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Anotace 

Tato práce se zabývá rozvojem fonematického sluchu a fonologického uvědomění pomocí 

Tréninku jazykových schopností podle Elkonina. Program Tréninku jazykových schopností je 

v ní aplikován na specifické skupiny děti s poruchami komunikačního procesu - s opožděným 

vývojem řeči prostým, s lehkou mentální retardací a s rysy nebo syndromem ADD/ADHD. 

Uvádí úpravy programu vhodné k tomu, aby jej tyto skupiny dětí úspěšně zvládly. 

Teoretická část práce je věnována popisu východisek, jichž mohl D. B. Elkonin ve své 

době využít, jakož i současnému náhledu na problematiku rozvoje fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění ve světě. 

Anotation 

This doctoral considers by improvement of metaphonological abilities with help of the 

Training of Language Abilities by Elkonin. In it the programme is aplicated on specific 

groups of children with faults of communication process - with delayed speech development 

simply, soft mentaly handicap and with marks or syndrome ADD/ADHD. It describes 

changes necessary for these groups to succeed in this programme. 

Theoretical part is given to starting points, which D. B. Elkonin could use in his time. It is 

also given to nowadays opinion on problems of metaphonological abilities in the world. 
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VYMEZENÍ POJMŮ, KLÍČOVÁ SLOVA, INFORMACE PRO ČTENÍ PRÁCE 

Fonematický sluch - schopnost rozeznávat jednotlivé fonémy ve slovních nebo mluvních 

útvarech. 

Fonologické uvědomění - vědomá znalost, že slova jsou dělitelná na menší jednotky, které 

nemají žádnou sémantickou platnost. Obvykle se manifestuje schopností počítat, izolovat, 

rozdělovat, znovu spojovat a jinak manipulovat s fonologickými jednotkami. V zahraničí je 

užíván termín metafonologické schopnosti. 

Fonemické uvědomění - termín používá Mertin (i Matějček v novějších statích) a vysvětluje 

jej jakožto nástupnický výraz pro dosud užívaný fonematický sluch a fonologické uvědomění. 

Odůvodňuje jeho použití kladením vyššího důrazu na kognitivní složku jevu. Pravděpodobně 

dojde v brzké době k rozšířenému užívání tohoto pojmu. 

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

přicházejí jak z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka ... není jen záležitostí 

smyslů, ale také kognitivních a motivačních procesů, vlivu sociálního prostředí, výcviku. 

Smyslové vnímání (senzorická percepce) - proces odrážející objektivní realitu 

prostřednictvím činnosti smyslových orgánů. 

Percepční vývoj - během dětství se hrubé členění skutečnosti (neumožňující dítěti jemnější 

diferencování) postupně analyticky tříbí. Nejen vlivem zrání, ale též zprostředkováním 

poznatků, výcvikem ... ke konci dětství se dovršuje schopnost analyzovat věci, syntetizovat 

vjemy, strukturovat svět. 

Názorně činnostní myšlení* - vázání myšlenkové činnosti na materiální oporu. 

Názorně obrazné myšlení* - vázání myšlenkové činnosti na vizuální oporu. 

Riziko dyslexie - dosud nediagnostická jednotka, vyjadřující soubor symptomů, které se 

mohou v průběhu dalšího vývoje manifestovat ve formě specifických poruch učení. 
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v 

Ctení, čtenářské dovednosti - spojování grafického tvaru slova s jeho obsahem. Zároveň 

zahrnuje mechanické spojování hlásek do slabik a slov. 

Předčtenářské dovednosti* - souhrn dovedností, které umožňují úspěšný začátek výuky čtení. 

Opožděný vývoj řeči - opoždění vývoje základních jazykových stádií: morfologie, syntaxe, 

gramatiky a slovníku, pragmatiky, užívání a rozumění jazyku. 

Lehká mentální retardace - souhrn symptomů, z nichž jedním je rozsah IQ 50 - 69. 

Syndrom ADD/ADHD - porucha pozornosti/porucha pozornosti s hyperaktivitou. (Tento 

syndrom je diagnostickou jednotkou. Při suspektnosti dané diagnózy, která se v předškolním 

věku manifestuje především zmíněnou hyperaktivitou, se užívá termínu „rysy ADHD". 

Z důvodu obtížné diagnostikovatelnosti před šestým nebo sedmým rokem věku /což je věková 

kategorie dětí, s nimiž jsme pracovali/ by přesné označení v celé práci bylo „skupina dětí 

s rysy nebo syndromem ADD/ADHD". Tento název je neúměrně dlouhý a působil by 

poněkud rušivě. Proto je v praktické části používán termín „děti s rysy ADHD" s plným 

vědomím jisté nepřesnosti tohoto označení, ale zároveň s vědomím lepší celistvosti obsahu.) 

Zdroje: 
Dvořák, J., 2001 

Kolektiv autorů, 1978 

Kuchařská, A., 2007 

Langer, S„ 1995 

Mertin, V.; Gillnerová, I., 2003 

Ošlejšková, H„ 2007 

Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J., 1995 

Škodová, E.; Jedlička, I., 2003 

Vokurka, M.; Hugo, J., 2000 

* autorské vymezení pro účely práce 
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ÚVOD 

Představme si šestileté, respektive sedmileté dítě, které nastupuje v září do první třídy 

základní školy. Kromě toho, že se výrazně mění jeho sociální role, stává se školákem a začíná 

na něj působit proces vzdělávání, mělo by disponovat určitými kompetencemi. Ty podmiňují 

jeho úspěšný start ve škole. 

Ponechme stranou nezbytné kompetence sociální a zaměřme se na jazykové. Můžeme je 

rozdělit do čtyř okruhů, které se samozřejmě v mnoha směrech prolínají a podmiňují. Jsou to 

kompetence lingvistická, operační, sociální (ve smyslu vedení rozhovoru) a strategická. 

> Lingvistická kompetence znamená schopnost dítěte - žáka užívat jazyk v jeho 

základní sdělovací podobě, dovednost využívat dostatečnou slovní zásobu. 

> Operační kompetence zahrnuje motorické a kognitivní dovednosti, nutné pro 

realizaci komunikačního procesu. A to jak při mluvené řeči, tak třeba i při využití 

alternativních způsobů komunikace. 

> Sociální kompetence obsahuje jevy nezbytné pro úspěch interpersonální komunikace. 

Těmi jsou navázání a udržení očního kontaktu, dodržování principu rozhovoru a 

držení se tématu. 

> Strategická kompetence umožňuje určitou míru flexibility při úpravě komunikačního 

stylu. Hraje významnou roli právě v přechodu z předškolního období do školního. 

(Prekopová, J. Dítě se učí mluvit v rodině. Nepublikovaná přednáška, 2006) 

Pro dobrý začátek procesu vzdělávání, pokud jej trochu uměle vydělíme a zúžíme na 

oblast výuky čtení, je nej důležitější kompetence lingvistická. Dítě v první třídě by mělo mít 

nejen dostatečnou aktivní a pasivní slovní zásobu, mělo by i umět manipulovat s jazykem ve 

smyslu fonologické manipulace, tzn. například vytvářet různá slova výměnou hlásek, 

uvědomit si princip tvoření plurálů a podobně. V ideálním případě fyziologického rozvoje by 

mělo plně rozvinutý fonematický sluch, takže by bezpečně rozeznalo první i poslední hlásku 

ve slově, určilo by přítomnost nebo nepřítomnost té které hlásky, rozeznalo by dlouhou 

slabiku od krátké a další. Rovněž by na základě svého již zralého fonologického uvědomění 
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mělo bezpečně oddělený obsah slova od jeho hláskové podoby. Bez obtíží by provádělo 

syntézu i analýzu větných celků i jednotlivých slov ... Tento obraz dosažených jazykových 

dovedností uvádí například Mertin: 

Orientační úrovně ve vývoji fonemického uvědomění* dítěte: 

a) v předškolním vzdělávání 

> uvědomuje si odlišnost slov (holinky - hodinky), rozdíly mezi slabikami (ba - pa) 

> zvládá jednoduchou slabičnou analýzu (rozpočitadla - pla-ve mýd-lo na Vl-ta-vě ...) 

> chápe rýmy, umí vytvářet jednoduché rýmy 

> rozloží jednoduchá slova (z otevřených slabik) na slabiky 

> rozpozná první hlásku ve slově 

> rozpozná poslední hlásku ve slově 

b) na začátku školní docházky (zde je oddělena přibližná úroveň předškolního období od 

prvního ročníku základní školy) 

> pozná hlásky jednoduchého slova (otevřená slabika) 

> rozloží jednoduché slovo (otevřená slabika) na hlásky (analýza) 

> složí jednoduchá slova z hlásek (syntéza) 

(Mertin, V.; Gillnerová, I., 2003, str. 127) 

Jsou samozřejmě děti, které toto vše na počátku první třídy skutečně ovládají. Leč počet 

dětí, které se tomuto jazykovému ideálu ani nepřibližují, je stále velmi vysoký. Začít 

s osvojováním těchto výše zmíněných dovedností na začátku první třídy bývá většinou pozdě. 

Zejména proto, že čas nutný pro rozvoj uvedených dovedností je poměrně dlouhý, přibližně 

jeden až dva roky. Přípravnému období před samotným začátkem výuky čtení se přitom 

v prvních třídách základních škol věnuje průměrně šest týdnů. Tato doba se liší podle, 

školního vzdělávacího plánu té které školy (což dává učiteli možnost v odůvodněných 

případech přizpůsobit ji například úrovni žáků), více určující je však typ zvolené učebnice. 

Například učebnice řady Prodos věnují předčtenářským dovednostem zhruba čtyři týdny, 

Nová škola rovněž, k učebnicím řady Alter se váže doporučení věnovat různý obsah a různou 

délku přípravného období pro čtení a psaní. 

* viz Vymezení pojmů, str. 7 
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Nej vhodnější doba pro rozvoj smyslového vnímání, speciálně pro rozvoj fonematického 

sluchu a fonologického uvědomění, je etapa předcházející nástupu do školy. Tedy etapa 

předškolní, mající spodní hranici věku pět let dítěte (pět let prostým odečtením jednoho roku 

od doby, kdy dítě může nastoupit do školy, tedy od šesti let). Shodují se na tom mnozí autoři, 

kteří se touto problematikou zabývají (Mertin, Kuchařská, Lechtá, Kurie, Mikulajová, 

Selikowitz, Adamsová, Heskethová, Bogdanowiczová, Venger, Poddiakov a další). Bez 

ohledu na typ mateřského jazyka (transparentní, symbolický a jiné) bývá dítě právě po pátém 

roce věku schopné začít vnímat i jeho strukturu. Někdy se tak děje spontánně, někdy je nutná 

vhodná stimulace, která dítě v určitém systému posouvá vývojově vpřed. 

Nutnost či dokonce nezbytnost této stimulace závisí pochopitelně na mnoha faktorech. 

Takovým faktorem může být sociokulturní prostředí, v němž dítě vyrůstá, v němž se vyvíjí. 

Rovněž jím může být úroveň jazykového nadání a citu pro jazyk. Velmi podstatná je také 

skutečnost, zda se jedná o dítě zcela zdravé, nebo o dítě s jakýmkoli druhem a stupněm 

postižení. 

Tato rigorózní práce se zabývá možností rozvoje fonematického sluchu a fonologického 

uvědomění pomocí Tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Je zaměřena na 

předškolní děti ve věku šesti, respektive sedmi let, byl-li u nich realizován odklad povinné 

školní docházky. Pracovali jsme s dětmi s diagnostikovanou poruchou komunikačního 

procesu (primární nebo symptomatickou), lze je rozdělit do tří skupin: děti s opožděným 

vývojem řeči, s lehkou mentální retardací, s rysy nebo syndromem ADD/ADHD. Čtvrtou 

skupinu tvoří děti bez obtíží v komunikačním procesu, jde o skupinu intaktní. Každá skupina 

je reprezentována dvaceti čtyřmi předškoláky. 

Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti Tréninku jazykových schopností a učinili závěry 

pro ten který typ postižení - která oblast je snadnější, která naopak vyžaduje delší zácvik a 

procvičování, která přesahuje možnosti. Hlavním výstupem práce je určité vodítko pro 

klinické i „školské logopedy", eventuálně pro vyškolené učitelky mateřských škol, jaK 

předškolákům s některým druhem postižení komunikace Trénink jazykových schopností 

časově rozvrhnout, jak jej upravit. 

Shrnutí: Dítě nejpozději před dovršením osmého roku věku musí nastoupit cestu ke 

vzdělávání v nějakém typu školského zařízení, což vyplývá ze Školského zákona č. 561/2004 

Sb., § 37. A nemá-li fonematický sluch a fonologické uvědomění rozvinuté na patřičnou 
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úroveň, nastane mu problém. Ve většině českých škol se čtení vyučuje vyzkoušenou a 

ověřenou analyticko-syntetickou metodou. A právě pro ni jsou uvedené nutné předpoklady 

důležité, ba nezbytné. V některých školách je zavedena počáteční výuka čtení metodou 

genetickou, která rovněž vyžaduje schopnost hláskové analýzy a syntézy. 

Mariím \ l lk l I AJOW Vnna DOSIAIOVA 

V K R A J I N í S L O V \ H L Á S E K 
írciiink jaz>kmych schopnosti podle I). B. I (kotlina 

HLÁSKÁŘ 

l>iulfVg, \()ol. > ľ, » 
2WM 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY ROZVOJE SMYSLOVÉHO 

VNÍMÁNÍ U DĚTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVOJ FONEMATICKÉHO SLUCHU 

A FONOLOGICKÉHO UVĚDOMĚNÍ 

1.1 Ruská (sovětská) psychologická škola poloviny 20. století 

Po prostudování poměrně velkého množství české, slovenské, ruské i jiné zahraniční 

literatury, týkající se daného tématu, byla jakožto východisko pro teoretickou část práce 

zvolena některá díla ruské, respektive sovětské psychologické školy z období kolem poloviny 

20. století. Jednak proto, že myšlenky, předpoklady a závěry D. B. Elkonina, L. S. 

Vygotského, L. A. Vengera, N. N. Poddiakova, P. J. Galperina a dalších jsou vynikající a 

v praxi ověřené, navíc jsou v současné době odbornou veřejností znovu objevované a 

obdivované. Druhým důvodem volby je fakt, že D. B. Elkonin byl současníkem zmíněných 

vědců a ve své práci pravděpodobně vycházel z jejich teorií i závěrů. 

1 . 1 . 1 Lev Semjonoviě Vygotskij 

Nejvýznamnějším a vlastně zakládajícím představitelem ruské (v té době již sovětské) 

psychologické školy byl psycholog a lingvista Lev Semjonovič Vygotskij (1896 - 1934). 
Narodil se ve stejném roce jako jeho švýcarský kolega Jean Piaget, klasik evropské 

pedagogiky, a ve svých dílech s tímto autorem často polemizuje. Rozebírá a kritizuje 

Piagetovy hypotézy a z nich vyplývající závěry, mnohdy právě tyto závěry byly pro 
Vygotského impulzem k některým výzkumům. 

Oblastí, kterou podrobil důkladnému rozboru a přehodnocení, je právě smyslové vnímání a 

možnosti jeho vývoje řízenou stimulací. Stěžejním dílem k tomuto tématu je jeho práce 

Myšlení a řeč (vydáno v Moskvě v roce 1956, česky v letech 1971 a 1976, anglicky v roce 

1962). Je v něm poprvé podrobně rozpracován jev, který je později označován jako kulturně-

-historická teorie psychického vývoje nebo kulturně-historická škola. Význam díla objasnil 

v předmluvě anglického vydání americký odborník v pedagogické psychologii Jerome S. 

Bruner: „Podle Vygotského vědecká explanace lidského myšlení nemůže být zakládána pouze 

na zjednodušujícím behaviorismu nebo jen na subjektivní introspekci, nýbrž musí vycházet ze 
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sociálních, kulturních a historických podmínek prostředí, v němž myšlení funguje a rozvíjí 

se" (sekundární citace in Vygotskij. L. S. 2004). 

Rozbor děl L. S. Vygotského není námětem této rigorózní práce. Uvádíme proto 

izolovaně některé jeho myšlenky, které, jsou-li dány do kontextu s pracemi jeho 

následovníků, dávají dobrý obraz o teorii rozvoje vnímání, myšlení a řeči v dětském věku. 

Jeho dílo je plné objevných a mimořádně podnětných myšlenek a teorií. Vybíráme tedy pouze 

ty, které mají vztah k obsahu této práce. 

Velkými tématy Vygotského prací jsou vztah myšlení a řeči, jak vyplývá i z názvu jeho 

stěžejního díla, existence tzv. vnitřní řeči a výše zmíněná kulturně-historická teorie 

psychického vývoje. Autor vyvrací Piagetovu teorii o dětské egocentrické řeči, která nijak 

významně nesouvisí sokolím dítěte a s jeho kulturně-historickými zkušenostmi. Naopak 

tvrdí, že „vnitřní řeč se vyvíjí postupným hromaděním postupných funkčních a strukturních 

změn, odděluje se od vnější řeči dítěte spolu s diferencováním sociální a egocentrické funkce 

řeči, řečové struktury, které si dítě osvojuje, se stávají základními strukturami jeho myšlení. 

Spolu s tím se objevuje základní, nesporný a rozhodující fakt - závislost vývoje myšlení na 

řeči, na prostředcích myšlení a na sociálně-kulturní zkušenosti dítěte" (Vygotskij, L. S., 2004, 

str. 70). 

K tomu je vhodné dodat poznámku, kterou uvádí ve svých přednáškách Mikulajová (s 

jejím laskavým svolením), a sice že přírodní národy, které nevyužívají ke komunikaci psanou 

podobu řeči, nemají vůbec zapotřebí rozvíjet u svých dětí fonematický sluch ve smyslu práce 

s fonémy a jejich identifikací. Ani dospělí v těchto národech nemají ponětí o tom, že se slova 

jejich jazyka skládají z jednotlivých fonémů. Vyplývá z toho tedy, že nutnost rozvoje 

fonematického sluchu a fonologického uvědomění je nezbytná v kulturně-sociálních 

společnostech, jakou je třeba společnost naše. Neovládají-li členové takovéto společnosti 

určité zmíněné dovednosti, nerozvíjí se u nich čtení na takové úrovni, aby bylo pro ně 

společensky využitelné. Jinými slovy neschopnost čtení je vyděluje ze společnosti, jejíž 

informace jsou na čtení závislé. V jiné kulturně-sociální společnosti by pravděpodobně tento 

problém neměli. Na tomto příkladu je, myslíme, dobře patrná Vygotského teorie kulturně-

-historického vývoje psychických funkcí, uvedená účelově do souvislosti s rozvojem 

fonematického sluchu a fonologického uvědomění. 
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Dalším podrobně rozpracovávaným tématem tohoto ruského psychologa je fenomén 

nazývaný vnitřní řeč. „Tento termín označuje v psychologii specifický kognitivní útvar 

chápaný obvykle jako verbální forma myšlení. Podle některých psychologů je vnitřní řeč 

„utajená verbalizace", jež je univerzálním nástrojem mentální činnosti a vědomí člověka" 

(tamtéž, str. 51). Vygotskij, jak je uvedeno, rovněž v průzkumu vnitřní řeči nepostoupil dále 

než k určitým spekulacím. Pojímá toto téma ve svých dílech velmi zeširoka. Pro nás je 

důležité jeho kategorické oddělení termínů vnitřní řeč a šepot. Šepot je vlastně pouze 

kvalitativně jiná forma hlasité řeči. Z hlediska obsahu i rychlosti se oba jevy neliší a není 

proto podstatné, zda dítě provádí určité procesy s doprovodem hlasité řeči či šepotu. 

Podstatná je sama existence vnitřní řeči u dítěte, její vznik a schopnost využívat ji v procesu 

myšlení. Vnitřní řeč se opírá o vytvořené symboly - slova (eventuálně znaky nebo grafické 

značky v případě alternativních komunikačních systémů). „ ... musíme přiznat rozhodující a 

výjimečný význam procesů vnitřní řeči pro vývoj myšlení . . ." (tamtéž, str. 64). Jinými slovy, 

nemá-li dítě vytvořen systém vnitřní řeči, nerozvíjí se jeho vnímání, protože není schopno 

postoupit z materializované etapy vnímání, zůstává u konkrétních, předmětových vjemů. 

To je dobře patrné například u dětí s mentální retardací, které v některých případech nejsou 

schopny se posunout z oblasti manipulace s konkrétními předměty přes interiorizaci do fáze 

vnitřní řeči. 

Opět dáváme do souvislosti s pozdějšími pracemi P. J. Galperina, který uvádí přechod od 

materializované činnosti („činnostnosti" - lépe vyhovuje ruskému významu tohoto slova, 

pozn. autorky) do fáze vnitřní řeči jako třetí etapu své teorie etapového učení (bude uvedeno 

níže). 

