ pro možné modifikace.

V dané problematice můžeme vymezit různé roviny sledování, tvoření (podle 

cílových skupin, podle fáze působení/prevence, dg, reedukace, podle věkové kategorie 

apod). Této oblasti je  věnována celkově poměrně malá pozornost, věřím proto, že se této 

oblasti bude věnována větší pozornost, je  zde poměrně velké množství témat, kterým je 

možné se detailněji věnovat. Do budoucna by bylo třeba program ověřit na větším 

množství probandů, ověřit jeho účinnost a míru zlepšení v dílčích oblastech. Tato práce 

může být počátkem zkoumání právě, v této u nás velmi málo probádané, oblasti.
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Příloha č. I: Letáček do mateřské školv

Program no rozvo j sluchového vnímaní dětí

Sluchové vnímání je velmi důležité pro správné Čtení a psaní 

dítěte. Chcete pomoci svému dítěti při vstupu do školy? 

Tento program pomůže dítěti rozvinout potřebné dovednosti.

• Komu je program urČen?
Dětem předškolního věku, které půjdou v září 2007 do 1. třídy.

• Kde se program koná?
V Pedagogicko psychologické poradně v Kladně, C. Boudy 2953.

• Jak často budete navštěvovat poradnu?
Ix týdně v odpoledních hodinách ( středa cca od 15.30 )

Jak dlouho trvá jedno setkání? 
40 - 50 minut

Jak dlouho program trvá? 
10 týdnu + vstupní a výstupní pohovor

• Je potřeba účast rodiče na setkáních?
Účast rodiče na setkáních není potřeba, pouze stačí, abyste své dítě 
do poradny dovedli.

Program je zdarma, hradí se pouze potřebné materiály pro děti 
(desky, kopírování, drobné odměny apod.), které činí 10 Kč/ 1 lekci 
(celkem 100 Kč/ celý program).

Program začne poslední týden v březnu, ve středu 28.3.2007.

Program vede psycholožka PPP Kladno - Mgr. Markéta Štochlovó

Pokud máte o program zájem, obraťte se na ředitelku vaší MŠ nebo přímo k nám do 

PPP na Mgr. Markétu Štochlovou, PPP Kladno - Sítná, C.Boudy 2953, 

tel.312 661 044 (pondělí až středa), zde také obdržíte přihlášku do kurzu.

Ukončení přihlášek do programu je dne 26.3.2007!!



Příloha č.2: Přihláška dítěte do provramu

Přihláška do programu Sluchové vnímání “
(program na rozvoj sluchového vnímání u dětí)

Přihlašuji své d ítě ................................  nar. :

do programu „ Sluchové vnímání ” organizovaného Pedagogicko psychologickou 

poradnou Kladno, který jc zaměřen na rozvoj sluchového vnímání dětí.

Poplatek za materiál, který činí 100 Kč ( 10 Kč/ lekci) uhradím na prvním 

setkání.

Datum:.................  Podpis rodičů:



Příloha Č.3: Informace pro rodiče

Informace pro rodiče -  obecně o kurzu

Koniii je  kurz určen?

Kurz Rozvoj sluchového vnímání je  určen pro děti předškolního věku, zejména pro ty, které půjdou 

v září 2007 do první třídy. Kurz se skládá z 10 lekcí, jedna lekce trvá přibližně 30 -  40 minut. 

Jednotlivé lekce budou probíhat v prostorách mateřské školy v odpoledních hodinách, kurz je  po 

domluvě s ředitelkou mateřské školy uskutečněn v rámci odpoledního programu.

1’očel děli ve skupině?

Kurz je  veden skupinově, déti budou dle počtu rozděleny do skupin po cca 7 -  8 dětech.

Obsah kur/u?

Cílem kurzu je  rozvíjet sluchové vnímání u dětí a usnadnit jim  tak vstup do základní školy, v kurzu 

se budou posilovat oblasti -  fonematický sluch (rozlišování sluchově podobných slov př. Pní -  

pmí), skichová analýza a syntéza na hlásky a na slabiky apod.) Kurz se také zaměřuje na celkové 

zlepšení koncentrace pozornosti dítěte a na pomalý nástup pravidelné dom ácí přípravy, která se 

vyžaduje od počátku první třídy. Právě absolvování tohoto kurzu by mělo dětem usnadnit vstup do 

povinné školní docházky a připravit i rodiče na nároky školy.