Dále uvádíme významné myšlenky, které se j i ž dotýkají procesu učení. Velice zajímavou 

teorií je Vygotského originální koncepce, označovaná jako zóna nejbližšího vývoje. Ta je 

v Pedagogickém slovníku vysvětlena takto: „Mentální vývoj jednotlivce probíhá v určitých, 

etapách, které nezačínají náhle a nemění se skokem, nýbrž organismus se na přechody 

k vyšším vývojovým etapám předem připravuje. Období, které těsně předchází nové vývojové 

etapě, bývá vnímavější, pohotovější zareagovat na vnější podněty, takže se v něm dá nástup 

změn urychlit." 

„Podle Vygotského může být zóna nejbližšího vývoje chápána jako období, kdy se dítě 

blíží k nové vývojové etapě, ale ještě ji nedosáhlo, avšak za určitých podmínek (zejména za 
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pomoci dospělého) ji může dosáhnout snadněji, než by tomu bylo ve spontánním vývoji" 

(sekundární citace Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J., 1995 in Vygotskij, L., S., 2003, str. 72). 

Zde lze uvést souvislost s věkovými epochami, v nichž jsou určité mentální a psychické 

funkce vývoje dítěte mimořádně vnímavé k určitým podnětům. O těchto epochách pojednává 

sám autor ve svém dalším díle Vývoj vyšších psychických funkcí, kde uvádí: „Pro jakékoli 

učení existují optimální, tj. nejvýhodnější období. Mimo tato období, tj. v dřívějších nebo 

pozdějších obdobích učení, se projevují nepříznivé vlivy, odrážející se na průběhu duševního 

vývoje dítěte" (Vygotskij, L. S.,1976, str. 302). V těchto nej výhodnějších obdobích je potom 

možné, ba dokonce vhodné využít teorii zóny nejbližšího vývoje a rozvoj v některé oblasti 

posunout vpřed. 

Pro příklad je možné uvést vývoj vnímání například slova „pes": v období kolem dvou let 

vnímá dítě toto slovo jakožto označení pro jedno určité zvíře, zcela konkrétní, které má 

možnost reálně vidět. Slovo „pes" má jeden konkrétní význam. 

Kolem třetího roku věku vnímá dítě toto slovo jako označení pro všechny druhy psů, je 

tedy možno využít vznikající schopnosti generalizace a začít dítě učit názvy jednotlivých 

druhů psů s poukázáním na nápadné odlišnosti. 

Po čtvrtém roce věku dítěte je možné slovo „pes" zařadit do kategorie „zvířata" a začít tak 

s učením o nadřazených a podřazených pojmech. 

Mezi pátým a šestým rokem věku by mělo dojít za pomoci dospělého k příležitostnému 

oddělování obsahu slova „pes" od jeho formy. Dítě by si mělo začít uvědomovat, že slovo 

„pes" začíná hláskou „p", končí hláskou „s" a rozložené se skládá ze tří fonémů, jde tedy o 

slovo poměrně krátké, ač obsahem může být například zvíře značné velikosti. 

Pokud bychom toto chtěli učit dítě například dvouleté, těžko dosáhneme úspěchu, protože 

uvědomění si zvukové stavby slova nepatří do tohoto období, do této epochy, ani do zóny 

nejbližšího vývoje. Pokud se ale o nastartování procesu rozvoje fonematického sluchu a, 

fonologického uvědomění pokusíme u dítěte pětiletého, naděje na úspěch je značně vyšší, 

protože dítě se přiblížilo k zóně nejbližšího vývoje, jejíž náplní je mimo jiné schopnost učit se 

předčtenářským dovednostem (orientačně podle Sovák, M., 1966, str. 35 a 36). 

S touto teorií vhodných epoch se ztotožňuje i další psycholog L. A. Venger, který ve své 

knize Vnímání a učení v předškolním věku uvádí: „Naše výzkumy formování percepčních 

úkonů u dětí různého stáří ukazují, že existuje věková etapa, v níž toto formování ještě 
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neprobíhá, že pro každý věkový stupeň je možno vyčlenit charakteristický typ percepčních 

úkonů, které si děti osvojily a které mohou při správné výuce zvládnout, že nakonec sám 

průběh osvojování nových percepčních úkonů se s věkem mění. Zejména tyto údaje se nám 

zdají nej důležitější pro charakteristiku věkového vývoje vnímání" (Venger, L. A., 1975, 

str. 187). 

Této teorie využil právě D. B. Elkonin při sestavování svého programu na rozvoj 

předčtenářských dovedností. Je totiž velmi pravděpodobné, že děti kolem šestého roku věku 

se nacházejí v období, kdy zónou jejich nejbližšího vývoje (v oblasti školního vzdělávání) je 

etapa chápání a osvojování čtecích dovedností. Respektive měla by být. Pokud dítě ve vývoji 

z nejrůznějších důvodů zaostává a předčtenářské a poději čtenářské dovednosti se u něj 

nevyvíjejí spontánně, je třeba využít právě pomoci dospělého a dítěti rozvoj posunout vpřed. 

Přesto Vygotskij nepřeceňuje teorii zóny nejbližšího vývoje. Ta tak jako tak musí do určité 

míry korespondovat s přirozeným vývojem psychických funkcí dítěte. „Nelze učit čtení a 

psaní jednoroční dítě. Nelze začínat s učením psaní u tříletého dítěte. Tudíž analýza 

psychologického procesu učení se redukuje na to, aby se objasnilo, jaký druh funkcí a s jakým 

stupněm zralosti je nutný k tomu, aby se učení mohlo stát možným. Když se u dítěte tyto 

funkce vyvinuly v patřičném stupni, když jeho paměť dosáhla takové úrovně, že si může 

zapamatovat názvy písmen abecedy, vyvinula se pozornost tak, že může být zaměřena na věc 

pro ně nezajímavou, a myšlení dozrálo tak, že může pochopit vztah mezi znaky písma a 

hláskami, které symbolizují, když všechno toto dostatečně dozrálo, učení písmu může začít" 

(Vygotskij, L. S., 2004, str. 86). 

Tím ovšem neříká, že učení následuje bezpodmínečně až za vývojem, jak uváděl ve svých 

dílech Piaget. Ani se neztotožňuje s teorií behavioristů, která říká, že vývoj je totéž, co učení. 

Je stoupencem jakéhosi kompromisu mezi oběma těmito teoriemi, který uvádí, že učení je, 

vývoj a vývoj je učení. Učení je tedy synonymum vývoje. 

Vygotskij shrnuje: „Učení a vývoj jsou synonyma. Dítě je natolik vyvinuto, nakolik bylo 

učeno. Vývoj je učení, učení je vývoj" (tamtéž, str. 88) a dodává, že „učení může nejen 

následovat krok za krokem po vývoji, ale může jít před vývojem, posunovat jej kupředu" 

(tamtéž, str. 91). 
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Dalším velmi důležitým momentem, který je ve Vygotského dílech podroben zkoumání, je 

schopnost vytváření, resp. nabízení struktury učení a kontroly. Tato témata jsou ovšem 

podrobněji rozpracována v pracích dalších autorů, proto je budeme uvádět více v souvislosti 

s nimi. Zde jen citace k tématu vytváření struktury: „Vytváří-li dítě v procesu učení nějakou 

strukturu, osvojuje-li si nějakou operaci, pak jsme tím nejen v jeho vývoji odhalili možnost 

danou strukturu reprodukovat, ale poskytli jsme mu mnohem větší možnosti i v oblasti jiných 

struktur" (tamtéž, str. 90). 

Nakonec uvádíme myšlenku L. S. Vygotského, která se týká přímo učení a je i dnes 

výrazně aktuální: „Dítě raného věku se učí podle vlastního programu, dítě školního věku se 

učí podle učitelova programu. Avšak předškolní dítě je schopno se učit natolik, nakolik se 

učitelův program stává jeho vlastním programem" (Vygotskij, L. S., 2004, str. 300). 

Praxe ověřila, že D. B. Elkonin ve svém programu rozvoje fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění evidentně hluboce respektoval tuto Vygotského myšlenku a 

přizpůsobil svůj program dítěti tak, že je ochotno jej považovat za vlastní. 

1.1. 2 Leonid Abramovič Venger 

Dalším autorem, jehož dílo uvádíme do kontextu s pozdějším vznikem Elkoninova 

Tréninku jazykových schopností, je Leonid Abramovič Venger (1925 - 1992). Tento 

významný profesor tehdejšího Institutu předškolní výchovy Akademie pedagogických věd 

SSSR vydal v roce 1970 knihu Vnímání a učení v předškolním věku (česky SPN Praha, 1975). 

Ačkoli konkrétní sledování je v ní zaměřeno převážně na rozvoj zrakového vnímání, 

domníváme se, že některé výstupy lze zobecnit a aplikovat na rozvoj vnímání sluchového. 

Především tento autor ve svém díle zdůrazňuje proces interiorizace. Odvolává se na 

jednoho ze svých učitelů, P. J. Galperina, jehož dílo bude popsáno níže. Nejjednodušší 

vysvětlení pojmu interiorizace je přechod od praktického úkonu, prováděného s materiálními 

objekty, k percepčnímu úkonu. Čeština nemá pro tento jev příliš vhodný ekvivalent. Jde o 

jakési zvnitřnění, zvnitřňování. Mnohem výstižnější je slovenská verze překladu tohoto 

termínu - zvnútornenie, jak ji uvádí Mikulajová ve svých přednáškách. 
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S odvoláním právě na Galperina L. A. Venger zdůrazňuje, že právě „interiorizace je 

podmínkou přetváření nepsychického materiálního úkonu v úkon rozumový (intelektuálni). 

Vlastní přetváření spočívá ve specifické změně úkonu při jeho postupném přechodu do 

vnitřního plánu (mnohonásobnou změnou úrovně, zobecněním, zkrácením a osvojením" 

(Venger, L. A., 1975, str. 63). 

Materiálním úkonem je myšlena například fyzická manipulace s konkrétními předměty, 

úkonem rozumovým potom zobecnění a manipulace v úrovni myšlení. Prakticky to Venger 

popisuje na přechodu od praktického úkolu k plnění úkolu orientačního: praktickým úkolem 

může být přitáhnutí dětského vláčku prostým mechanickým přiblížením. Po zvládnutí 

zobecňovacích cvičení by mělo být dítě schopno si tuto hračku přiblížit například 

zmáčknutím jakéhosi tlačítka (přibližná citace, tamtéž, str. 64). 

Když se pokusíme výše popsaný úkon transformovat na rozvoj fonologického uvědomění, 

můžeme uvést následující příklad: dítě se učí měnit výměnou iniciační hlásky významy slov 

(les - pes). V průběhu materiálního úkonu k této výměně využívá žetony, které při výměně 

skutečně fyzicky mění (není podstatné, že žetony pro obě hlásky jsou vzhledově totožné, 

důležitá je manipulace). Po postupném procesu interiorizace, tedy po přechodu k úkonu 

orientačnímu, rozumovému, provede dítě tuto výměnu již bez žetonů, pouze procesem 

myšlení, respektive s využitím vnitřní řeči. 

„Během celé ontogeneze souvisí pokrok v oblasti vnímání s osvojováním různých druhů 

praktických činností" (tamtéž, str. 64). Dáno do souvislosti s tezemi Vygotského o 

usměrňování praktických činností a předkládání podnětů, které vývoj posouvají vpřed, je 

zjevné, že nabízíme-li dítěti materiální úkony v jakémkoli programu, budujeme základy k 

úspěšnému procesu interiorizace. Tyto praktické činnosti mohou mít samozřejmě nejrůznější 

formy - lokomoce, manipulace, kreslení, modelování, grafický záznam a jiné. 

Zajímavé je pojednání o charakteru konkrétních předmětů, s jejichž pomocí je možné, 

cíleně proces interiorizace budovat. „Ve věku, kdy převládá předmětná činnost ..., nemohou 

děti využívat při realizaci vnějších orientačních úkonů (materiální činnost, pozn. autorky) 

různých náhražek reálných předmětů, které by představovaly jejich jednotlivé vlastnosti. 

Podobné náhražky se pro děti stávají samostatnými předměty" (tamtéž, str. 217). 

Proto jsou v Tréninku jazykových schopností k manipulaci a jako náhražky hlásek užívány 

zcela indiferentní žetony. Zkoušeli jsme tuto činnost s dětmi mimo kurz provádět s knoflíky, 
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s mušličkami nebo s korálky a vždy byla pozornost dětí zaměřena spíše na vlastnosti těchto 

předmětů. 

Protože předmětem praktické části této práce je Trénink jazykových schopností podle 

Elkonina, závěrem pojednání o díle L. A. Vengera uvádíme citaci, která přímo zmiňuje 

Elkoninovu práci: „Jako vnější orientační úkol můžeme chápat i formování zvláštní 

výslovnosti slova s intonačním vyčleněním zvuků, které se stalo výchozím momentem pro 

zkoumání zvukového složení slova a bylo později nahrazeno čistě sluchovou analýzou zvuku. 

Tyto výzkumy prováděl s předškolními dětmi D. B. Elkonin a L. J. Žurovová" (tamtéž, 

str. 128). 

1 .1 .3 Pjotr Jakovlevič Galperin 

Důležitým autorem, z jehož hypotéz a výzkumů Elkonin při tvorbě své metody vycházel, 

je Pjotr Jakovlevič Galperin (1902 - 1988). Tento psycholog, jehož práce a jejich výstupy 

spadají časově do období kolem poloviny 20. století, významně ovlivnil nebo spíše 

nasměroval Elkoninovu práci. Ve svých dílech rozpracoval mimo jiné teorii etapového učení. 

Tato teorie popisuje pět základních etap, ve kterých probíhá učení: 

1. etapa zkoumání nového úkonu v poli vnímání 

2. etapa materiálního úkonu prováděného s materiálními objekty 

3. etapa úkonu „hlasitou řečí bez předmětů" 

4. etapa úkonu „vnější řečí pro sebe" 

5. etapa úkonu „vnitřní řečí" 

(sekundární citace in Venger, L. A., 1975, str. 149) 

Etapy samozřejmě nejsou striktně ohraničené, plynule přecházejí jedna v druhou a v další, 

jejich pomyslné okraje se prolínají. Právě zohlednění druhé etapy, tedy provádění materiální 

Činnosti při rozvíjení určitého typu vnímání, je tím momentem, který spojuje Galperina s 

Elkoninem. Pravdou je, že téměř všechny výzkumy ruských psychologů - tedy i Galperina -

byly prováděny v oblasti rozvoje zrakového vnímání. Elkonin provedl jakýsi průlom, když 

zjištěné poznatky aplikoval na rozvoj vnímání sluchového. 
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Sluchovému vnímání, respektive oblasti čteni se Galperin věnuje ve svém díle 

Eksperimentáľnoje formirovanje vnimanija, vydaném v Nakladatelství Moskevské univerzity 

v roce 1974. Hlavním tématem této jeho práce je nezbytnost systematické kontroly úkonů, či 

spíše vytvoření určitého kontrolního systému. I v tomto případě zaujímá podstatnou roli 

materializace rozumových úkonů. Galperin dokázal, že má-li dítě při kontrole vlastních úkonů 

k dispozici materiální schéma, se kterým může manipulovat, je jeho činnost efektivní a dojde 

k úspěšnějšímu závěru. Využil například oddělení jednotlivých řádků ve čteném textu 

odlišnými barevnými pastelkami, čímž se tyto staly pro děti konkrétnějšími a snáze 

uchopitelnými. I takovou formu může mít materiální úkon, v tomto případě ve školním věku. 

(volně podle Galperin, P. J., 1974, str. 51) 

Pokusíme-li se tedy ukázat aplikaci Galperinovy teorie etapového učení v Tréninku 

jazykových schopností na konkrétním příkladu, můžeme vybrat část zabývající se určováním 

počtu a pořadí hlásek ve slově (v Hláskáři od strany 25 dále): 

1. Dítěti je zadán pro ně nový úkol, určit fonémy a jejich pořadí ve slově, které má 

zobrazené před sebou. Dítě slyší a vidí svůj úkol, vnímá jej. 

2. Při zvýrazněné artikulaci postupných jednotlivých fonémů dítě „chytá" hlásky pomocí 

žetonů, které ukládá do schémat. 

3. Dítě spolu s lektorem opakuje jednotlivé fonémy hlasitou řečí se zrakovou kontrolou 

počtu žetonů. 

4. Dítě si zkouší opakovat jednotlivé fonémy slova v pořadí, v jakém kladlo žetony, bez 

hlasitého projevu. 

5. Dítě převádí úkol do své vnitřní řeči a bez jakéhosi dvojího vyjadřování je schopno 

určit jednotlivé fonémy daného slova ve správném pořadí. 

Každá další kapitola Tréninku jazykových schopností respektuje popsané etapy (viz, 

str.20), kromě využití manipulačních technik s žetony dává prostor i pro prožitky kinestetické 

(pohyby mluvidly), které jsou jen jinou formou 2. etapy. 
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1.1. 4 Nikolaj Nikolajevič Poddiakov 

Posledním autorem, kterého uvádíme samostatně, je Nikolaj Nikolajevič Poddiakov 

(nar. 1929), pracovní současník D. B. Elkonina. Některé pasáže v jeho knize Myslenie 

dieťata predškolského veku (Bratislava: SPN, 1981, originál Moskva: Pedagogika, 1977) 

potvrzují správnost Elkoninovy metody jako celku nebo některých jejích částí. „ ... 

podstatným prostředkem při formování myšlení dětí předškolního věku je používání 

rozličných modelů a schémat, které názorně, pro děti v dostupné formě reprodukují skryté 

vlastnosti a vztahy předmětného objektu" (Poddiakov, N. N., 1981, str. 41). Celý systém 

Tréninku jazykových schopností využívá schémat. Určování hláskové struktury slova, 

tvoření plurálů nebo rozlišování samohlásek a souhlásek je na grafickém schématu/modelu 

postaveno. 

Poddiakov dělí myšlenkové procesy na dvě skupiny, které jsou s praktickou činností 

v rozdílném vztahu: myšlenkové procesy, které probíhají v úzkém vztahu s praktickou 

Činností, a myšlenkové procesy, které probíhají relativně nezávisle na praktické činnosti 

(volně, tamtéž, str. 68). Je zajímavé, že skupina dětí s lehkou mentální retardací se v průběhu 

kurzu obtížně posouvá z první do druhé skupiny (srovnej str. 50). Pokud tyto děti pochopí 

úkony za pomoci praktické činnosti, trvá velice dlouhou dobu, než jsou schopné stejnou 

činnost provádět bez závislosti na materiální podpoře. Někdy se bez ní neobejdou vůbec, 

nezávislost na praktické podpoře je nad jejich síly. Tento jev souvisí i s dalším tvrzením 

Poddiakova: „Obsah myšlení dětí předškolního věku se věkem podstatně mění ... změna 

obsahu myšlení vede k dokonalejším formám, které zabezpečují možnost přestavby situací 

nejen v rovině vnější materiální činnosti, ale také v rovině představ. Během názorně 

činnostního myšlení vznikají předpoklady pro názorně obrazné myšlení (termíny vysvětleny 

v seznamu pojmů, pozn. autorky), pro které je charakteristické, že řešení určitých úloh, 

uskutečňuje dítě v rovině představ, bez účasti praktické činnosti" (tamtéž, str. 107). Děti 

s lehkou mentální retardací selhávají při provádění úkonů v rovině představ. Zajímavé je, že 

skupina dětí s nesymptomatickým opožděným vývojem řeči (tedy pokud není jedním 

z průvodních znaků lehké mentální retardace nebo syndromu ADD/ADHD) tento problém 

nemívá. Dětem s opožděným vývojem řeči prostým sice delší dobu (ve srovnání s intaktní 

skupinou) trvá přechod do roviny představ (vinou omezenějšího pojmového myšlení), ale 

pokud jí dosáhnou, obejdou se v aplikaci úkolů bez praktické činnosti. 
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„Pro úspěšné uskutečnění nějaké produktivní činnosti musí mít dítě přesnou představu o 

základních vlastnostech předmětu, který chce reprodukovat. Představa vzniká během vnímání 

předmětu před začátkem produktivní činnosti dítěte, ale právě předběžné seznámení se 

s předmětem je nedostatkem většiny předškoláků. Dítě si většinou jen zběžně prohlédne 

předmět a už jej začíná konstruovat nebo kreslit" (tamtéž, str. 131). Tento postřeh výborně 

koresponduje s problémy, které mívá v průběhu Tréninku jazykových schopností skupina dětí 

s rysy nebo syndromem ADD/ADHD. Vnímání těchto dětí je velmi povrchní, 

neorganizované. A tak pokoušejí-li se určit například první hlásku ve slově (slovo je v tomto 

případě pozorovaný předmět), bez rozmýšlení uvedou tu, která je ve slově nejvýraznější, 

případně tu, kterou začínalo slovo minulé. 

Závěrem krátkého výtahu z Poddiakovovy knihy uvádíme: „Výsledek pedagogických a 

psychologických prací nás přesvědčuje o užitečnosti systematizace poznatků. Materiál, který 

je jistým způsobem uspořádaný do jasného systému jednoduchého principu výstavby, se 

osvojuje lehčeji než izolovaný, náhodný materiál" (tamtéž, str. 191). Jinými slovy, 

pokoušíme-li se s dítětem vyvozovat první hlásku ve slově nahodile a při rozličných 

příležitostech a v rozličných situacích, nemusí být výsledek našeho snažení tak úspěšný, jako 

pokud tak činíme v rámci jasného a uceleného systému. 

Tolik o některých výchozích aspektech a teoriích, na jejichž základech D. B. Elkonin začal 

vytvářet svůj Trénink jazykových schopností. 

1.1. 5 Daniel Borisovič Elkonin 

Daniel Borisovič Elkonin (obr. 1, 1904 - 1984) byl 

profesorem vývojové psychologie. Problematice čtení se 

začal věnovat v padesátých letech minulého století. Jak 

bylo zmíněno výše, měl při své práci možnost opírat se o 

myšlenky a závěry L. S. Vygotského a mohl 

spolupracovat s neméně významnými současnými 

psychology té doby (Venger, Galperin, Poddiakov, 

Zaporožec, Žurovová a další). Obr. 1 
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Vytváření své metody a z ní vycházejícího slabikáře se věnoval mnoho let. Bohužel nebyl 

ve své době tou „správnou" osobností. Jeho dílo zpracovali a vydali až po jeho smrti jeho žáci 

v roce 1993. Jak uvádí Mikulajová a Tokárová: „Elkoninova metoda výuky čtení se 

principiálně odlišuje od mnohých metod včetně analyticko-syntetické i globální. Tato metoda 

formuje u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznávání zvukové struktury 

mateřského jazyka. Až když dítě získá plně vědomou orientaci ve zvukové struktuře jazyka, 

začíná se seznamovat s písmeny" (Mikulajová, M.; Tokárová, O., 2002, str. 70). 

V originální verzi byla metoda určena začínajícím školákům, na osvojení předčtenářských 

dovedností (vysvětleno v seznamu pojmů) plynule navazovalo získávání dovedností 

čtenářských. Není známo, jak dlouhý časový úsek na začátku prvního roku školní docházky 

tato předčtenářská etapa zabírala. 

„V analyticko-syntetické metodě ... je předmětem učení vztah písmeno - hláska. Hláska se 

vyčleňuje jen proto, abychom ji označili písmenem. Čtení je potom inverzí: řetězec grafémů 

se vyslovuje a je z nich slovo ... Elkonin však vycházel ze struktury jazyka a z fonémů 

v kontextu slova. Fonémy si dítě osvojuje dříve než grafémy. Jedině úplná orientace ve 

zvukové struktuře slov umožní dítěti jejich správnou a lehkou grafémovou reprezentaci ... 

Obsahem slabikáře není poznávání okolní reality, ale poznávání jazykové reality " (tamtéž, 

str. 71). 

S poukázáním na výše zmíněné výchozí aspekty Elkoninovy metody v ní můžeme 

pozorovat plné respektování jednak Galperinovy teorie etapového učení (viz str. 20) se 

zdůrazněním druhé - materiální a manipulační etapy, dále využití poznatků téhož autora, jež 

se týkají nutnosti vytváření struktur a systémů. Rovněž je v metodě patrné vědomí nezbytnosti 

interiorizačního procesu, jímž se zabýval ve svých dílech Venger. A konečně skutečnost, že 

díky této metodě je možné v příslušném věkovém období posunout vývoj dítěte vpřed, je 

praktickým potvrzením Vygotského teorie zóny nejbližšího vývoje. 

str. 25: graf 1 - Teoretická východiska pro Trénink jazykových schopností 
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Teoretická východiska pro Trénink jazykových schopností , která mohl 
I). B. Elkonin vyu/.ít 

Dílo A. R. Luriji nepopisujeme, protože poskytuje náhled spíše medicínský než pedagogický. 

Předkládáme pouze schématický obrázek (obr. 2, Lurija, 

A. R., 1980), který lokalizuje příslušnou oblast mozku a 

souvisí tak s námi sledovanou problematikou. 

Obr. Osek.v mozku, při je .Hčhl 
p o a t í í c n í nastává rospaä f on* ma-
t ického sluchu 
(podle A.B. L u r i j i / 1 9 6 9 > 

Obr. 2 
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v 

1. 2 Některá propojení ruských autorů s autory v bývalém Československu 

D. B. Elkonin systematičností své metody a především tím, že ji zaměřil i na 

předčtenářské období, předběhl svou dobu. Jeho současník v Čechách, dr. František Jiránek, 

se zabýval podobnou problematikou a vydal v roce 1955 knihu Psychologické otázky 

počátečního čtení a psaní (Praha: SPN, 1955). Není jasné, zda Jiránek byl obeznámen 

s tehdejšími pracemi svého ruského, resp. sovětského kolegy. Ve své knize ho nezmiňuje, což 

ovšem není směrodatné (uvědomíme-li si politickou situaci té doby a fakt, že jediným 

uznávaným psychologem SSSR byl I. P. Pavlov). Některé pasáže knihy svědčí o obdobném 

náhledu na problematiku: „Cílem přípravného období na čtení v intencích hláskové metody je 

seznámit žáky smluveným slovem, a to jak s jeho obsahem, tak i s jeho akusticko-

kinestetickou stavbou. V podstatě jde především o to, 

1/ aby se žáci naučili činit slovo, zejména jeho stavbu akusticko-kinestetickou předmětem 

svého poznání, 

2/ aby znali, z kterých slabik a hlásek se jednotlivá slova skládají a 

3/ aby dovedli provádět syntézu hlásek ve slabiku a slabik ve slovo. 

Má-li žák pochopit hláskový princip písma a naučit se číst uvědoměle, musí znát hláskovou 

stavbu slova, tj. musí si uvědomovat, z kterých hlásek se slyšené slovo skládá" 

(Jiránek, F., 1955, str. 55). 

Velmi nápadná shoda Jiránka s Elkoninem je zřejmá v následujícím úryvku: „U dětí 

vstupujících do školy tvoří obsah a zvuková stránka slova nerozlišitelnou jednotu. K tomu, 

aby oddělili zvuk, znění slova od toho, co vyjadřuje, museli být žáci vedeni (upozorňujeme na 

analogii s Elkoninovým tvrzením: 'zeptáme-li se dítěte, které slovo je delší, zda had nebo 

žížala, odpověď zní had', pozn. aut.). Bylo nutno jim ukázat, že například slovo jablko, které 

slyší a vyslovují, není totéž, co červené, vonné a chutné jablko, do něhož se lze zakousnout, 

nebo které si můžeme představit. Naučit žáky rozlišovat zvukovou stránku slova od jeho 

obsahu je jednou z podmínek pro to, aby žáci byli s to vyjmout slovo z kontextu a aby si ho 

začali všímat jako jevu do jisté míry samostatného a rozebírat je podle zvukové stavby" 

(tamtéž, str.56). 

Možná se oba odborníci znali nebo alespoň znali svá díla a výzkumy. Pravdou je, že u 

Jiránka nenalézáme žádný odkaz na nutnost materializace procesu rozvoje fonematického 

vnímání, veškerý rozvoj se děje akustickou cestou: „ ... ukázalo se, že se izolace hlásek dařila 
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dětem mnohem lépe, když samy pronesly nahlas slovo, v němž měly hlásku hledat, než když 

byly odkázány jen na poslouchání slova, které učitel vyslovoval" (tamtéž, str. 63). Přesto 

soudíme, že vyslovení slova hlasitou řečí je určitou formou materializace slova, neboť dítě 

zažívá alespoň kinestetický vjem z pohybu mluvidel. Nepřekvapí proto autorův závěr, že 

nejlépe děti identifikují iniciační hlásky M, B, P a S, neboť při jejich vyslovení se lze opřít 

právě o výrazný kinestetický prožitek. 

Pro srovnání: o dvacet dva let později, v roce 1987, byla vydána knížka Miroslava 

Kořínka, Zdeňka Křivánka a kol. Prohloubená předškolní příprava na čtení (Praha: 

Universita Karlova, 1987). Ačkoli jsou v ní zmiňována jména Vygotského, Galperina, 

Elkonina a dalších a autoři se na jejich výzkumy a závěry v mnoha případech odvolávají, 

v uváděné metodice jako by jejich principy vůbec nerespektovali. Veškerý rozvoj 

fonematického sluchu a fonologického uvědomění je prováděn pouze na akustickém 

podkladě, experimentálně doprovázen grafémy. Snad jen práce s mřížkou odpovídá principu 

vytváření struktury a minimálně též budování systému skládání fonémů ve slově: „Děti 

s obtížemi prováděly práci s mřížkou, která patří do metodického postupu při nové koncepci 

výuky čtení. Grafické záznamy bylo nutno zjednodušit. Osvědčilo se zavést zpočátku místo 

mřížek pro umísťování písmen pouhou úsečku, na kterou děti zaznamenávaly buď čárkou 

nebo velkým tiskacím písmem polohu hlásky ve slově" (Kořínek, M.; Křivánek, Z., 1987, 

str. 84). Tedy jakýsi pokus o strukturu, ale nikterak podložený uvědoměním si stavby slov. 

V metodice nejsou zmíněny manipulativní činnosti, třebaže je na straně 133 (pod rozvojem 

hmatového, nikoli jiného vnímání!) uvedeno: „Z teorie formování rozumových operací po 

etapách (P. J. Galperin, D. B. Elkonin) vyplývá význam nacvičování určitých operací nejprve 

na úrovni manuálně-manipulační, později na úrovni představ .. ." (sekundární citace, tamtéž, 

str. 133). 

Shrnutí: Významní představitelé ruské (sovětské) psychologické a pedagogicko-

psychologické školy (Vygotskij, Galperin, Venger, Poddiakov, Elkonin a jiní) přinesli kolem 

poloviny 20. století do výzkumu rozvoje vnímání nové teorie. Patří k nim především 

kulturně-historická teorie psychického vývoje, teorie zóny nejbližšího vývoje, etapového 

vyučování, interiorizace a zdůraznění manuálně-manipulačních technik při procesu rozvoje 

vnímání. Z těchto a dalších teorií vycházel D. B. Elkonin při vytváření své metody rozvoje 
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fonematického sluchu a fonologického uvědomění, kdy poznatky o převážně zrakovém 

vnímání aplikoval právě na vnímání sluchové. 

1. 3 Problematika rozvoje fonematického sluchu a fonologického uvědomění v 

současnosti 

V současnosti se mnoho odborníků z řad psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů i 

neurologů na celém světě zabývá problematikou rozvoje čtenářských schopností a dovedností. 

Jmenujme například Marilyn Jager Adams (Spojené státy americké), Anne Hesketh, Lynne G. 

Duncan (Velká Británie), E. M. Major (Kanada), Carmela Spagnoletti (Belgie), Pascale Colé 

(Francie). V České republice se této problematice věnují například Václav Mertin, Anna 

Kuchařská, Věra Pokorná a další. A to jak z hlediska psychologického, tak i 

metodologického. 

Do popředí zájmu vystupuje právě období předškolní, v němž je možné vytipovat a pokud 

možno ovlivnit rozvoj předčtenářských dovedností u tzv. katamnestických (= rizikových) 

skupin předškoláků. Rozdíl oproti době, kdy Elkonin vytvářel svou metodu, je v tom, že dnes 

již díky vyspělejším poznatkům a lepší diagnostice hovoříme o konkrétním problému - o 

dyslexii, respektive o riziku dyslexie. Ačkoli pojem „riziko dyslexie" není diagnostickou 

jednotkou, v odborných kruzích je znám jako soubor příznaků, který se projevuje zejména 

nezralostí zrakových funkcí, očních pohybů, vývoje řeči a oblasti fonologie (Kuchařská, A. 

Riziko dyslexie. Nepublikovaná přednáška, 2006). Neznamená to samozřejmě, že děti 

s obtížemi v komunikačním procesu jsou automaticky touto rizikovou skupinou, že jsou 

ohroženy nutným vznikem dyslektických obtíží. Pouze bývá uváděna souvislost pozdější , 

školní úspěšnosti v této oblasti s určitými prediktory, které se shodují s jednotlivými 

skupinami v naší práci. Jedná se hlavně o děti s hyperaktivitou, se syndromem ADHD a 

s opožděným vývojem řeči. Nejvýraznější souvislost je pochopitelně u dětí s vývojovou 

dysfázií, té je však věnována jiná práce, proto ji dále neuvádíme. 

Velmi podrobně se ve svých pracích věnuje rozvoji předčtenářských a čtenářských 

dovedností například Američanka Marilyn Jager Adams. Její nej rozsáhlejší kniha Beginning 
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to Read (Massachusett: Massachusetts Institute of Technology, 1990) výborně reprezentuje 

současný náhled na danou problematiku. Uvádíme ji pro srovnání s pracemi ruských autorů. 

Kniha nemá český překlad, proto uváděné citace jsou autorským dílem a tudíž jsou víceméně 

volné, ač jsme se snažili o co nejpřesnější vystižení významu. Dále je třeba zdůraznit, že se 

jedná o práci, která sleduje danou problematiku v anglofonní oblasti a angličtina je oproti 

slovanským jazykům podstatně méně transparentním jazykem. 

V úvodu knihy je jedna z podstatných, i když obecných tezí: „Smysluplné čtení není 

izolovaná dovednost. Je to celý komplex systému dovedností a znalostí. Bez tohoto systému, 

znalostí a činností by bylo 'čtení' jen vizuálním poznáváním jednotlivých tištěných slov" 

(Adams, M. J., 1990, str. 3). Tento názor se opírá o dlouholeté výzkumy v dané oblasti i o 

přesnější diagnostiku, která je v současné době dostupná. 

Z následující citace vyplývá, že usměrňování a rozvoj předčtenářských dovedností je 

vhodné realizovat organizovaně, nejlépe v předškolním zařízení : „Většina dětí dochází do 

předškolního zařízení a můžeme jim proto dát správný směr při získávání předčtenářských 

dovedností. Získávání těchto dovedností bylo shledáno jako nejlepší příprava před prvním 

rokem, kdy se dítě začíná učit číst. Důležitá je schopnost určovat sluchem fonémy a umět je 

vyhodnotit" (tamtéž, str. 5 a 55). Zde se autorka jednoznačně shoduje se svými předchůdci 

(Elkonin, Jiránek, Kořínek, Křivánek), pokud se týká věku dítěte, kdy je předčtenářská 

příprava vhodná. Což nelze ani jinak, protože není možné tyto dovednosti trénovat před 

pátým rokem věku dítěte (Lechtá udává, že „kolem věku čtyř let má dítě ještě problémy 

s fonematickým diferencováním", Lechtá, V., 2002, str. 46), horní hranice období je pak dána 

vstupem do školy, jak bude dále rozvedeno v kapitole o ontogenezi. 

Zajímavý je následující úryvek, který koresponduje s Vygotského předpokladem o tom, že 

patřičným stimulačním programem je možné vývoj některé oblasti urychlit: „Čtenářská , 

schopnost může být urychlena tréninkem nejazykového* vnímání a motorických dovedností 

jako vizuální paměti, vizuálního rozdělování, vizuálně-motorickým propojením, taktilně 

pohybovými aktivitami, sluchovým rozlišováním a sluchově-vizuálním propojením. Tyto 

aktivity jsou pro děti dobré a ani se jim nezdá, že se učí" (Adams, M. J., 1990, str. 61). 

* V anglickém originálu „unlanguage"; Adams má pravděpodobně na mysli obecně zaměřený 

rozvoj všech druhů vnímání (pozn. autorky). 
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Poslední věta je vlastně novodobým potvrzením myšlenky, kterou nacházíme ve Vygotského 

Vývoji vyšších psychických funkcí, a sice že pokud je stimulační program zajímavý, je 

předškolní dítě ochotno přijmout jej za svůj a věnovat se mu. 

Velká část knihy je věnována rozboru testů, které sledovaly připravenost ke čtení u dětí 

čtyř, pěti a šestiletých. Protože se nejedná, jak bylo uvedeno, o oficiální překlad, neuvádíme 

vybrané pasáže jako citace, ale jako souvislý, volně přeložený a pospojovaný text. V knize jej 

lze najít na stranách 68 - 82. 

Autorka hovoří o testu Isabelle Libermanové (1974), který obsahuje slova nebo slabiky 

sestávající z jednoho až tří fonémů. Dítěti je zadána instrukce, aby uvedlo/vyťukalo, kolik 

fonémů je v každé slabice. Mimo jiné je tím dítěti demonstrováno, že přirozený zvukový 

celek - slabika se dá rozbít i na menší části. V testu nebylo úspěšné žádné ze čtyřletých dětí. 

Z dětí pětiletých uspělo pouze 17 %, ale úspěšně jej zvládlo 70 % šestiletých. Děti byly 

testovány bez zácviku. Tyto výsledky odpovídají přirozenému rozvoji fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění, který by měl dosáhnout vrcholu kolem šestého roku věku. Adams 

upozorňuje, že nesmíme zapomínat na to, že my jako dospělí umíme přemýšlet o slovech 

tímto způsobem (jako o souboru fonémů), protože již máme v této oblasti zkušenosti. 

Zastavuje se u výkonu oněch sedmdesáti procent šestiletých dětí a klade si otázku, zda 

úspěšné zvládnutí testu bylo již známkou jejich ukončené přípravy na rozvíjení čtenářských 

schopností. Aby to zjistili, sledovali odborníci čtecí schopnosti těchto dětí na začátku dalšího 

roku školní docházky. Polovina dětí, která neuspěla v testu, byla v nej slabší třetině třídy ve 

čtení. Nikdo z neúspěšných nebyl vnejlepší třetině. Čili vztah mezi schopností vyhovět 

v testu a čtecími schopnostmi se zdá zjevný. 

V jiné třídě byl dán dětem úkol (týmiž zkoušejícími) na manipulaci s fonémy: jak bude 

znít například hill bez h, monkey bez k a podobně. Děti si musely při řešení přeříkat všechny , 

fonémy slov, do konce prvního roku školní docházky nebyly schopné tento úkol zvládnout 

(školní docházka v anglofonních zemích je povinná pro děti od pěti let, pozn. autorky). 

Z dalších úkolů vyplynulo, že nejjednodušší pro děti je syntéza jednoslabičných slov, 

například m-a-p. 

Jako zvláštní úkol bylo dětem zadáváno například vyhledávání podobně znějících slov 

(pig, hill, give ...) nebo určování rozdílů ve znění slov (girl -go...). V koncepční úrovni byly 

tyto úkoly nejlehčí, protože nevyžadují schopnost analýzy a syntézy. Vyžadují pouze 
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uvědomění si zvukového rozdílu nebo shody. Lze je tedy dobře provádět i s předčtenáři. 

Dokonce je lépe zvládaly děti čtyř až pětileté, nezatížené ještě grafickou podobou slova 

(připomínáme, že platí pro anglický jazyk). Zajímavostí je, že při řešení úkolů na zvukovou 

podobnost či rozdílnost některé děti určovaly tyto kategorie podle významu slov (zvířata, 

květiny ...). Čili u těchto dětí ještě nedošlo k oddělení obsahu slova od jeho existence jako 

akustického předmětu. 

Z hlediska ucelenosti se jeví jako vhodné na tomto místě uvést výsledky dalších výzkumů 

a testů, prováděných v oblasti rozvoje předčtenářských dovedností. Odborných článků 

existuje velké množství, uvádíme proto hlavní výstupy některých z nich (v anglofonní 

literatuře je užíván termín metafonologické schopnosti, vysvětlen v seznamu pojmů): 

V článku Metafonologické schopnosti dětí s fonologickými obtížemi (Hesket, A.; Adams, 

C.; Nightingale, C., 2000) se uvádí, že například již děti tříleté jsou schopné postřehnout 

rýmy, ale manipulace s nimi (vytváření) a uvědomění si aliterací (= tvoření slov od stejné 

iniciační hlásky) nejsou ještě v tomto věku možné. Fonologické uvědomění se rozvíjí později, 

po pátém roce věku. Takto starým dětem bylo zadáno pět testových úkolů: 

1. vybrat slovo, které tvoří rým s pojmenovaným obrázkem (čtyři možnosti) 

2. vybrat slovo, které má stejnou iniciační hlásku jako slovo uvedené lektorem, hláska je 

určena (čtyři možnosti) 

3. vybrat slovo, které odpovídá syntéze fonémů (tři možnosti) 

4. vybrat slovo, které má stejnou iniciační hlásku jako jméno panáčka, samostatné určení 

iniciační hlásky (čtyři možnosti) 

5. vybrat slovo, které je utvořeno z hlásek původního slova (tři možnosti) 

Skupina šedesáti jedna dětí s fonologickými obtížemi byla v prvních čtyřech položkách testu 

v průměru méně úspěšná než skupina padesáti devíti dětí bez fonologických problémů. 

V pátém subtestu měly potíže obě skupiny. 

Tytéž autorky (plus Hall, R., 2000) zmiňují v článku Zpřesňování metafonologických 

schopností při intervenci u dětí s vývojovou fonologickou poruchou zlepšení celkové řečové 

produkce u těchto dětí. 