Domácí činnosti spojené s kurzem?

Po každé hodině budou děti dostávat 5 pracovních listů za domácí úkol, na další hodinu by měly 

děti přinést tyto listy vyplněné.

Jedná se o procvičovací úkoly daných oblastí. Jednotlivé oblasti budou nejdříve probrány v lekcích 

v mateřské škole a domácí úkoly budou zaměřeny právě na jejich  upevňování a celkové posilování. 

Pracovní listy jsou sestaveny tak, že vyžadují spolupráci dospělého s dítětem. Mnohdy je  nutné 

předčítat dítěti návod, vysvětlit daný úkol, pomoci s vystřihnutím či nalepením apod.

I)o(az}‘.’

Po každé lekce bude možné v případě zájmu rodičů či nejasností či problémů s jednotlivým i úkoly 

m ožná konzultace s psycholožkou Mgr. Štochlovou, která kurz „Rozvoj sluchového vním ání“ 

vede. Konzultace budou probíhat v prostorách m ateřské školy. Po telefonické domluvě jsou  možné 

konzultace kdykoliv.

I'in;niee?

Kurz Je zdarma, hradí se pouze pracovní materiály -  kopírování, desky, odměny



Příloha č. 4 -  První lisí k deskám programu

Sluchové vnímání

Jméno a příjmení:

Věk:



Příloha č. 5 -  List na samolepky

^ s \ o  pro n a l e p í

v
Číslo lekce Úkoly na doma Úkoly během programu Bonus - soutěž apod.

1.

--- ---------- ------- -----1____

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

J méno d ítě te :



Příloha č. 6 - Diplom

t o r v o j  s l u c h o v é h o  v n í m á n /

J  .

Co všechno už umím?

Poznám dlouhou a krátkou slabiku ve slově 
^  Určím první a poslední hlásku ve slově 
^ Kratší slova umím rozdělit na hlásky 
^ Z hlásek umím sestavit kratší slovo 

Umím rozdělit slovo na slabiky 
Dokážu sestavit slovo ze slabik 
Poznám rýmy 

^ Umím vymyslet slova, která se rýmují 
Poznám, zda jsou dvě slova stejná či ne 

^ Umím odebírat či přidávat slabiky a hlásky ke slovům 
Naučili jsme se hrát sluchové pexeso
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/ak la iln i škola a Mateřská škola Kladno. 
/ J .  IVlrika 1 7.^6 

212 01 Kladno

\ '  na.šcni spcciálníin předškolním /.aří/.eiií se kur/ii „ R O /V O J SU JC llO V I-liO  VNÍMÁNÍ 
zúčastnilo I 7 dčti předškolního včku. Dčti se zúčastňovaly pravidelně deseti lekcí, které pro 
nč Mgr. Š tochlo\á mčla velmi dobře připraveiK\Ka/,dé dítč dostalo desky do kter\ch si 
zakládalo praeo\ ni list\ .l’ři v\ praeová\ání zadaných úkolů b\ la nutná aktivní sp()lupráce 
rodičů s dítčlem. V nčkterýcli rodičů nastal}- problém) s pochopením zadaných úkolů ,alc 
Nčtšina dčti odevzdá\ala úkoly \č a s  a \ pořádku.
Dčti se zapqio\ al\ se zájinem. kurz je  ba\ íl a byl velkým  příno.scm pro  dčti, jejich rodiče
i p ro  naše zařízení.
Velmi poziti\ nč hodnotíme i to. žo pí. Mgr. Štochlová byla ochotna dochíízet pravidelné do 
našeho spec. zařízení a umožnila tak našim dčtcm pracovat v prostředí, které duvčmč znají 
a cítí se v nčni dobře.
Týdenní systematická výuka naučila dčti a jejich rodiče pravidelné přípravč na každou hodinu 
kurzu a připravila je  na vstup dčti do ZŠ.

Z á k la d n í ško la a M ateřská škola Kladno,
2d . P elříka  1756

Z d . P e tř ík a  175G. C72 Ü1 K L A D N O  ®  
pnspóvková organizace IČ; 750 33 810 
tel. 312 2 4 ^ 5 1  le):/;ax: 312 247

......./ m
Ved. uč. orgíuiizační složky Sp. MŠ Kladno
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