V článku Metafonologické dovednosti dětí s fonologickými obtížemi před a po 

metafonologické intervenci (Major, E. M.; Bernhardt, B. H., 1998) autoři uvádějí, že děti 
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s mírnými fonologickými obtížemi a dobrou morfosyntaktickou schopností měly tendenci se 

již v průběhu intervence zlepšovat samy. Děti s vážnějšími fonologickými a 

morfosyntaktickými obtížemi měly tendenci se zlepšovat pouze po této intervenci. Úkoly 

v zadávaném testu byly obdobné jako u jiných podobných výzkumů - aliterace, rýmy, 

segmentace vět, dvou a tříslabiěných slov a podobně. V testované skupině bylo devatenáct 

dětí ve věku tři (!) až pět let. 

Zajímavé je srovnání fonologických schopností francouzsky a anglicky mluvících dětí 

v článku Rozdílnost sekvencí metafonologického vývoje ve francouzštině a v angličtině 

(Duncan, L. G.; Colé, P.; Seymour, P.; Magnan, A., 2005): z tohoto srovnání, pro jehož účely 

byly testovány děti čtyř až šestileté (počet neuveden), vyplynulo, že nejsou rozdíly mezi 

anglicky a francouzsky mluvícími dětmi, ale mezi schopnostmi těchto dětí napříč jazyky. 

Rozdílům mezi jazyky ve sledované oblasti se věnuje článek Fonologický rozvoj 

v angličtině, francouzštině, islandštině, portugalštině a španělštině (Lynne, Seymour, 

Genard, Leybaert, Lund, Sigurrdsson, Brainsdottie, Sucena, Castro, Serrano a Defior, 2005). 

Byly testovány šestileté děti (počet neuveden), hovořící uvedenými jazyky. Pro výsledky je 

důležitá skutečnost, že takto staré děti mají v Anglii za sebou již první rok školní docházky. 

Pravděpodobně proto byly ve sledované oblasti úspěšnější než jejich vrstevníci v jiných 

zemích. Celkově se neprojevil rozdíl mezi fenologickým rozvojem v jednotlivých zemích, ale 

schopnost plnit testové úkoly byla závislá na individuálních fonologických schopnostech. 

Ještě pro zajímavost uvádíme zkrácenou anotaci článku Metafonologické schopnosti 

japonských dětí (Spagnoletti, C.; Morais, J.; Alegria, J.; Dominicy, M., 2004): Vědci 

většinou uvádějí souvislost s fenologickým uvědoměním a alfabetickou abecedou. 

Segmentové uvědomění tedy pro logografické a slabičné písmo není důležité. V průběhu , 

experimentu se tato hypotéza měnila. Objevil se předpoklad, že typy písma, používané 

k přepisu jazyka, mají tendenci uplatňovat silný vliv na vědomé smyslové reprezentace 

fonologie daného jazyka. Jinými slovy, japonské děti, které v první třídě čtou slabičné písmo, 

byly po intervenci schopné plnit úkoly zaměřené na fonologické uvědomění. 

Je zřejmé, že v různých zemích došli autoři ve sledovaných oblastech k velmi podobným 

závěrům. A sice, že pro rozvoj fonologického uvědomění není rozhodující druh mateřského 
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jazyka, ale individuálni schopnosti dítěte. Pokud tyto jsou v dané oblasti snížené, bývá 

vhodné zařadit v předškolním věku cílenou intervenci, jejímž výsledkem bývá zlepšení těchto 

schopností. 

Naše zkušenosti s dětmi z nečesky mluvících rodin zcela korelují s těmito závěry. 

V průběhu Tréninku jazykových schopností s těmito dětmi (mimo tuto práci) nebyly výrazné 

rozdíly mezi dětmi slovensky, rusky, anglicky, vietnamsky či korejsky hovořícími, pokud se 

týká rozvoje fonematického sluchu a fonologického uvědomění v jazyce českém. Samotný 

počátek intervence byl samozřejmě rychlejší u dětí hovořících některým slovanským jazykem 

plus u dětí z rodin, kde se ke komunikaci používá jazyk znakový. V průběhu kurzu se ovšem 

jazykové skupiny vyrovnaly a dosažené výsledky všech cizojazyčných dětí jsou zcela 

srovnatelné. 

Vraťme se nyní ke knize Beginning to Read. Adams na základě rozsáhlých testů a výstupů 

z nich uvádí pět úrovní rozvoje fonologického uvědomění: 

1. Nejnižší úroveň je vymezená znalostí dětských říkanek, neobsahujících nic víc než 

sluchem zachytitelné zvuky slov. 

2. Následující úroveň vyžaduje po dítěti, aby metodicky rovnalo a porovnávalo zvuky 

slov, tvořilo rýmy a aliterace. To vyžaduje nejen citlivost pro shody a odlišnosti 

v celkovém vyznění slova, ale i schopnost zaměřit pozornost na části zvuků slov, které 

je shodují nebo diferencují. 

3. Na třetí úrovni při hláskování a slabikování by mělo dítě mít zralou znalost toho, že 

slovo může být dále děleno na malé nevýznamotvorné zvuky, korespondující 

s fonémy. Zároveň by mělo být obeznámeno s tím, jak jednotlivé fonémy znějí při 

produkci izolovaně. 

4. Úroveň fonematického rozdělování vyžaduje, aby dítě nejen dokonale rozumělo, že 

slova mohou být kompletně analyzována do sérií fonémů, ale aby je umělo samo , 

analyzovat (případně s dopomocí). 

5. Úroveň fonematické manipulace vyžaduje stále dokonalejší znalost fonematické 

struktury slov, aby dítě bylo schopno některé fonémy přidat, vynechat, pohybovat 

jimi. 

Těchto pět úrovní předčtenářských dovedností a schopností uvádí ve své knize i Josef 

Dvořák. Překládá je jako pět stupňů fonemického uvědomění: 

33 



Katedra SPPG PedF UK Praha Mir. Renata Škaloudová 

> schopnost slyšet rým a aliterace (měřeno podle dětské říkanky) 

> provádět speciální úkoly (srovnávání a rozlišování hlásek ve slovech) 

> sestavit a rozložit slabiky 

> vykonávat fonémickou segmentaci (např. spočítat fonémy ve slovech) 

^ vykonávat úkoly fonémové manipulace (např. přidávání nebo vynechávání fonémů, 

vytváření slov z částí) 

(Dvořák, J„ 2003, str. 102) 

V poslední části knihy jsou uváděny výstupy, které vyplývají z výše popsaných faktů: 

„Měření úrovně fonematického/fonologického uvědomění přesně predikuje budoucí 

úspěšnost ve čtení. To je očividné nejen v angličtině, ale také ve švédštině, španělštině, 

francouzštině, italštině a ruštině. Schopnost manipulovat s fonémy koreluje se čtenářskými 

úspěchy" (Adams, M. J., 1990, str. 304). Rovněž tento závěr koreluje snáším dílčím 

okrajovým pozorováním, které ukázalo, že pokud děti zůstaly rezistentní vůči intervenci 

Tréninkem jazykových schopností, jejich čtenářské začátky v první třídě nejsou příliš úspěšné 

(názor učitelek 1. tříd, osobní rozhovory). 

Adams uvádí, že obecně je možné stanovit čtyři kategorie nezbytné pro začátek získávání 

čtenářských dovedností (termín vysvětlen v seznamu pojmů): 

> mentální věk dítěte 

> smyslové předpoklady 

> znalost písmen 

> fonematické a fonologické uvědomění 

Pro srovnání Kuchařská uvádí kategorie obdobné: psychická a rozumová zralost, schopnost 

vizuomotorické koordinace a zralost funkcí smyslových, čili schopnost zrakového a 

sluchového vnímání a rozlišování (Svancarová, D.; Kuchařská, A., 2001). 

Je velmi pravděpodobné, že poslední uvedenou kategorii lze nejlépe ovlivnit už 

v předškolním období. Jak by tedy mělo být získávání předčtenářských dovedností 

organizováno a co by tento proces měl obsahovat, klade otázku Adams. Odpovídá, že 

příprava by měla probíhat formou komplexního modelu (tento postřeh lze najít již u 

Poddiakova, srovnej str. 23). V něm by především měl být vymezen vztah zvuk - písmeno 

(není uvedeno, zda písmeno v příslušné grafické podobě či jinak zastoupeno), protože zvuk je 
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krátkodobý a tedy pro dítě těžko uchopitelný. Přiřazování fonémů ke grafémům nám totiž 

není vrozeno. Dále není materializace rozvíjena. Zdá se, jako by autorka hledala ekvivalentní 

systém k Tréninku jazykových schopností pro anglicky mluvící děti. Je totiž pravdou, jak 

uvádí Mikulajová ve svých přednáškách, že Trénink jazykových schopností byl zkušebně 

přeložen a transformován na angličtinu, ale jako netransparentnímu jazyku jí značně 

nevyhovoval. 

Tolik o stěžejním díle autorky Adams, které se opírá o nejnovější poznatky současných 

psychologických a pedagogicko-psychologických výzkumů. 

Shrnutí: Ve vývoji dítěte existují určité vývojové etapy, v nichž je vhodné a možné rozvíjet 

smyslové vnímání a na ně navazující dovednosti. Jsou oblasti vnímání, které jsou důležité 

teprve ve vztahu k socio-kulturním podmínkám a jejich rozvoj je třeba poněkud usměrňovat 

Či organizovat. Rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění je nezbytným 

předpokladem pro úspěšnost výuky čtení analyticko-syntetickou nebo genetickou metodou. 

Při rozvíjení a zajišťování tohoto předpokladu se osvědčuje materializace procesu, s níž však 

pracuje pouze ruská pedagogicko-psychologická škola. Rozvoj fonematického sluchu a 

fonologických schopností není závislý na druhu mateřského jazyka, ale na individuálních 

schopnostech dítěte. 

2. ONTOGENEZE SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, FONEMATICKÉHO SLUCHU A 

FONOLOGICKÉHO UVĚDOMĚNÍ 

V úvodu této kapitoly považujeme za nutné uvést, že se nepodařilo najít literaturu, českou • 

nebo zahraniční, která by se zabývala výlučně rozvojem fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění ve smyslu ontogeneze. Tato problematika bývá vždy spojena 

s rozvojem smyslového vnímání jako celostní záležitostí, případně s rozvojem sluchového 

vnímání a řeči. Pouze v knize Psychologie novorozence belgických autorů Viviane Pouthas a 

Francois Jouen lze nalézt samostatné kapitoly, které pojednávají o výzkumech v oblasti 

fonematické diskriminace u novorozenců a dětí do jednoho roku věku. 
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Důvod tohoto faktu spočívá pravděpodobně v tom, že skutečně nelze oddělit rozvoj 

fonematického sluchu a fonologického uvědomění z celého souboru rozvoje smyslového 

vnímání. Lze jej, dle našeho názoru, pouze vydělit jako dílčí část, jako jakousi nadstavbu, jež 

je nutná vzhledem k socio-kulturním podmínkám dnešní doby. „V zásadě se osvojování 

prostředků mluveného jazyka chápe jako 'přirozený' proces, osvojování jazyka psaného jako 

proces 'odvozený', vyžadující záměrnou (a řízenou) intelektuální aktivitu dítěte" (Nebeská, 

I., 1992, str. 101). Rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění, jakožto 

předpokladů pro rozvoj čtecích dovedností, není nezbytností, bez které by dítě nemohlo přežít 

v biologickém smyslu slova. Je však nezbytností v současnosti, kdy čtecí dovednost je jedním 

z předpokladů koexistence s okolní společností v kulturním slova smyslu. „Ten, kdo tuto 

dovednost neovládá, je společensky v krajně nevýhodném postavení. Na čtení a psaní záleží 

dnes mnohem více než kdykoli v minulosti, je nej důležitější cestou k získání informací a 

intelektových podnětů" (Matějček, Z., 1974, str. 8). 

Přestože je tedy tento druh vnímání určitým způsobem umělý, jeho vývoj probíhá podle 

určitých obecných zákonitostí a stupeň jeho rozvoje by měl korelovat s rozvojem smyslového 

vnímání té které etapy ve vývoji dítěte. 

2.1 Kojenecké a batolecí období 

„Vývoj myšlení, řeči a smyslového vnímání začíná u dítěte brzy po narození" (Ohnesorg, 

K.., 1973, str. 213). Samozřejmě důležité je i prenatální období, ale to není předmětem této 

práce. Stejně tak není jejím předmětem rozvoj smyslového vnímání v celé jeho šíři 

v kojeneckém a batolecím období. I když souvisí s poznatky o schopnostech fonematické 

diskriminace, zaměříme se v pojednání o tomto vývojovém období pouze na ně. 

Výše zmínění autoři Pouthas a Jouen předkládají ve své knize výsledky výzkumů 

odborníků (Jusczyk, Bertoncini, Mehler a další), kteří se zabývali výzkumem schopnosti 

fonematické diskriminace u velmi malých dětí. Z jejich závěrů vyplývá, že kojenci do šestého 

měsíce věku jsou schopni rozlišovat fonematické kategorie jakéhokoli jazyka. „Kolem 

poloviny 70. let Streeter (1976) ukázal, že kihuyské děti jsou ve dvou měsících schopny 

rozlišovat ve vlastním jazyce přední znělé hlásky od znělých neaspirovaných. Jsou rovněž 

schopny rozlišovat 'pa' od 'ba' vyslovená v angličtině. Podobné výsledky byly potvrzeny u 
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španělských kojenců mezi čtvrtým a šestým měsícem (Lásky, Syrdal-Lasky a Klein, 1975)" 

(Pouthas, V.; Jouen, F., 2000, str. 192). 

Trehub (1976) prováděl podobný výzkum, byla vněm srovnávána schopnost rozlišovat 

fonetický kontrast v češtině ( 'za'- 'ra ') u kojenců měsíčních až pětiměsíčních a u anglicky 

mluvících dospělých. Údaje ukázaly, že děti kontrasty zjistily, dospělí nikoli (volně, tamtéž). 

Z našich autorů uvádí Dvořák, že „dítě v prvních několika měsících po narození ladí svůj 

sluch na specifické hlásky užívané v jeho jazyku a začíná vyřazovat hlásky cizí" (sekundární 

citace Werker, Tees, 1992 in Dvořák, J., 2003, str. 52). 

Kolem desátého až dvanáctého měsíce věku kojence mizí schopnost fonematické 

diskriminace v jakémkoli jazyce a rozvíjí se citlivost na fonematické kategorie jazyka 

mateřského. Ve věku kolem jednoho roku je dítě schopno rozlišit za výrazné podpory 

prozodických faktorů hranice vět nebo mluvních celků, a to v jazyce mateřském (Werker, 

Tees, 1994 in Pouthas, V.; Jouen, F., 2000). Tato schopnost se potom dále rozvíjí, až vyústí 

ve schopnost analýzy celku na věty, vět na slova a dále slov na slabiky a slabik na jednotlivé 

fonémy. 

Proto je v následujícím - batolecím - období tak důležité, aby se dítě setkávalo s říkadly, 

říkankami, básničkami a písničkami, které je možné rytmizací dělit na slabiky nebo krátké 

významové celky. Batolecím obdobím je míněn věk od jednoho do tří let věku dítěte. Dochází 

v něm k prudkému rozvoji řeči ve všech jejích složkách. „Vlastní vývoj řeči se počítá od 

doby, kdy dítě začne užívat spontánně prvních slov, což bývá přibližně na konci prvního roku 

věku. Je charakteristické, že se přitom oslabuje přesné fonetické napodobování, dítě si 

přestává všímat 'nepodstatných' rozdílů" (Pálková, Z., 1994, str. 347). Fonematický sluch a 

fonologické uvědomění je možno v tomto období rozvíjet pasivně, nejlépe právě zmíněnou 

rytmizací a hrami zaměřenými na celkový rozvoj vnímání. 

2. 2 Předškolní věk 

Následuje období předškolní, zahrnující věkové rozmezí od tří do šesti nebo sedmi let. 

Protože v tomto období dochází k výrazným vývojovým změnám, bývá rozděleno ještě na 

mladší předškolní věk (tři až pět let) a starší předškolní věk (pět až šest, resp. sedm let) 

(např. http ://www .ppp.bruntal.cz/). 
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„V období mladšího předškolního věku je veškeré smyslové vnímání vázáno na skutečné 

a konkrétní předměty a děje, jde o konkrétně názorné myšlení a vnímání" (Kurie, J., 1986, str. 

136). Jedním z pečlivě rozvíjených smyslů by měl být v tomto období hmat. Podle 

antroposofické teorie rozvoje vnímání je hmat jedním z nej důležitějších smyslů. Jeho 

prostřednictvím dítě získává první informace a vymezuje existenci sebe sama vůči okolnímu 

světu (Štuksová, N., Netradiční pohled na dítě s postižením. Nepublikovaná přednáška, 

2004). Náměty na cvičení pro rozvoj hmatu jakožto smyslu vnímání by tedy měly být v každé 

metodické příručce, určené pro toto věkové období. Nebývá tomu tak vždy, převažuje důraz 

na rozvoj ostatních smyslů. Rozvoj vnímání hmatem bývá zdůrazňován v metodikách pro 

práci s dětmi s mentálním postižením, např. Valenta, Müller Psychopedie, 2003. V navazujícím 

starším předškolním období, kdy je kladen důraz na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, 

bývá potom hmat dokonce poněkud upozaděn. Je to škoda, protože právě přes hmatové prožitky 

se ostatní smyslové vnímání rozvíjí. Je proto velmi zajímavé, že pouze ruská psychologická a 

pedagogicko-psychologická škola důsledně využila tohoto vztahu a dílem D. B. Elkonina 

propojila rozvoj sluchového vnímání s vnímáním hmatovým, konkrétním. 

Dítě do pátého roku věku vnímá a přemýšlí o předmětech a jevech jako o celku, není ještě 

schopno vnímat nebo vyčleňovat detaily, není rovněž schopno oddělovat figuru a pozadí 

(Kurie, J., 1986). A to jak v rámci zrakového, tak i sluchového vnímání. „Citlivost 

jednotlivých analyzátorů, zvláště sluchových a zrakových, v předškolním období výrazně 

vzrůstá. Pro vnímání je charakteristický synkretismus, tzn. že dítě nedokáže detailně 

analyzovat vnímaný předmět" (tamtéž, str. 136). Zde je uvedeno ještě nerozvinuté detailní 

analyzování vizuálně vnímaného předmětu, čili vnímání zrakové. Stejně tak dítě není schopno 

detailně analyzovat předmět z akustického hlediska - slovo nebo mluvní celek. 

Jak uvádí Lechtá, ve věku kolem 3,5 až 4 let dítě „při vyslovování a fonematickém , 

diferencování má ještě problémy (zejména s hláskami, jež se tvoří na tomtéž artikulačním 

místě, které jsou sluchově příbuzné nebo těžce artikulovatelné)" (Lechtá, V., 2002, str. 46). 

V období mezi čtvrtým a pátým rokem se veškeré vnímání dále zpřesňuje, vytváří se 

předpoklady pro pozdější rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění, ale 

k samotnému nástupu tohoto jevu ještě nedochází (snad pouze výjimečně). Zato se „častěji a 

ve větší míře začíná přednostně užívat šikovnější ruka, zejména při úkonech vyžadujících 
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zvýšenou zručnost" (tamtéž, str. 48). Rozvíjí se tedy lateralita a s ní se zároveň lateralizuje i 

činnost mozkových hemisfér. Tento proces je pro rozvoj smyslového vnímání a zejména 

fonologického uvědomění nesmírně důležitý. V optimálním případě po dokončení tohoto 

vývoje je levá hemisféra dominantní pro jazyk, a to ve všech jeho rovinách, včetně rozkládání 

slov na slabiky a hlásky. Pravá hemisféra zůstává názorová, a to i ve smyslu zpracování 

zvuků. „Hláska vyslovená izolovaně bez sémantických vztahů se z hlediska mozkových 

mechanismů chová jako přírodní zvuk a je rovněž vedena přednostně pravou hemisférou" 

(Matějček, Z., 1980). 

Podle Lechty v období mezi pátým a šestým rokem věku dítěte se postupně začíná 

dokončovat proces fonematické diferenciace, který se kontinuálně rozvíjel po celou dobu 

předškolního období. „Hranici, do kdy má dítě zvládnout tento proces, odborníci stanovují 

kolem 6. roku, nejpozději do 7. - 8. roku" (Michalová, Z.; Šotolová, E.; Švecová, L.; Teplá, 

M.; Hájková, V.; Housarová, B., 2003, str. 154). Dodáváme, že v optimálním případě. 

V jiných případech je třeba dokončení (nebo i nástupu) tohoto procesu pomoci. 

„Z hlediska rozvíjení inteligence se považuje předškolní věk za nejslibnější. Vychází se 

z předpokladu tzv. senzitivních etap, které je možné charakterizovat tak, že organismus 

v určitém období svého vývoje reaguje na určité vnější vlivy intenzivněji než v jiných 

obdobích a dosahuje určitých úspěchů. V senzitivních obdobích je pohotovost organismu 

odpovídat na určité podněty silně zvýšená ... Aktuální je rozvoj především řečových 

schopností, poznávacích zájmů a percepčních schopností ... Aby mohlo dojít k vývojovému 

efektu, musí se zvýšená pohotovost organismu setkat ve vhodnou dobu s vnějšími podněty. 

Jestliže se toto časové spojení promešká, další vývoj se zpomalí a opožděně se už nedá zcela 

kompenzovat" (Kurie, J., 1986, str. 140). Zde je nápadná souvislost s Vygotského zónami 

nejbližšího vývoje, s etapami vhodnými pro rozvoj toho či onoho druhu smyslového vnímání , 

a na něm založeném získávání nových dovedností. Sám Kurie uvádí, že „v předškolním věku 

je základním druhem učení učení spontánní a realizuje se především pozorováním, manipulací 

s předměty a praktickou činností" (tamtéž, str. 136). 

Z výzkumů (např. Mikulajová, 2002) i praxe vyplývá, že etapa staršího předškolního věku 

je nejvhodnějším obdobím pro cílený rozvoj fonematického sluchu a fonologického 

uvědomění. Právě v tomto období začíná být dítě schopno postřehnout, pozorovat a 
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vyčleňovat určité detaily předmětů, tedy i mluvních celků nebo slov. Při správném vedení se 

rovněž probouzí schopnost oddělit obsah slova od jeho formy. Proto se ukazuje jako vhodné 

Trénink jazykových schopností realizovat s dětmi před nástupem školní docházky, tedy 

v posledním předškolním roce. 

Zaměřme se nyní na jedinou oblast vnímání této věkové etapy, která je předmětem naší 

práce. Rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění má z hlediska časového 

jednu zvláštnost: zatímco ostatní druhy vnímání se rozvíjejí víceméně po celý život, 

fonematický sluch a fonologické uvědomění má na svůj rozvoj relativně velice krátkou dobu, 

navíc omezenou shora nástupem školní docházky, čili začátkem osvojování procesu čtení 

(Kuchařská, A. Riziko dyslexie. Nepublikovaná přednáška, 2007). Pokud se do této doby 

sledované vnímání rozvine, ať již přirozenou cestou nebo vhodnou stimulací, je vše v pořádku 

a výuka čtení může začít na přiměřených základech (viz Adams, str. 33). Existuje-li ale 

problém v této oblasti, není možné čekat na jeho zvládnutí a dítě nastupuje školní docházku se 

všemi hledisky z ní vyplývajícími, tedy i s výukou čtení. Hovoříme stále o výuce čtení 

analyticko-syntetickou nebo genetickou metodou. Diskuse o tom, zda čekat na ukončení 

rozvoje, nebo doufat, že nezbytnou činností se proces rozvoje urychlí, dostává tímto konkrétní 

podobu. Řešení zdaleka není jednoznačné, platí zatím stálé dilema, zda učení jde před 

vývojem, navazuje na vývoj, nebo musí být oba aspekty v souladu. 

Pravdou je, že jako jsou větší či menší rozdíly ve zralosti a kvalitě například zrakového 

vnímání mezi dětmi předškolního věku, jsou tyto rozdíly také ve vnímání sluchovém, v řeči a 

potažmo tedy ve schopnosti fonematické diferenciace a fonologického uvědomění (tamtéž). 

Které dovednosti z oblasti fonematického sluchu a fonologického uvědomění by tedy dítě 

v našich podmínkách mělo ovládat na konci předškolního období? Byly nastíněny v úvodu 

práce citací Mertina (viz str. 10). Zopakujeme je: „Dítě by si mělo uvědomovat odlišnost slov , 

způsobenou rozdílností jediné hlásky. Mělo by postřehnout rozdíl ve znělosti - neznělosti 

hlásek a slabik (jakož i diskriminovat ostré a tupé sykavky vzájemně i mezi sebou, pozn. 

autorky). Mělo by být schopno jednoduché slabičné a hláskové syntézy a analýzy a také 

určení první a poslední hlásky ve slově" (Mertin, V.; Gillnerová, I., 2003, str. 127). Podle 

anglo-amerických autorů by mělo dítě poznat rým a vytvořit jej (viz Adams, kategorie 

předčtenářských předpokladů, str. 33). Mělo by mít oddělený obsah slova od jeho akustické, 

40 



Katedra SPPG PedF UK Praha Mir. Renata Škaloudová 

případně grafické podoby. Tento poslední prvek nebývá u nás příliš zohledňován, poukazuje 

však na něj Elkonin i Jiránek (srovnej str. 26). 

Je zřejmé, že ne všechny děti na konci předškolního období při nástupu do školy potřebné 

dovednosti ovládají. „Ukazuje se, že v běžné heterogenní třídě se učitel často ocitá v obtížné 

situaci - rozdíly mezi dětmi v připravenosti ke čtení jsou značné ... Řešením je členění do 

čtenářských skupin sestavených podle úrovně připravenosti" (Spáčilová, H., 2002). 

Tvoření skupin je jistě jedním z možných řešení, ale určitě značně ztěžuje učitelce práci 

s prvňáčky. Naopak dělení na skupinky podle stupně rozvoje předčtenářských dovedností je 

velmi dobře realizovatelné v předškolní třídě mateřské školy, protože jednak děti ještě nemají 

pojem kategorizace podle úspěšnosti a jednak lze využít určité časové i prostorové 

benevolence (ŠVP jednotlivých MŠ). Trénink jazykových schopností lze potom úrovni 

jednotlivých skupinek přizpůsobovat tak, aby děti odcházely do školy připravené na výuku 

čtení přibližně stejně. Pomůže se tím složité práci v přípravném období v ZŠ: „Přípravné 

období v základní škole vždy mělo a má i dnes stejný význam. Je v něm třeba dovést všechny 

děti na zhruba stejnou startovací vzdělávací úroveň a teprve pak je možné zahájit výuku 

čtení" (Mertin, V.; Gillernová, 1., 2003, str. 123). 

Shrnutí: Dítě se pravděpodobně rodí se schopností pasivní fonematické diskriminace 

v jakémkoli jazyce. Později se tato schopnost rozvíjí pouze v jazyce mateřském. Na aktivní 

rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění má dítě v průběhu svého vývoje 

relativně krátkou dobu, jeden nebo dva roky. Pak následuje nástup do školy a začátek výuky 

čtení. Úroveň připravenosti na čtení, tedy úroveň rozvoje fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění se u dětí předškolního věku velmi různí. Ukazuje se jako nanejvýš 

vhodné pokusit se alespoň přibližně dětem vyrovnat podmínky pro úspěšnost v počátcích • 

Čtení ještě před nástupem do školy. Jednou z možností je realizace Tréninku jazykových 

schopností v předškolním zařízení ve skupinách dětí podle úrovně rozvinutí sledovaného 

jevu. 
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2. 2.1 Řeč ve starším předškolním věku 

Protože předmětem našeho zájmu je starší předškolní věk, popíšeme jej v krátkosti i 

z hlediska rozvoje řeči, a to jak její obsahové, tak i formální stránky. 

„Na konci předškolního období je většina dětí schopna na základě analogie a nápodoby za 

spolupůsobení faktorů biologických a společenských hovořit gramaticky správně" (Zelinková, 

O., 2003, str. 140). „Pokud se řeč dítěte fyziologicky rozvíjí, jeho aktivní slovní zásoba 

obsahuje zhruba 2800 - 3000 slov a to z nejrůznějších oblastí" (Klenková, J.; Kolbábková, 

H., 2002, str. 6). Pro zajímavost Vyštejn uvádí v roce 1979 údaj 4000 slov (Vyštejn, J., 1979, 

str. 12). K dalšímu nárůstu pasivní i aktivní slovní zásoby dochází často již analogicky, dítě 

je schopno si nová slova odvodit a nově zaznamenaná dát do souvislostí se svými znalostmi. 

Celkem bez obtíží zařazuje do svého pasivního slovníku i slova odborná, jestliže jsou 

používána ve stále stejném kontextu (např. „hláskové schéma" v Tréninku jazykových 

schopností). Gramatické struktury mateřského jazyka jsou vytvořeny a adekvátně používány. 

V mluvním projevu dítě používá rozvitá souvětí, souřadná i podřadná. Chápe a je schopno 

popsat příčinu a následek s využitím spojek. Do vět zařazuje všechny slovní druhy. Je 

schopno souvislého vyprávění i vedení rozhovoru na určité téma. Zautomatizované užívání 

prozodických faktorů řeči napomáhá zvýraznění obsahu a citovému zabarvení sdělení. 

Po formální stránce je vývoj výslovnosti ukončen, dítě vyslovuje všechny hlásky ve všech 

pozicích, nedochází ke specifickým asimilacím. Potíže nečiní ani víceslabičná slova, ani 

souhláskové shluky (Kol. autorů, 2002). 

K tomuto stavu používání jazyka ve smyslu komunikace a porozumění dítě dochází po 

složitém procesu vývoje řeči, popisovaném v mnoha odborných publikacích (např. Klinická 

logopedie, Vývoj dětské řeči aj.). Stupeň rozvoje fonematického sluchu a schopnosti 

fonologického uvědomění byl popsán výše. 

Závěrem této kapitoly dodejme, že výše popsané řečové a jazykové dovednosti by měly 

Šestileté děti zvládat. Kondicionál je případný, neboť je mnoho dětí, které v této oblasti 

vykazují větší či menší nedostatky. Problém je natolik znepokojující, že se mu věnují i 

některá média: „Potíže nemají (děti při nástupu do školy, pozn. autorky) jen s běžným 

ráčkováním nebo se sykavkami. Komolí slova, nedovedou se souvisle vyjádřit, mluví 

nesrozumitelně, špatně vyslovují některé hlásky nebo nerozlišují mezi tvrdou a měkkou 

výslovností" (MF Dnes, 3.2.2007, str. A4). S těmito problémy jdou samozřejmě mnohdy ruku 
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v ruce obtíže ve fonematickém sluchu a ve fonologiekém uvědomění. V následující kapitole 

uvedeme příklady některých programů, kterými je možné tento stav změnit k lepšímu. 

3. NĚKTERÉ PROGRAMY NEBO METODY/METODIKY PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VĚK, KTERÉ OBSAHUJÍ ÚKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ FONEMATICKÉHO 

SLUCHU A FONOLOGICKÉHO UVĚDOMĚNÍ 

3.1 Ucelené programy 

Pro úplnější orientaci ve sledované oblasti uvádíme některé programy, které jsou v naší 

zemi běžně užívány při systematické práci s předškolními dětmi a které avizují ve svém 

obsahu rozvoj fonematického sluchu a fonologických dovedností. Výčet a ucelený přehled 

těchto programů není obsahem této práce, vybíráme proto ty nejdostupnější. Podmínky jejich 

úrovně a realizace nejsou srovnatelné ve standardním slova smyslu. Nehodnotíme je 

z odborného hlediska, nemáme k dispozici výstupy zobrazující jejich efektivitu. 

Tyto programy můžeme rozdělit na tři skupiny: 

1. Programy realizované pod vedením vyškoleného lektora 

2. Programy realizované ve spolupráci rodič - dítě 

3. Programy určené pro samostatnou práci dítěte 

3 . 1 . 1 Programy realizované pod vedením vyškoleného lektora 

Jediným uceleným programem, který se věnuje výhradně rozvoji fonematického sluchu a 

fonologických dovedností a je u nás využíván, je Elkoninův Trénink jazykových schopností. 

Jeho vedení se může ujmout buď speciální pedagog nebo učitelka předškolního zařízení, oba 

po vyškolení. 

Dále uvádíme některé ucelené programy, které se zaměřují na celkový rozvoj 

v předškolním věku a obsahují prvky rozvoje námi sledované oblasti. Můžeme jmenovat 

program Percepčné motorických cvičení (dřívější název DO V, dílčí oslabení výkonu), 

vycházející od autorů Šindelářové a Biebla, přes úpravy manželů Schelingerových k české 

verzi Bubeníčkové. Rovněž pro realizaci tohoto programu je nutné vyškolení, které mohou 

absolvovat kromě jiných odborníků (pedagogů, pediatrů, neurologů) také učitelky 

předškolních zařízení. 
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Nebo program HYPO autorek Michalové, Housarové, Bubeníčkové a Drábové, který 

rovněž může vést po vyškolení speciální nebo předškolní pedagog. Součástí obou programů 

jsou mimo jiné cvičení sluchové paměti, sluchové pozornosti, tvoření rýmů, rytmická 

pozornost. 

Poměrně hojně je využívána Metoda dobrého startu autorek Bogdanowiczové a 

Swierkoszové, jejíž náplň je svým způsobem ojedinělá. Úkoly zaměřené na fonematický 

sluch prolínají téměř všemi lekcemi, zajímavé je zaměření vždy na jednu konkrétní hlásku. 

Rovněž je v programu kladen důraz na počátky analýzy slov. I v tomto programu musí být 

speciální pedagog nebo učitelka předškolního zařízení vyškoleni. 

Tab. 1 - Některé programy pro rozvoj FS a FU 

Název programu Zaměření na rozvoj 

FS a FU 

Využití procesu 

materializace 

Vedení vyškoleným 

lektorem 

TJS ano ano ano 

PMC (DOV) částečně ne ano 

HYPO částečně ne ano 

MDS částečně částečně ano 

3.1. 2 Programy realizované ve spolupráci rodič - dítě 

Ze široké nabídky více či méně kvalitních a kompetentních publikací, které avizují ve 

svém obsahu náměty na rozvoj fonematického sluchu, můžeme jmenovat například Školu 

před školou (Rezková, Tumpachová), která je volně v prodeji. Soubor listů obsahuje 

konkrétní cvičení na celkový rozvoj pozornosti, vnímání atd. a je určen předškolním dětem a 

jejich rodičům. Prvky rozvoje fonematického sluchu jsou zahrnuty ve cvičeních na sluchovou -

paměť, sluchovou pozornost, určování iniciačních hlásek a vyhledávání slov od těchto hlásek. 

Podobně volně dostupná je publikace Brigit Šindelářové Předcházíme poruchám učení. 

Pracovních listů je v ní méně, jedná se spíše o náměty k činnostem. 

Ve společenské hře ABECEDA (Dostálová) může rodič s dítětem procvičovat výlučně 

iniciační hlásky. Spojují se dvojice písmena a obrázku, čili v předškolním období je nutná 

účast herního partnera-čtenáře. Podobně procvičuje první a tentokrát i poslední hlásku hra 
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Řetízky (Kartexim), kde se postupně kladou obrázky na principu slovní kopané. Tuto hru 

může zkoušet dítě i samostatně. 

3 . 1 . 3 Programy určené pro samostatnou práci dítěte 

Do této skupiny lze zařadit některé počítačové programy. Například Logopedický program 

Klíček má mimo jiné v nabídce procvičování iniciačních hlásek, program Těšíme se do školy 

(Grada Publishing) obsahuje soubor s názvem První písmeno (chybný název pro procvičování 

jevu - správně by bylo hláska, pozn. autorky). 

V prodeji je také kompletní notebook pro děti, nazvaný Želvík (EPEE). Jeho program je 

rozdělen na čtyři oblasti, první s názvem Jazyk obsahuje tyto aktivity: hláskování, hláskování 

2, učíme se písmena, píšeme písmena, první a poslední písmeno a uspořádej písmena ve 

správném pořadí. 

3. 2 Některé metody/metodiky rozvíjející fonemické uvědomění 

Do této oblasti můžeme zařadit speciální techniky fonologické terapie, kam patří cvičení 

tzv. minimálních párů/kontrastů (Blanche 1982, Weiner 1981), „sluchové bombardování" 

(Hodson, Paden 1991) nebo terapie sluchových vstupů (Flynn, Lancaster 1996). (sekundární 

citace in Dvořák, J., 2003, str. 122 - 125) Sám tento autor potom uvádí své další metody: 

slabičné uvědomování, poznávání rýmů, nácvik jednoduché sluchové analýzy a syntézy 

(Dvořák, J., 2003, str. 126 - 129). 

Metodický materiál pro mateřské školy Cardové a Švandové zdůrazňuje nutnost rozvoje 

fonematického sluchu u předškolních dětí a uvádí náměty k takto cíleně zaměřeným hrám. 

(Cardová, J.; Švandová, H., 1987, str. 62 - 78) Za zvláštní zmínku stojí námět v kapitole 2. 2. , 

G, č. 5 Hra s kostkou: úkolem dětí je vybírat nebo vymýšlet slova o takovém počtu slabik, 

jaký počet bodů ( 1 - 3 ) padne na kostce. Jedná se tedy o určitou formu materializace procesu. 

Rovněž v učebnici pro střední pedagogické školy (Krčmová, M.; Richterová, L., 1987, str. 

48 - 50) jsou nabídnuty náměty a metody práce pro rozvoj fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění: rozpoznávání délky samohlásek, dělení slov na slabiky, 

identifikace hlásek ve slovech, poznávání začátků a konců slov. 
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Při práci s Obrázkovou školou řeči Kábeleho a Pávkové je možné využít her (seznam na 

str. 16 a 17). Č. 8 Procvičování slovního rytmu, č. 9 Obměna hry (syntéza), č. 11, 13 - 19 

Rozvíjení FS, č. 12 Rozlišování hlásek. Podle tohoto návodu mohou pracovat s dětmi 

individuálně také například rodiče, učitelky v předškolních zařízeních mají však 

pravděpodobně větší zásobu vhodných pomůcek (Kábele, F.; Pávková, B., 1988). 

Ke stejnému účelu, tedy k rozvoji fonematického sluchu a fonologického uvědomění, lze 

využít i Lincovu metodickou řadu, kterou zmiňuje např. Müller v metodice přípravného 

období před začátkem výuky čtení u žáků s mentálním postižením: 

A/ vyvození hlásky s využitím říkanky a situačního obrázku 

B/ „zápis" říkanky pomocí proužků papíru 

C/ vyčlenění slov s vyvozovanou hláskou, sluchová diferenciace 

D/ fixace spoje grafém-foném-artikulém (Valenta, M.; Müller, O., 2003, str. 348) 

Shrnutí: Ponecháme stranou metody a metodiky a shrneme programy - je zjevné, že výše 

uvedené (kapitola 3. 1), obsahující rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění 

s výjimkou Tréninku jazykových schopností, využívají ke svému účelu pouze sluchovou 

cestu. Jediný Trénink jazykových schopností podle Elkonina zařazuje materiální a 

kinestetický proces, který výrazně usnadňuje rozvoj fonematického sluchu a fonologického 

uvědomění (srovnej kapitola 1). Proto je podle našeho názoru pro děti s některým typem 

komunikačních obtíží vhodnější modifikovat tento program, než zvolit jiný. 

4. TEORETICKÝ POPIS ZVOLENÝCH SKUPIN PORUCH KOMUNIKAČNÍHO 

PROCESU 

Pracovali jsme převážně s dětmi s poruchou komunikačního procesu, primární nebo 

symptomatickou. Ponecháme nyní stranou intaktní skupinu a stručně popíšeme ty typy 

poruch, na které jsme se zaměřili. Jednalo se o opožděný vývoj řeči prostý, opožděný vývoj 

řeči provázející lehkou nebo hraniční (termín vysvětlen následně) mentální retardaci a 

opožděný vývoj řeči jakožto jeden z průvodních znaků syndromu ADD/ADHD. 
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4.1 Děti s opožděným vývojem řeči prostým 

Opožděnému vývoji řeči prostému (F. 80 podle MKN 10) bývají v odborné literatuře 

věnovány jen poměrně krátké pasáže (Logopedie předškolního věku, Klinická logopedie, 

Terapie narušené komunikační schopnosti aj.). Je tomu tak pravděpodobně proto, že mnohem 

závažnější z hlediska terapie a kompenzace je opožděný vývoj řeči jakožto symptomatická 

porucha při jiném primárním druhu postižení. Jak uvádí Zahálková: „Obvykle jsou to děti 

bystré a jejich chování bývá situaci přiměřené. Pokud se jejich stav jinak nenaruší, dohoní 

úroveň mluvního vývoje někdy až ve čtvrtém roce, ba i později, a pak se úplně vyrovnají 

svým vrstevníkům. Takové opoždění vývoje řeči nezanechává následky ani nemá omezující 

vliv na celkový duševní vývoj" (Pavlová-Zahálková, A.; Ohnesorg, K.; Kantor, M., 1976, 

str. 119). 

„Za opožděný vývoj řeči prostý je pokládán stav, kdy dítě kolem třetího roku věku má 

malou slovní zásobu a těžkou patlavost i přesto, že podrobné celkové vyšetření neprokázalo 

žádný patologický nález ani neurologický nález ve smyslu DMO, nemá poruchu jemné 

motoriky ani motoriky jazyka, má normální sluch a nemá snížený intelekt" (sekundární citace 

Seeman, M., 1955 in Škodová, E.; Jedlička, I., 2003, str. 92). 

V následujících kapitolách se budeme věnovat popisu prostého i symptomatického 

opoždění vývoje řeči. Zaměřujeme se na oblasti vnímání, myšlení, řeči a učení. 

Jak vyplývá z výše uvedené citace (Zahálková), s výjimkou řeči nevykazují děti 

s opožděným vývojem řeči prostým v námi sledovaných kategoriích výrazné odlišnosti od 

intaktní populace. „U opožděného vývoje řeči prostého zůstává hlavním symptomem časové 

opoždění jednotlivých (případně všech) složek mluvené řeči o jeden až dva roky ... " 

(Škodová, E.; Jedlička, I. 2003, str. 94). 

Vnímání, myšlení a učení by tedy mělo probíhat na stejné úrovni jako u dětí -

s fyziologickým vývojem řeči. Při prostudování zákonitostí vztahů těchto psychických jevů, 

při čemž se opíráme o práce Vygotského, Poddiakova a dalších v této práci uvedených 

(srovnej kapitola 1), však zjišťujeme, že opoždění v oblasti řeči s sebou nutně musí nést i 

určitá opoždění, resp. omezení v oblastech vnímání, myšlení a učení. Pokud nemá dítě ve 

starším předškolním věku ještě plně kompenzován opožděný vývoj řeči, nutně naráží na 

nedostatky v pojmovém myšlení. Dalším problémem může být reálná úroveň různých složek 

řeči. Dítě již může mít opožděný vývoj kompenzován a jeho řeč je srovnatelná s řečí 
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vrstevníků, ale z hlediska vývoje k tomu došlo teprve nedávno, ne přirozeným 

dlouhodobým/fyziologickým vývojem. Dítě se tedy ve věku dejme tomu šesti let pohybuje 

řečově zhruba v úrovni, kde je dítě s fyziologickým vývojem ve věku přibližně čtyř až pěti 

let. U tohoto dítěte se může začít rozvíjet fonematický sluch a fonologické dovednosti úměrně 

věku a má na tento rozvoj k dispozici i úměrně dlouhý čas. Pokud začneme ve stejném věku 

rozvíjet fonematický sluch a fonologické dovednosti u dítěte s původním opožděným 

vývojem řeči, nebývá tato práce natolik efektivní, jak bychom očekávali. Je tomu tak 

pravděpodobně z důvodu rozporu fyzického věku a úrovně řeči, které dítě dosáhlo. V oblasti 

řeči by potřebovalo čas k jakémusi usazení, na které by postupně nasedl rozvoj fonematického 

sluchu a fonologických dovedností. Fyzicky je tedy starší předškolák ve vývojové etapě svého 

věkového období, řečově je v etapě předchozí, tedy v etapě konkrétně názorného myšlení 

(srovnej kapitola 1). Rozvoj sledovaných schopností tedy musí být poněkud urychlen a cíleně 

zaměřen, neboť „velmi dlouho přetrvává neschopnost rozeznávat fonologické opozice, 

zejména znělost - neznělost, případně narušení sledu hlásek ve slově" (Škodová,E.; Jedlička, 

I., 2003, str. 98). 

Pozn.: Trénink jazykových schopností musí být pro děti s opožděným vývojem řeči 

prostým upraven tak, aby jej zvládly a byl pro ně prakticky využitelným přínosem. 

4. 2 Děti s lehkou mentální retardací 

„Lehká mentální retardace (F. 70 podle MKN 10) je diagnostikována u jedinců, jejichž 

IQ se pohybuje v pásmu přibližně mezi 50 až 69" (Müller, O., 2001, str. 14). Jsou samozřejmě 

další kritéria, která snad i lépe vystihují schopnosti jedinců, ale my se podržíme tohoto 

vymezení. Je-li horní hranicí této diagnózy IQ 69 a spodní hranicí normy průměru IQ 80, 

zbývá pásmo 70 až 79 (případně 85), které není obsaženo v MKN. „Toto pásmo lze označit za . 

hraniční, představující stupeň inteligence na úrovni mírného až hlubokého podprůměru" 

(tamtéž, str. 15). „V dřívější terminologii byl užíván název „slaboduchost", který zahrnoval 

jedince v pásmu IQ 68 až 85" (Sovák, M., 1980, str. 132). 

Děti spadající právě do tohoto pásma byly hojně zastoupeny mezi frekventanty kurzu. 

Ponecháváme tedy označení pro jejich skupinu - děti s lehkou mentální retardací, ale 

Polovina z nich je podle nálezů zařazena do skupiny hraniční. 
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„Osob s lehkou mentální retardací jsou v populaci přibližně 3 %" (Langer, S., 1995, str. 

10). Protože se tato práce týká předškoláků, budeme nadále hovořit o dětech. Jejich stav se 

promítá do všech složek osobnosti. My se opět zaměříme na oblast vnímání, myšlení, řeči a 

učení, protože z jejich specifik jsme museli v průběhu kurzu vycházet. 

Mezi vnímáním dětí s lehkou mentální retardací a dětí bez tohoto postižení je možné 

pozorovat některé zásadní a víceméně univerzálně pozorovatelné rozdíly: 

> v rychlosti vnímání: mentálně postižené děti vnímají pomaleji, což je způsobeno 

menší pohyblivostí korových procesů, zejména analýzy a syntézy. Rozdíl je navíc 

závislý na složitosti objektu, jeho poloze, pozadí apod. 

> ve výběrovosti vnímání: mentálně postižené děti si obtížněji vybírají z větší nabídky 

objektů (předmětů, tvarů, barev). Dělá jim problém odlišit je od pozadí (silně je 

například narušena diskriminace figury a pozadí). V důsledku toho se spontánně 

zaměřují na neobvyklé či výraznější podněty 

> v zaměřenosti vnímání: pozornost mentálně postižených je nestálá, přenášejí ji 

z předmětu na předmět. Když se naopak zaměří na jeden podnět, unikají jim druhé 

> v rozsahu a celistvosti vnímání: mentálně postižené děti vnímají zjednodušeně -

vnímají menší počet předmětů a jevů, jasně vnímají jen menší část skutečnosti. 

Vnímají postupně podněty, které ostatní vnímají naráz. Mají také narušenou schopnost 

spojovat části do celků 

> v diferenciaci vjemů: mentálně postižení jedinci nedostatečně diferencují počitky a 

vjemy, nedostatečně si uvědomují jednotlivé části a vlastnosti předmětů i rozdíly mezi 

podobnými předměty 

> ve vnímání prostoru, času a pohybu: souvisí s výše uvedenými percepčními nedostatky 

a s mentální vybaveností. U mentálně postižených dětí je narušeno například vnímání 

hloubky na plošných obrázcích, narušena je stálost vnímání, vzdálenost, perspektiva, -

směr, poloha, umístění předmětů (neboť jsou i náročné na logické myšlení) 

> v koordinaci vnímání: nedostatky v jednotlivých oblastech vnímání a porucha 

integrace psychických funkcí způsobují mentálně postiženým nedostatky v koordinaci 

vnímání (důležité pro percepčné motorické učení) 

Vnímání mentálně retardovaného žáka může být narušeno v různém směru a intenzitě, což 

následně ovlivňuje i další bezprostřední poznávací procesy i celé myšlení (zkráceně podle 

Müller, O., 2001, str. 37 a 38). 
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Podobný rozptyl jako u vnímání je samozřejmě i v oblasti pozornosti a schopnosti 

soustředění. 

Myšlení z hlediska vývoje dělíme na konkrétní a abstraktní. Myšlení je primárně 

problematickým jevem u jedinců s lehkou mentální retardací. Většinou zůstává na konkrétní 

vývojové úrovni, abstraktní vykazuje značné problémy. Lehce mentálně retardované děti 

mohou vnejlepším případě dosáhnout úrovně konkrétně logických postupů (tj. budou vždy 

vázány na realitu), evidentní nedostatky budou mít při použití všech etáží základních 

myšlenkových operací. „U lehčích forem slabomyslnosti je myšlení na stupni zobecňování až 

i jednoduchého abstrahování, nedospěje však k úrovni logického myšlení" (Sovák, M., 1980, 

str. 127). Zde připomínáme poznámku v kapitole 1. 1. 4, která uvádí obtížnost přechodu od 

materiální činnosti v činnost rozumovou právě u dětí s lehkou mentální retardací (viz str. 22). 

Relativně nejmenší bývá deficit v oblasti komparace, tato oblast se ale rozvíjí až 

v mladším školním věku. Žáci prvních ročníků základních škol praktických (i ročníku 

přípravného, pozn. autorky) analyzují předměty velmi nesystematicky - jejich analýza 

nezabezpečuje kvalitní poznání struktury předmětů. S myšlenkovými operacemi analýzy a 

syntézy velmi úzce souvisí operace abstrakce a zobecňování. Jak bylo konstatováno, většina 

dětí s lehkou mentální retardací jen obtížně překračuje hranici konkrétního myšlení směrem 

k abstrakci. Myšlení lehce mentálně retardovaných se vyznačuje také dalšími zvláštnostmi -

je stereotypní, nedůsledné, nekritické, má slabou řídící funkci, ulpívá na určitém způsobu 

řešení (zkráceně podle Müller, O., 2001, str. 41 - 44). 

Řeč dětí s lehkou mentální retardací bývá omezená ve všech rovinách. Bezprostřední 

souvislost řeči s činností mozku je častou příčinou toho, že je řečový vývoj mentálně 

retardovaných narušen - a nejde jenom o narušení kvantitativního rázu. „U mentálně 

retardovaných osob se opožďuje vývoj výslovnosti jako důsledek opožděného vývoje 

fonematického sluchu a koordinace artikulačního ústrojí" (sekundární citace Lechtá, V., 2002 

in Valenta, M.; Müller, O., 2003, str. 178). Praktické projevy narušeného vývoje řeči u 

mentálně retardovaných uvádí například Valenta, který tvrdí, že konkrétním odrazem 

pomalého vytváření diferenciačních podmíněných spojů a dynamických stereotypů jsou 

zejména nedostatky v rozvoji fonematického sluchu. U lehké mentální retardace bývá řeč 

opožděna minimálně o jeden rok, ale přesto postupně dosahuje určité úrovně zevšeobecňování 

a abstrahování (zkráceně podle Müller, O., 2001, str. 44 - 46). To je pro nás podstatný 
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poznatek, vyplývá z něj, že při vhodné stimulaci je možný určitý posun i v oblasti rozvoje 

fonematického sluchu, fonologického uvědomění a schopností. 

Učení je u dětí s lehkou mentální retardací proces podstatně delší a složitější než u dětí 

bez tohoto postižení. Z časového hlediska je i nutně méně obsažný. „Rozumově postižení 

jednotlivci potřebují na dosažení výsledku totožného s výsledkem normálních jedinců větší 

počet opakování, respektive v případě stejného počtu opakování je úroveň výkonu rozumově 

postižených nižší jak úroveň normálních jedinců" (sekundární citace Illyés, G., 1978, in 

Müller, O., 2001, str. 53). Problémy v učení mají lehce mentálně retardovaní mimo jiné 

z těchto důvodů: 

y poruchy v utváření paměťové stopy 

> poruchy v zaměření paměti 

> poruchy vztahu mezi I. a II. signální soustavou 

> poruchy motivace učení (Müller, str. 54) 

Z různých druhů učení, má-li být smysluplné, je pro děti s lehkou mentální retardací velmi 

vhodné učení percepčné motorické, ačkoli jejich percepce vykazuje výše zmíněné deficity. 

Přesto, pokud je učení obohaceno o smyslové nebo kinestetické prožitky, snáze se vytvoří 

paměťové stopy a snáze dojde i k osvojení a interiorizaci určitého jevu. Důležité je, aby při 

procesu učení lehce mentálně retardovaných docházelo k eliminaci zavádějících jevů, protože 

tyto jevy nejsou schopni oddělit od jevů podstatných. Jinými slovy nejsou schopni v procesu 

učení reagovat na problémové situace vyžadující analogická řešení nebo na „chytáky". Ty 

mají tendenci fixovat stejně jako ostatní podněty. Připomeneme-li na tomto místě Trénink 

jazykových schopností, rozhodně nelze s dětmi s lehkou mentální retardací probírat pasáže s 

„pastmi", kde jsou schválně chybně uvedeny například délky slabik (Hláskář, kap. 1, str. 11). 

Pozn.: vezmeme-li v úvahu výše popsané poznatky o dětech s lehkou mentální retardací, , 

je zřejmé, že Trénink jazykových schopností v plném rozsahu není možné s nimi absolvovat. 

Jsou části, které po znásobeném opakování a grafických úpravách zvládnou, ale jsou také 

Části, které přesahují jejich možnosti. Přesto všechny děti s lehkou mentální retardací, které 

prošly Tréninkem jazykových schopností, vykázaly alespoň nějaký posun vpřed v oblasti 

rozvoje fonematického sluchu, některé i v oblasti fonologických schopností. 
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4. 3 Děti s rysy nebo syndromem ADD/ADHD 

Syndrom ADD/ADHD (F. 90 podle MKN 10) je aktuální označení dřívější diagnózy 

lehká mozková dysfunkce. V překladu znamená poruchu pozornosti, respektive poruchu 

pozornosti s hyperaktivitou. „Vyskytuje se u třech až deseti procent dětí školního věku, častěji 

u chlapců" (Škvorová, J.; Škvor, D., 2003, str. 11). Školní věk je udáván z důvodu obtížné 

diagnostikovatelnosti v období dřívějším (viz Vymezení pojmů, str. 7). Známe však velké 

množství dětí předškolního věku, které vykazují jednoznačné nebo některé rysy tohoto 

syndromu, označujeme je proto jako skupinu dětí s rysy ADD/ADHD. „Existují nepochybně 

přechodná pásma a případy sporné, či jen z lehké dysfunkce suspektní. Tak jako ji 

v některých případech nelze plně prokázat, spíše ji jen tušíme, nelze lehkou dysfunkci u 

mnoha dětí ani vyloučit, jakožto možný výklad jejich obtíží" (Černá, M., 1994, str. 11). 

Mezi našimi klienty v průběhu kurzu mělo devět dětí již diagnostikován tento syndrom, 

patnáct vykazovalo jednoznačně jeho rysy a rodiny začaly navazovat kontakt s psychology a 

neurology. 

Děti čistě s tímto syndromem nebo s jeho rysy se pohybují v pásmu inteligenčního 

průměru, někdy i nadprůměru. Pochopitelně se vyskytuje i u dětí s lehkou mentální retardací, 

tam se pak jedná o přidruženou poruchu, ovšem značně komplikující daný stav. V popisu 

tohoto syndromu k účelu práce se opět zaměříme na oblasti vnímání a pozornosti, myšlení, 

řeči a učení. 

„Jedno ze synonym pro tento syndrom, percepčně-motorická porucha, svědčí o nápadnosti 

v této oblasti" (tamtéž, str. 35). Vnímání dětí se syndromem ADD/ADHD je neuspořádané a 

podle míry závažnosti syndromu chaotické, eventuálně výběrové ve smyslu využití pouze 

některých vjemů. Přičemž tento výběr se zpravidla neřídí důležitostí podnětů. Obecně činí 

dětem se syndromem ADD/ADHD problémy rozlišení figury a pozadí, členění prostoru, , 

serialita. Jejich vnímání je povrchní a krátkodobé, nedůkladné. Okamžitě vyjadřují úsudek, 

aniž by věnovaly pozornost detailům, stejně rychle jej korigují (mnohdy nesmyslně). Krátký 

příklad je v kapitole 1. 1. 4 (viz str. 23). „Dítě nedokáže přehlédnout celou situaci a vzít 

v úvahu všechny proměnné, nýbrž může přihlédnout jen k některým, takže jeho řešení bývají 

Částečná a dílčí" (tamtéž, str. 40). 

Některé zvláštnosti vnímání a pozornosti dětí se syndromem ADD/ADHD jsou shrnuty 

také v díle Než půjde do školy: nápadná pasivita nebo nadměrný neklid, zvýšená vzrušivost a 
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dráždivost na vnější prostředí, intenzívní emocionální reaktivita, nedokonalé rozpoznávání 

rozdílů mezi jednotlivými znaky předmětů, pozdější a pomalejší chápání a vybavování 

analogií, zvýšená vnímavost vedlejších podnětů, obtíže v zapamatování instrukce nebo 

pokynu a jiné (Třesohlavá, Z.; Černá, ML; Kňourková, M., 1990, str.51 a 52). Navíc pozornost 

těchto dětí výrazně osciluje, nefunguje u nich dobře střídání fází dráždivosti a útlumu. 

Pokud se týká myšlení, děti s ADD/ADHD se potýkají s důsledky téhož chaosu, který byl 

popsán u vnímání. „Mentální výkonnost dítěte bývá zpravidla značně hluboko pod kapacitou 

rozumových schopností - nepoměr mezi potenciálem a jeho praktickým využitím bývá 

křiklavý . . . " (Černá, M., 1994, str. 43). Velmi určujícím faktorem pro práci s těmito dětmi je 

častý výskyt deficitu v oblasti pojmového myšlení. „Nejsou vzácností děti, jejichž 

inteligenční kvocient je globálně zcela v mezích normy (kolem 100), ale složka slovně 

pojmového myšlení je například snížena do hlubokého podprůměru (IQ 80). Může tomu však 

být i naopak" (tamtéž, str. 43). K těmto problémům se navíc přidávají obtíže v paměti a 

vybavování. Celkově řečeno je „myšlení dětí s LMD (ADD/ADHD, pozn. autorky) často 

neobratné a neefektivní, klopýtavé a stereotypní, zabíhající k nepodstatným detailům a 

pomíjející věci hlavní, nevyrovnané a překotné, příliš rychlé či zas neúnosně zdlouhavé, 

zabývající se částí a neschopné postihnout situaci globálně, infantilní a ulpívavé, 

s nepředstavitelnými zvraty a kolísáním" (tamtéž, str. 44). 

Řeč dětí se syndromem ADD/ADHD má svá více či méně nápadná specifika. Beze zbytku 

u ní platí, že jak se dítě pohybuje, tak myslí a tak i mluví. Jako by řečový záměr na své cestě 

kmluvidlům prodělával kotrmelce. U mnoha dětí převažuje kvantita sdělovaného nad 

kvalitou ve smyslu obsahu. Třesohlavá uvádí tyto řečové problémy: „Opožděný počátek 

vývoje řeči asi o jeden rok, váznoucí jemnou motoriku mluvidel, přetrvávání různých vad 

dětské výslovnosti, zpoždění v nástupu tvoření vět a vyprávění, chudší slovní zásobu asi o 40 %" 

(Třesohlavá, Z.; Černá, M.; Kňourková, M., 1990, str. 51). K tomu můžeme přidat problémy, 

o nichž píší Škvor a Škvorová, mimo jiné: „... odpovídá dříve, než vyslechne celou otázku, 

skáče druhým lidem do řeči, mění téma bezmyšlenkovitě . . . " (Škvorová, J.; Škvor, D., 2003, 

str. 19). Jak píše ve své knize Černá: „Řeč dětí s LMD nemusí být opožděná, ale liší se přece 

jen v jemnostech od řeči okolí. Je zrcadlem zmateného vnímání. Jen s obtížemi analyzují děti 

hlubší smysl sdělení, těžko v ní hledají klíčové informace a nesnadno vyvozují potřebná 

obecná pravidla" (Černá, M., 1994, str. 45). 
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Pokud se týká rozvoje fonematického sluchu a fonologických schopností, v jejich 

plnohodnotném rozvoji brání těmto dětem právě nedostatky ve vnímání, zobecňování a 

pojmovém myšlení. Nejvýraznější obtíže bývají ve fonematické diskriminaci sykavek a 

měkkých a tvrdých hlásek. Podaří-li se však proces rozvoje nastartovat, postupují tyto děti 

v jeho osvojování poměrně rychle a mnohdy i úspěšně. 

Proces učení bývá u dětí se syndromem ADD/ADHD v některých směrech problematický. 

Především se během něj nelze opírat o schopnost soustředění a zaměření pozornosti. Dále je 

nutné zohledňovat neuspořádanost vnímání, paměti a nedostatky v pojmovém myšlení. 

Problémy těmto dětem nastávají v době nástupu školní docházky, ale již v předškolním věku 

je možné je označit za katamnestickou (rizikovou) skupinu, která je zvýšeně ohrožena 

rozvinutím specifických poruch učení (a chování). Proto již v tomto období je vhodné klást 

při „učení" důraz na cvičení percepčně-motorická, percepčně-poznávací, cvičení pozornosti, 

cvičení ke zvýšení úrovně myšlení a řeči a na ovlivňování motoriky (zkráceně podle 

Třesohlavá, Z.; Černá, M. Kňourková, M., 1990, str. 80). 

Pozn.: Trénink jazykových schopností bylo možné s dětmi se syndromem ADD/ADHD 

nebo s jeho rysy realizovat celý. Byly samozřejmě nutné úpravy, respektive vkládání 

oddechových časů ve strukturách jednotlivých lekcí. Rovněž bylo nezbytné uplatnění 

náhradních mechanismů v rozlišování tvrdých a měkkých hlásek (bude popsáno), ale celkově 

si děti s touto poruchou vedly velice dobře a všechny udělaly ve sledované oblasti pokrok. 

Shrnutí: Tab. 2 - Převažující charakteristické rysy ve sledovaných oblastech 

OVR LMR ADD/ADHD 

vnímání přibližně odpovídá 

fyziologickému vývoji 

celkově nižší úroveň, 

neschopnost vnímání detailů 

chaotické, povrchní 

myšlení opožděný rozvoj 

pojmového myšlení 

podle mentální úrovně, 

pouze konkrétní 

chaotické, bez souvislostí 

a důsledků 

řeč opožděný vývoj výrazněji opožděný vývoj mírně opožděný vývoj 

učení závisí na rozvoji řeči 

a myšlení 

pomalé osvojování poznatků, 

chybí analogie 

ovlivněno krátkou dobou 

soustředění a pozornosti 

54 



Katedra SPPG PedF UK Praha Mir. Renata Škaloudová 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Absolvování Tréninku jazykových schopností podle Elkonina prokazatelně zvyšuje úroveň 

fonematického sluchu a fonologických schopností u dětí předškolního a mladšího školního 

věku. Mikulajová uvádí zlepšení u intaktní skupiny v běžné MŠ o 26,4 %, v logopedické MŠ 

o 34,7 %, v první třídě ZŠ logopedické o 25,1 %. Rovněž v oblasti analýzy slov na hlásky je 

zjevný posun vpřed: v běžné MŠ o 34,9 %, v logopedické MŠ o 46,9 % a v první třídě ZŠ 

logopedické o 30,9 % (Mikulajová, 2002, nepublikováno). Autorka slovenské verze Tréninku 

jazykových schopností zmiňuje i úspěšnou práci s dětmi s poruchami sluchu, nezmiňuje však 

konkrétně některé další poruchy komunikačního procesu. Pouze v Metodice je doporučení 

k využití tohoto programu u dětí s opožděným nebo narušeným vývojem řeči (Mikulajová, 

M.; Dostálová, A., 2004, str. 15). 

5. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je navržení a ověření takových úprav v Tréninku jazykových schopností, 

aby jej mohly absolvovat i děti s výše zmíněnými poruchami komunikačního procesu 

(viz kapitola 4, str. 46 - 54), tedy s opožděným vývojem řeči prostým, s lehkou mentální 

retardací a s rysy nebo syndromem ADD/ADHD (dále již jen rysy ADHD, viz Vymezení 

pojmů, str. 7). A to buď v plném rozsahu nebo zredukovaný na takovou mez, která by ještě 

byla přínosná pro oblast rozvoje fonematického sluchu a fonologických dovedností. 

Navrhované úpravy jsou organizačního a grafického rázu a jsou dobře proveditelné 

v průběhu práce, v běžných podmínkách a se stávajícími pomůckami. Rovněž vycházejí ze 

stávajícího metodického materiálu. 

Důvodem k úpravám je skutečnost, že v české verzi neexistuje jiný ucelený program, -

zaměřený výlučně na tuto oblast. Ostatní u nás realizované programy obsahují pouze prvky 

zaměřené na rozvoj fonematického sluchu a fonologických dovedností. V žádném z nich ale 

není v takové míře využívána materializace procesu (srovnej kapitola 3). Proto se zdá 

výhodnější pro děti s některými poruchami komunikačního procesu tento program upravit, 

než volit jiný. 
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6. CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

V průběhu dvou let prošlo Tréninkem jazykových schopností 118 předškoláků z řad 

našich klientů. Byl realizován v různých typech předškolních a školních zařízení: v běžných 

mateřských školách (Praha 4 a 10), v mateřských školách logopedických (Praha 10 a 15), ve 

speciální mateřské škole (Praha 8), v přípravném ročníku základní školy praktické (Praha 10) 

a v ambulantní logopedické praxi (Praha 4 a 10). Z různorodosti typů zařízení, kde se 

pracovalo, vyplývá i složení dětí, které Trénink jazykových schopností absolvovaly. Dělíme 

je podle poruch komunikačního procesu na tři skupiny, čtvrtou (intaktní) skupinu tvoří děti 

bez jakýchkoli komunikačních, fonematických nebo fonologických obtíží. Každá skupina čítá 

24 předškoláků, 12 v prvním roce práce, 12 jiných ve druhém roce. 

Věkové rozložení dětí odpovídalo staršímu předškolnímu věku. Nejmladšímu dítěti bylo 

při začátku kurzu 5,2 roku (chlapec, MŠ logopedická), nejstaršímu 6,11 roku (chlapec, 

přípravný ročník ZŠ praktická). 

Počet chlapců ve všech skupinách přesahoval počet dívek (s výjimkou intaktní skupiny), 

v součtu to bylo 60 % : 40 %. 

Skupina A: v intaktní skupině bylo v prvním roce 7 chlapců a 5 děvčat, ve druhém roce 6 

chlapců a stejný počet dívek. V prvním roce byli ve skupině 2 chlapci a 1 dívka s již 

realizovaným odkladem školní docházky, ve druhém roce 2 chlapci. 

Skupina B: ve skupině dětí s opožděným vývojem řeěi prostým bylo v prvním roce 8 

chlapců a 4 dívky, 4 chlapci a 2 dívky s odkladem školní docházky. Ve druhém roce bylo 

v této skupině 7 chlapců a 5 dívek, 4 chlapci a 3 dívky s odkladem školní docházky. 

Skupina C: ve skupině dětí s lehkou nebo hraniční mentální retardací bylo v prvním 

roce 8 chlapců a 4 dívky, 6 chlapců a 2 dívky s odkladem školní docházky. Ve druhém roce . 

bylo rozložení podle pohlaví stejné, 3 chlapci a 2 dívky s odkladem školní docházky. 

Skupina D: ve skupině dětí s rysy ADHD bylo v prvním roce 10 chlapců a 2 dívky, 3 

chlapci s odkladem školní docházky. Ve druhém roce bylo v této skupině 9 chlapců a 3 dívky, 

4 chlapci a 1 dívka s odkladem školní docházky. 

Dvě děti vyrůstaly v náhradních rodinách, ostatní v rodinách biologicky vlastních. 9 dětí 

bylo romské národnosti, 2 slovenské, 3 ukrajinské, 1 běloruské, 4 vietnamské a 1 korejské. 
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Žádné z dětí nevykazovalo primární smyslové postižení. Jeden chlapec byl po vážném 

úrazu hlavy, jeden s rozštěpem patra, čelisti a rtu. 

Graf 2 - Zastoupení v jednotlivých skupinách podle pohlaví 

skupina A - intaktní 

l . r o k 2. rok 

chlapci dívky chlapci dívky 

7 5 6 6 

l .rok 2. rok 

skupina B - OVR 

1. rok 2. rok 

chlapci dívky chlapci dívky 

8 4 7 5 

l .rok 2. rok 

skupina C - LMR 

l . r o k 2. rok 

chlapci dívky chlapci dívky 

8 4 6 6 

l .rok 2. rok 

skupina D - rysy ADHD 

l . r o k 2. rok 

chlapci dívky chlapci dívky 

10 2 9 3 

l .rok 2. rok 

Legenda: dívky 

chlapci 
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Při výběru dětí do kurzu spolupracovala lektorka hlavně s učitelkami a s rodiči, dále 

rovněž se zúčastněnými odborníky (psychology, neurology a pediatry). Za rizikové (ve 

smyslu předpokládané rizikovosti při budoucí výuce čtení) byly považovány všechny děti ze 

speciálních zařízení. Téměř všechny byly potom po dohodě s rodiči do kurzu zařazeny. 

Rodiče dětí z intaktní skupiny reagovali nebo nereagovali na nabídku kurzu, které se jim 

dostalo v průběhu třídních schůzek v mateřských školách (informace o náplni a smyslu kurzu 

podávala sama lektorka). 

7. ORGANIZACE PRŮZKUMNÉ ČINNOSTI 

7.1 Přípravná fáze 

Jakožto „školský logopéd" SPC pro děti a žáky s vadami řeči (Libčická 6, Praha 8) jsem 

v březnu 2005 absolvovala jednodenní školení k Tréninku jazykových schopností, pořádané 

IPPP v Brně. Tento program mě výrazně zaujal. Jednak uváděnými úspěchy v oblasti 

možnosti rozvoje fonematického sluchu a fonologických dovedností (Mikulajová, manuál ke 

kurzu) a jednak svou propracovaností a uceleností. 

V květnu téhož roku jsem provedla jednoduché dotazníkové i ústní šetření u ředitelek 

několika běžných i speciálních mateřských škol v Praze (využila jsem příležitosti při setkání 

ředitelek v rámci Asociace předškolního vzdělávání). Týkalo se informací o zajištění rozvoje 

mnou sledované oblasti v činnostech předškolních tříd. Poskytnuté informace se shodovaly 

v tom, že rozvoji fonematického sluchu a fonologických dovedností se učitelky 

v předškolních třídách běžných MŠ sice věnují, ale spíš nahodile, nesystematicky, 

v činnostech označených jako „příprava na školu". Ve speciálních MŠ je této oblasti 

ponechán prostor v průběhu kolektivní logopedické práce, ale opět není ucelena do nějakého 

systému. 

Zjištěná skutečnost otevřela prostor pro plošnější realizaci Tréninku jazykových 

schopností. Během června 2005 jsem se dohodla s ředitelkami vytipovaných MŠ (jako 

vodítko posloužily u běžných MŠ jednak počet dětí v předškolních třídách, jednak časová a 

místní dostupnost, u speciálních MŠ rovněž dostupnost), že od října školního roku 2005/2006 

začnu docházet jednou týdně do jejich zařízení a s předškolními dětmi budu realizovat 

zmíněný jazykový program. 
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Část léta 2005 jsem věnovala studiu problematiky rozvoje fonematického sluchu a 

fonologických schopností a dovedností. Rovněž jsem prostudovala některé materiály týkající 

se fonetiky a fonologie obecně. Sestavila jsem pro vlastní potřebu jednoduchý test, pomocí 

kterého jsem měla v úmyslu orientačně zjistit úroveň rozvoje u budoucích frekventantů kurzů 

v dané oblasti. 

Oslovila jsem také Pedagogicko psychologickou poradnu pro Prahu 10 s nabídkou 

pořádání Tréninku jazykových schopností v jejích prostorách pro příchozí děti, na vyvěšený 

informativní leták však žádní rodiče nezareagovali. 

7. 2 Realizace 

Trénink jazykových schopností probíhal po oba roky ve všech zařízeních (srovnej str. 56) 

po dobu třiceti dvou týdnů, což odpovídá počtu lekcí. Jedna lekce trvá 35 - 50 minut. 

V metodických pokynech je doporučována četnost lekcí dvakrát týdně. To se týká případů, 

kdy kurz vede přímo vyškolená učitelka toho kterého zařízení. V případě mého ambulantního 

dojíždění nebyly možné návštěvy častější než jednou týdně, protože programy předškolních 

zařízení jsou velmi naplněné různými pravidelnými aktivitami. 

S výjimkou ambulantní praxe pracovaly děti ve vlastním prostředí přímo v zařízení, 

odděleně od ostatních spolužáků. Ve speciálních zařízeních probíhaly kurzy v dopoledních 

hodinách, v běžných mateřských školách odpoledne. Jako lektorka jsem byla vždy v úzkém 

kontaktu s učitelkou a podle možností i s rodiči. S jejich písemným souhlasem jsem byla 

obeznámena s dokumentací dětí, s jejich vyšetřeními, zejména psychologickými, 

logopedickými nebo neurologickými. Rodičům byla nabídnuta možnost účasti při lekcích, 

tato nabídka byla využita minimálně. Učitelky se zúčastňovaly víceméně pravidelně. 

Původně jsem v prvním roce požadovala, aby si děti učebnici k Tréninku jazykových , 

schopností - Hláskář odnášely domů a nosily ji do zařízení jen v určený den, čímž by pomalu 

trénovaly smysl pro pozdější školní povinnosti. To se ukázalo jako nevhodné řešení, Hláskáře 

Často chyběly, proto zhruba od pátého týdne prvního roku kurzu zůstávaly u učitelek. 

Nakonec se toto řešení ukázalo jako ideální, protože učitelky mohly podle mých instrukcí 

s dětmi probírané jevy procvičovat, což od rodičů nebylo možné požadovat. Instrukce byly 

Zadávány vždy jednotně pro ten který typ poruchy komunikačního procesu, učitelky s dětmi 

procvičovaly pod mou supervizí, aby výsledky byly srovnatelné. 
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V případě nemoci dítěte s ním byla zameškaná část probrána individuálně vždy před 

začátkem lekce, organizační ošetření s touto variantou počítalo. 

Před začátkem kurzu byl s každým dítětem zvlášť proveden krátký orientační test, který 

přibližně mapoval dosažený stupeň rozvoje sledované oblasti. Protože se jednalo o čistě 

účelové sledování právě před tímto kurzem, byl vytvořen test, který kopíruje dovednosti 

obsažené v Tréninku jazykových schopností. Nejednalo se tedy o test standardizovaný, neměl 

oficiální validitu, jeho účelem bylo spíše přibližné rozdělení dětí do menších skupin. Pokud to 

časové a prostorové možnosti dovolovaly, byly potom děti děleny do skupinek podle 

výsledků dosažených v úvodním testu (nejvýše dvě stálé skupinky v jednom zařízení) tak, aby 

v jedné skupince byly minimálně čtyři děti. 

V předškolních zařízeních jsem s předškoláky pracovala po dobu dvou školních roků, 

2005/2006 a 2006/2007. V době školních prázdnin 2006 jsem sestavila navrhované úpravy. 

Po oba roky byla organizace kurzu shodná. Lišila se náplň jednotlivých lekcí: v prvním 

roce probíhaly všechny podle oficiální metodiky u všech dětí, ve druhém roce probíhalo 

ověřování navržených změn, tudíž se obsah a forma lekcí lišily podle toho, s kterou skupinou 

poruch komunikačního procesu se pracovalo. 

7. 3 Použité metody 

Před zahájením kurzů jsem ke zjišťování stavu v oblasti zajištění rozvoje fonematického 

sluchu a fonologických dovedností u předškolních dětí v mateřských školách použila metodu 

dotazníkového šetření a osobních rozhovorů, především s ředitelkami. Po uskutečněných 

dohodách o spolupráci byly nutné rozhovory s rodiči. Před zahájením kurzů proběhlo 

testování a pozorování adeptů kurzu, jakož i studium jejich materiálů. Podle analýzy, 

zjištěných dat byly děti rozděleny do skupinek podle aktuální úrovně ve sledované oblasti. 

Následovala samotná přímá práce se všemi skupinami dětí po dobu třiceti dvou týdnů. Poté 

byla provedena kvalitativní analýza prvního roku práce. Ta se opírala jednak o jednoduché 

testování (test shodný s úvodním), jednak o obtížně měřitelnou hodnotu - dojem 

komfortnosti/nekomfortnosti v průběhu realizace kurzů. Interpretace této analýzy je popsána 

v kapitole 11. Vyplynula z ní inovace programu pro specifické skupiny, čili návrh úprav 
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Tréninku jazykových schopností pro děti s opožděným vývojem řeči prostým, s lehkou 

mentální retardací a s rysy ADHD. 

8. SBĚR DAT 

Jak je uvedeno, v průběhu školního roku 2005/2006 jsem pracovala se všemi skupinami 

dětí striktně podle oficiální metodiky. Během práce se postupně začaly objevovat obtíže, 

zformulované v kapitole 9. Některé z nich jsem konzultovala s autorkou slovenské verze 

Tréninku jazykových schopností. Bylo evidentní, že děti s některým typem poruchy 

komunikačního procesu potřebují pro úspěšné absolvování kurzu určité úpravy. Aby tyto 

úpravy byly systematické a nikoli nahodilé pouze pro aktuální situace, zvolila jsem metodu 

vymezení kritérií pro jednotlivé oblasti, respektive kapitoly programu. Tato kritéria jsem 

Porovnávala s výsledky proběhlé praxe a navrhla úpravy. Takové, aby účel jednotlivých 

kapitol zůstal zachován, ale aby se zbytečně neplýtvalo časem a energií na úkoly, které jsou 

v originální podobě nad rámec možností. 

Pro úplnost a z důvodu lepší orientace v následující kapitole práce uvádím stručný popis 

jednotlivých lekcí Tréninku jazykových schopností; program je rozdělen do čtyř kapitol 

(témat): 

I. Slabiková struktura slova 

II. Hlásková struktura slova 

III. Samohláska a souhláska 

IV. Tvrdá a měkká souhláska 

I. téma - slabiková struktura slova 

1. lekce - Seznámení s Hláskářem 

Pojmy: slovo, slabika, schéma. Úvod do slabikování, odvolání na znalosti dětí (slova 
s tématikou hokeje), grafický záznam obtahováním, seznámení s obecnými označeními pro 

Pokyny. Hláskář str. 6. 

2. lekce - Dělení slov na slabiky, slabikové schéma slov 
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Pojmy: slovo, schéma. Slabiková schémata podstatných jmen (květiny, postavy z pohádky 

„O řepě") podle obrázku (otevřené i zavřené slabiky, dvou až čtyřslabičná slova), grafický 

zápis spodním obloukem, znak pro „past". Hláskář str. 7 - 9 . 

Hra: vyhledávání a vymýšlení slov podle znázorněných schémat 

3. lekce - Představa o krátké a dlouhé slabice 

Pojmy: dlouhá a krátká slabika, čárka. Slabiková schémata podstatných jmen podle obrázků 

(ovoce, otevřené i zavřené slabiky, dvou až čtyřslabičná slova), grafický zápis obtahováním, 

doplnění diakritické čárky nad slabiku podle natažení panáčka Mistra Délky. Hláskář str. 10. 

Hra 1: určit správné schéma s označenou délkou slabiky pro slovo „dáreček" 

Hra 2: pohybem nebo hlasitostí rozlišovat dlouhé a krátké slabiky 

4. lekce - Zapisování schémat slov s krátkými a dlouhými slabikami 

Pojmy: čárka, slabika. Vyhledávání schémat k podstatným jménům podle kartiček (hmyz, 

práce ve dvojicích), opravování uvedených chybných schémat pro podstatná jména (vesmír), 

Princip „pasti", grafický záznam obtahováním a spodním obloukem, doplňování 

diakritických čárek nad slabiky. Hláskář str. 11. 

Hra 1: na „francouzskou výslovnost" (chybná výslovnost délky slabik) 

Hra 2: slabiková schémata rozložená po podlaze, podle počtu slabik slova, které lektorka 

vysloví, děti najdou odpovídající schéma 

II. téma - hlásková struktura slova 

5. lekce - Vyčleňování a určování první hlásky ve slově 

Pojmy: hláska. Seznámení s „Hlásulkami" a vysvětlení obrázků na jejich křídlech (iniciační 

hlásky, samohlásky i souhlásky), hledání slov od dané iniciační hlásky, přiřazování, grafický , 

záznam spojováním. Hláskář str. 1 4 - 1 5 . 

Hra: výběr slov pro Hlásulku na kartičce 

6. lekce - Opakování a upevňování 

Pojmy: hláska, první hláska, stejný/rozdílný, správný/nesprávný žeton. Určení iniciační 

hlásky ve slově, spojování zobrazených slov podle stejné iniciační hlásky (práce ve 
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dvojicích), hledání slov od dané hlásky s možností výběru, orientační rozdíl mezi tvrdou a 

měkkou hláskou, grafický záznam spojováním. Hláskář str. 16 - 18. 

Hra: určování iniciační hlásky svého jména, možnost „pastí" 

7. lekce - Analýza a syntéza tříhláskových slov 

Pojmy: slovo, hláska. Dělení zobrazených slov podle iniciačních hlásek (práce ve dvojicích), 

skládání nových slov z vyluštěných iniciačních hlásek (oxo i xox), stavba hláskových 

schémat, grafický záznam spojováním. Hláskář str. 19. 

Hra: vymýšlení slov od dané hlásky 

8. lekce - Fixace hlásek pomocí žetonů 

Pojmy: hláska, černé žetony, schémata, stejný/rozdílný. Syntéza čtyřhláskových slov 

složených z iniciačních hlásek jiných zobrazených slov (xoxo), umísťování žetonů do 

hláskových schémat, výměna iniciační hlásky, grafický záznam kresbou a vybarvováním. 

Hláskář str. 2 0 - 2 1 . 

Hra: na řetěz na principu slovní kopané (s dopomocí) 

lekce - Práce s tříhláskovými slovy 

Pojmy: schémata, žetony, význam slova. Syntéza tříhláskových slov z hlásek určených podle 

četnosti v říkankách (xox, sluchová paměť), porovnávání hlásek, grafický záznam 

vybarvováním. Hláskář str. 22. 

Hra: hlídači brány pro slova s tajně domluvenou iniciační hláskou 

10. lekce - Rozlišování hlásek ve slově 

Pojmy: jedna hláska, dvě hlásky, první a poslední hláska. Postřehnutí rozdílu mezi 

vyslovením jednotlivé hlásky (souhlásky) a vyslovením otevřené slabiky (souhláska a , 

samohláska), řetěz slov (navazování podle poslední hlásky, výběr), hledání slova podle určené 

První a poslední hlásky, grafický záznam vybarvováním. Hláskář str. 23 - 24. 

Hra: postřehnutí přítomnosti/absence dané iniciační hlásky ve slovech 

U . lekce - Práce s čtyřhláskovými slovy 
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Pojmy: jeden/mnoho, slovo, schéma slova. Analýza slov na hlásky, rozlišování jednotného a 

množného čísla, odraz tohoto jevu v délce slov, grafický záznam křížky ve schématech. 

Hláskář str. 25 - 26. 

Hra: hledání slov podle kategorie a počtu hlásek, „pasti" při tvoření množného čísla 

12. lekce - Určování počtu hlásek ve slovech 

Pojmy: slovo, počet hlásek. Rozdíl mezi samostatně vyslovenou hláskou (souhláskou) a 

otevřenou slabikou (souhláska a samohláska), počet hlásek ve slově, porovnávání délky slov, 

určování stejných a rozdílných hlásek, grafický záznam křížky bez schémat a vybarvováním. 

Hláskář str. 2 7 - 2 8 . 

Hra: sluchová analýza (určování počtu hlásek a ukazování na prstech) 

13. lekce - Opakování a upevňování poznatků 

Pojmy: slovo, hláska, počet, kratší/delší. Vyhledávání slov k daným schématům (výběr 

z obrázků, tří až šestihlásková slova), orientační porovnávání znělých a neznělých hlásek, 

grafický záznam spojováním. Hláskář str. 29 - 30. 

Hra 1: sluchová analýza a určování počtu hlásek ukazováním na prstech, práce ve dvojicích 

Hra 2: vymýšlení slov kratších nebo delších než dané schéma 

14. lekce - Vztah slova k označovanému předmětu 

Pojmy: slovo, délka slova. Oddělování obsahu slova od formy, sluchové rozlišování délky 

slov, grafický záznam křížky do dotvářených schémat a spojováním. Hláskář str. 3 1 - 3 2 . 

Hra 1: „pasti" na počet hlásek, hledání slov podle stejné první hlásky, poslední hlásky, 

schématu 

Hra 2: soutěž o nej delší slovo 

15. lekce - Orientace v hláskové struktuře slova 

Pojmy: slovo, hláska, schéma. Oddělování obsahu slova od formy (porovnávání dvojic 

velkých a malých zobrazených předmětů a dlouhých a krátkých slov), odhad délky formy 

slova u jména, grafický záznam křížky do schémat, dotvářením schémat a křížky, kresbou. 

Hláskář str. 33 - 34. 

Hra 1: hledání slova složeného z hlásek na různých pozicích jiných slov 

Hra 2: dotváření slov s vynechanou iniciační hláskou 
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16. lekce - Určování počtu hlásek v delších slovech 

Pojmy: slovo, hláska, počet hlásek, první a poslední hláska. Porovnávání zobrazených slov 

podle délky formy, dotváření schémat (i dočítání), hledání slov se stejnou iniciační hláskou, 

grafický záznam křížky do dotvořených schémat a spojováním. Hláskář str. 35 - 36. 

Hra: není 

III. téma - samohláska a souhláska 

17. lekce - Samohláska. Výslovnost samohlásek a jejich určování ve slovech 

Pojmy: samohláska. Oddělení obsahu slova od formy, zavedení pojmu samohláska pomocí 

kinestetického prožitku mluvidel a pomocí dvou figurek „Hláskojedů" (Ham a Mik), říkanka 

pro automatické poznávání samohlásek, zavedení červených kulatých žetonů pro označení 

samohlásek, grafický záznam vybarvováním schémat. Hláskář str. 38. 

Hra: není 

18. lekce - Souhláska. Výslovnost souhlásek a jejich vyhledávání ve slovech 

Pojmy: samohláska, souhláska. Zavedení pojmu souhláska pomocí kinestetického prožitku 

mluvidel (se souhláskou H se nepracuje), zavedení žlutých žetonů, analýza zobrazených slov 

na hlásky s rozlišením souhlásek a samohlásek, grafický záznam vybarvováním schémat 

žlutou a červenou barvou. Hláskář str. 39. 

Hra 1: reakce na slyšené samohlásky nebo souhlásky odlišnými žetony 

Hra 2: vyjmenovat co nejvíce souhlásek (práce ve dvojicích) 

19. lekce - Krátké a dlouhé samohlásky 

Pojmy: krátký/dlouhý, čárka, délka, samohláska, souhláska. Připomenutí diakritického 

označení délky (zdůraznění souvislosti se samohláskou, práce ve dvojicích), přiřazování , 

obrázků ke schématům, vytváření červenožlutých schémat s čárkou na správném místě, 

grafický záznam spojováním a vybarvováním. Hláskář str. 40 - 41. 

Hra: pohybová reakce na slyšenou dlouhou samohlásku ve slovech 

20. lekce - Určování počtu slabik podle počtu samohlásek ve slově 

Pojmy: samohláska, souhláska, slabika. Přiřazení správného schématu ke slyšenému slovu, 

kombinace červenožlutých hláskových schémat a slabikových schémat, zdůraznění 
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souvislosti mezi počtem samohlásek a počtem slabik (podpořeno vizuálně), grafický záznam 

tvořením schémat a spodním obloukem. Hláskář str. 42. 

Hra: reakce červeným, žlutým nebo oběma žetony na slyšené samohlásky, souhlásky nebo 

otevřené slabiky 

21. lekce - Vyhledávání samohlásek ve slovech 

Pojmy: samohláska, souhláska. Samohlásky na začátku a na konci slabiky, vyhledávání 

samohlásek u zobrazených slov (xox), určování slov se stejnou samohláskou, přiřazování 

zobrazených slov ke schématům (samohlásky, souhlásky a čárka), zdůraznění iniciační 

samohlásky, grafický záznam spojováním. Hláskář str. 43 - 44. 

Hra 1: reakce pomocí žetonů na pozici samohlásky ve slyšených slabikách 

Hra 2: reakce na předem určenou samohlásku ve slyšených slovech (každý jinou) 

22. lekce - Aktivní práce se slabikami 

Pojmy: samohláska, souhláska, slabika. Syntéza a reverze slabik pomocí pohybu, vytváření 

hláskových i slabikových schémat zobrazených slov, zdůraznění souvislosti mezi počtem 

samohlásek a počtem slabik (podpořeno vizuálně), grafický záznam vyplňováním schémat a 

spodním obloukem. Hláskář str. 45. 

Hra 1: tvoření libovolných otevřených slabik (xo) 

Hra 2: tvoření slabik (xo nebo ox) pomocí pozice dětí a jejich přesouváním 

23. lekce - Určování první a poslední hlásky ve slovech 

Pojmy: slovo, hláska, slabika. Doplnění fyzicky odejmuté (žeton) iniciační hlásky ze 

zobrazeného slova stejnou hláskou, vypůjčenou z jiného zobrazeného slova (rovněž iniciační), 

opakování souvislosti mezi počtem samohlásek a počtem slabik (na jménech dětí), grafický 

záznam vybarvováním schémat. Hláskář str. 46. 

Hra: vyčleňování první a poslední hlásky u slyšených slov 

24. lekce - Výběr slov ke schématům 

Pojmy: slovo, schémata, počet hlásek. Prosté vyhledávání schémat pro zobrazená slova, 

analýza slov se zdůrazněnou poslední samohláskou, oprava hláskových schémat u 

zobrazených slov, grafický záznam spojováním, křížkováním, dotvářením nebo přetvářením 

schémat. Hláskář str. 4 7 - 4 8 . 
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Hra: není 

25. lekce - Opakování 

Pojmy: hláska, slabika, slovo, schéma, samohláska, souhláska. Připomenutí práce s Mistrem 

Délkou, doplňování diakritických čárek do připravených schémat pro jména, vytváření 

kompletních schémat pro zobrazená slova (na kartičkách), grafický záznam vybarvováním, 

Čárkami a vytvářením schémat. Hláskář str. 49. 

Hra: mluvní reakce na viděný žlutý nebo červený žeton, syntéza vzniklých slabik (podpořeno 

vizuálně) 

26. lekce - Upevňování poznatků o slabikách a hláskách 

Pojmy: slabika, schéma, délka, hláska, samohláska a souhláska. Připomenutí práce se všemi 

figurkami, zkoumání libovolných slov z jejich pohledu, hlásková analýza zobrazených slov, 

grafický záznam dle potřeby tvořením a vyplňováním schémat. Hláskář str. 50. 

Hra: není 

IV. téma - tvrdé a měkké souhlásky 

27. lekce - Zavedení pojmů tvrdé a měkké souhlásky 

Pojmy: tvrdá souhláska, měkká souhláska. Vymezení opozičních souhlásek D - Ď , T - Ť , N -
\ v v 

N pomocí figurek Tapa a Tapa, slova odpovídající významem představě tvrdosti a měkkosti, 

vyhledávání slov s tvrdou nebo měkkou iniciační souhláskou (jídla), zavedení žetonů pro 

tvrdou souhlásku (s jednou čárkou) a pro měkkou souhlásku (se dvěma čárkami), zdůraznění 

tvrdosti/měkkosti pouze u souhlásek, grafický záznam jednou nebo dvěma čárkami, dotváření 

schémat (dočítání). Hláskář str. 52. 

Hra: není 

28. lekce - Souhlásky D, T, N, Ď, Ť, Ň 

Pojmy: tvrdé a měkké souhlásky. Výběr zobrazených slov podle iniciační tvrdé nebo měkké 

souhlásky, rozlišování tvrdé a měkké souhlásky uvnitř a na konci slov (i práce ve dvojicích), 

grafický záznam tužkou jednou nebo dvěma čárkami, spojováním a dotvářením schémat 

(dočítání). Hláskář str. 53 - 55. 

Hra: vyslovování opozičních slabik ke slyšeným 
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29. lekce - Hledání slabiky ve slovech. Upevňování znalostí 

Pojmy: slabika, měkká souhláska, tvrdá souhláska, samohláska. Opakování označení pro 

tvrdou a měkkou souhlásku reakcí na slyšené, hledání zobrazených slov začínajících na 

stejnou slabiku, vyhledávání odpovídajících schémat pro slyšená slova se zřetelem na 

přítomnost tvrdých souhlásek (práce ve dvojicích), grafický záznam kroužkováním a 

spojováním. Hláskář str. 56 - 57. 

Hra 1: uvádění opozičních souhlásek 

Hra 2: hledání rýmů 

Hra 3: syntéza slov ze slyšených oddělených slabik 

30. lekce - Upevňování vědomostí o hláskách 

Pojmy: samohláska, souhláska, měkká a tvrdá souhláska. Vyčleňování tvrdých a měkkých 

souhlásek ve slyšených slovech, práce s velkými žetony vedoucí ke zjištění, že slova mohou 

mít stejné schéma, ale jiný význam, přiřazování kompletních schémat ke zobrazeným slovům, 

grafický záznam spojováním. Hláskář str. 58. 

Hra 1: vyčlenění tvrdých a měkkých souhlásek ve slyšených slovech 

Hra 2: hledání kratšího slova v dlouhém slově, sluchem 

Hra 3: analýza slyšeného slova na hlásky 

Hra 4: syntéza slyšených hlásek ve slovo 

31. lekce - Co jsme se naučili o Krajině slov a hlásek 

Pojmy: slabika, hláska, samohláska, souhláska, tvrdá souhláska, měkká souhláska, slovo, 

schéma slova, význam slova. Přiřazování zobrazených slov ke slabikovým schématům 

s diakritickým označením, syntéza slov z iniciačních hlásek jiných zobrazených slov, význam 

a forma slov, porovnávání počtu hlásek ve slovech s daným schématem, určování první a 

Poslední hlásky v zobrazených slovech, grafický záznam spojováním a křížkováním. Hláskář, 

str. 5 9 - 6 1 . 

Hra: reakce příslušným žetonem na tvrdou nebo měkkou souhlásku ve slyšených slovech 

32. lekce - Loučíme se s kamarády z Krajiny slov a hlásek 

Pojmy: všechny dosud použité pojmy. Libovolné úkoly odpovídající probraným oblastem, 

grafický záznam kresbou. Hláskář str. 62. 

Hra: libovolná 
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Pozn.: Tuto pasáž přikládám ještě volně k práci, aby byla pohodlněji k dispozici při 

pročítání komentáře k jednotlivým kritériím kapitol (volná příloha č. 1). 

Kritéria pro práci v jednotlivých kapitolách jsem zvolila tato: 

1. Možnost realizace lekcí celé kapitoly v časovém rozmezí daném metodikou 

2. Schopnost provedení grafického záznamu podle metodického návrhu 

3. Pochopení a aktivní osvojení nových pojmů 

4. Schopnost pracovat s žetony 

5. Schopnost pracovat bez materiální opory 

6. Pochopení „pastí" a využití her dle metodiky 

7. Schopnost inverzní práce, tzn. vyhledávání slov podle schémat 

8. Kinestetické prožitky pouze v rozsahu daném metodikou 

9. Možnost samostatné práce nebo práce ve dvojicích 

Pozn.: Také kritéria jsou z důvodu lepší orientace přiložena k práci zvlášť jako volná 

příloha (volná příloha č. 2). 

Podle vyhodnocení jednotlivých kritérií (zvlášť u každého typu poruchy komunikačního 

procesu) jsem navrhla zmíněné změny. Ty jsem ověřila v následujícím školním roce 

2006/2007. 

Protože výstupem práce by mělo být jakési vodítko pro praxi, považovala jsem za vhodné 

v další části práce uvést vždy průběh celého Tréninku jazykových schopností u skupiny dětí 

s tím kterým typem poruchy komunikačního procesu. To znamená, že dělení bude vertikální 

podle poruch, nikoli horizontální podle kapitol programu. 

9. OČEKÁVÁNÍ PŘED REALIZACÍ, ZOHLEDŇUJÍCÍ PREDIKČNÍ FAKTORY, 

RIZIKOVÝCH SKUPIN 

Především jsem očekávala, že u všech skupin dětí dojde absolvováním Tréninku 

jazykových schopností k posunu v rozvoji fonematického sluchu a fonologického uvědomění. 

Vzhledem k výše popsaným rizikům v kognitivních a jiných oblastech u vybraných skupin 

(viz kapitola 4 teoretické části) však bylo možné očekávat při realizaci tohoto programu 

Určité větší či menší obtíže. 
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Protože úspěšnost práce v jednotlivých kapitolách u konkrétních skupin popisuji podle již 

uvedených devíti kritérií (viz str. 69 a volná příloha č. 2), přidržím se jich i v popisu 

očekávaných obtíží: 

1. Možnost realizace lekcí v jednotlivých kapitolách podle časového rozvrhu daného 

metodikou bude vyhovující pro děti skupiny A (intaktní). Skupina B (OVŘ) bude mít 

mírné obtíže s dodržením rozvrhu, skupina C (LMR) bude mít výrazné obtíže 

s dodržením rozvrhu a skupina D (rysy ADHD) rovněž. 

2. Schopnost provedení grafického záznamu podle metodického návrhu bude 

bezproblémová u skupiny A a pravděpodobně i u skupiny B a D. Skupina C bude 

potřebovat úpravy. 

3. K pochopení a aktivnímu osvojení nových pojmů dojde u skupiny A a pravděpodobně 

i D, mírné obtíže bude mít skupina B, výrazné obtíže skupina C. 

4. Práce s žetony bude vyhovovat všem skupinám. 

5. Bez materiální podpory budou časem schopné pracovat skupiny A a D, skupinu B 

nelze v tomto směru odhadnout, skupina C se bez materiální podpory neobejde. 

6. Pasti budou rizikové pro všechny skupiny. Ve skupině A bude možné realizovat 

všechny hry, navržené v metodice. Mírná redukce her bude nutná pro skupiny B a D, 

pouze některé hry budou vhodné pro skupinu C. 

7. Schopnost inverzní práce v plném rozsahu očekávám pouze u skupiny A, částečně u 

skupiny D. Skupině B budou inverzní úkoly zřejmě činit výrazné obtíže a skupina C je 

nebude schopná plnit. 

8. Kinestetické prožitky pouze v rámci metodiky postačí skupině A, u ostatních skupin 

budou muset být více či méně znásobeny. 

9. Schopnost samostatné práce a práce ve dvojicích předpokládáme u skupiny A, po 

delším zácviku i u skupiny B. U skupin C a D nebude z rozdílných důvodů samostatná , 

práce možná. 
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10. ANALÝZA DAT, 1. rok 

10.1 Skupina A - intaktní 

Pro názornost uvádím tabulku úspěšnosti práce s intaktní skupinou při práci s Kapitolou I 

Tab. 3 - Úspěšnost práce se skupinou A, Kapitola I 

kritérium plnění 

1 ano 

2 ano 

3 ano 

4 _ * 

5 ano 

6 ano 

7 ano 

8 ano 

9 ano 

*) položka 4 není v Kapitole I obsažena 

Všechna kritéria i v dalších kapitolách byla plněna, ověřená metodika téměř beze zbytku 

vyhovovala. Pouze ve čtvrté kapitole, Tvrdá a měkká souhláska, nedocházelo k úplnému 

pochopení grafického záznamu jednou nebo dvěma čárkami. Po dohodě s doc. Mikulajovou 

byla navržena i pro intaktní skupinu změna v podobě použití rozdílných barev pro tvrdé a 

měkké souhlásky, samozřejmě podpořená výrobou adekvátních barevných žetonů. 
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10. 2 Skupina B - děti s opožděným vývojem řeči prostým 

10. 2. 1 Kapitola I - slabiková struktura slova 

Tab. 4 - Úspěšnost práce se skupinou B, Kapitola I, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ano 

2 částečně 

3 částečně 

4 _ * 

5 ano 

6 částečně 

7 ano 

8 částečně 

9 ano 

*) pol. 4 není v Kapitole I obsažena 

K jednotlivým kritériím: 

1. Tato kapitola je rozložena do čtyř lekcí. S dětmi s OVŘ prostým je dobře možné 

časový rozvrh lekcí dodržet, není třeba některé pasáže opakovat. 

2. V grafickém záznamu měly děti této skupiny problém s realizací spodního oblouku. 

Pokud se o něj pokoušely, tvořily spíše jakési vlnovky, a to jak na svislé ploše 

(tabule), tak i v Hláskáři. Při záznamu pouhými čárkami (návrh v Metodice) nebyla 

zřetelná kontinuálnost slova. Navíc se pak nad čárky obtížně umísťovaly „diakritické" 

čárky (viz ukázka č. 1 v příloze). 

3. Pojem „slabika" byl podpořen účastí „Pana Slabiky", figurkou s výraznými' 

klapajícími ústy, a byl tedy poměrně rychle pochopen a některými dětmi i osvojen. 

Pojem „slabikové schéma" se do slovní zásoby dětí během této kapitoly nedostal, při 

jeho pasivním uchopování se vždy ujišťovaly, zda se jedná o „ty obloučky". Stejně tak 

bylo poněkud komplikované slovo „vesmír" (4. lekce), děti je většinou ve své slovní 

zásobě neměly. 

4. S žetony se v této kapitole ještě nepracuje. 
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5. Děti byly schopné uvádět počet slabik i bez opory „Pana Slabiky", pouhým 

spočítáním nebo odhadem při daném výběru. 

6. „Pasti" na str. 11 činily velké problémy. Problémy byly také s pochopením symbolů 

pro činnosti („Já vím", „Všichni společně"...). Většina her, zejména s „dárečkem", 

měla úspěch a byla pochopena. 

7. Schopnost inverzní práce se dostavovala postupně, po čtvrté lekci byly téměř všechny 

děti (10 z 12) schopné najít slovo podle slabikového schématu. 

8. Kinestetické prožitky pouze podle Metodiky příliš nestačily. Pohyby rukou a úst, 

jakkoli zdůrazňované, nestačily pro úplné pochopení, zejména u rozeznávání délky 

slabik. 

9. Samostatnou práci bylo možné na velice krátké časové úseky zařazovat, zejména 

pokud šlo o vybarvování. Rovněž práce ve dvojicích se celkem dařila, ovšem za trvalé 

asistence lektorky. 

První kapitolu zvládají obecně všechny děti celkem dobře, děti s opožděným vývojem řeči 

prostým nejsou výjimkou. Slabikování je poměrně přirozeným jevem, děti se s ním často 

setkávají již dříve, například v říkadlech. Z toho důvodu slouží tato kapitola mimo jiné jako 

motivační, děti hned v úvodu programu zažívají pocity úspěchu. 
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10. 2. 2 Kapitola II - hlásková struktura slova 

Tab. 5 - Úspěšnost práce se skupinou B, Kapitola II, 1. rok 

kritérium plnění 

1 částečně 

2 částečně 

3 ano 

4 ano 

5 částečně 

6 částečně 

7 ne 

8 částečně 

9 částečně 

K jednotlivým kritériím: 

1. Druhá kapitola je rozložena do dvanácti lekcí a její záběr je poměrně velký. 

Některé lekce bylo možné zvládnout vcelku podle Metodiky (lekce 5, 7, 8, 9, 

12, 14 a 15), zbývající nikoli. Práce v lekcích 6, 10, 11, 13 a 16 byla vždy 

probrána s lektorkou a následně musela být dokončena s učitelkou v jiný den. 

2. Výrazné problémy v grafickém zaznamenávání nebyly, některým dětem činily 

obtíže křížky, což se řešilo čárkami. Problém byl v dotváření schémat, kdy se 

jednalo vlastně o dočítání. 

3. Dětem se již podařilo osvojit si pojmy „schéma", „hláska" a částečně i 

„hláskové schéma". Projevovaly se však nedostatky ve slovní zásobě: 

slunečnice, papuče, lano, dým, kaktus, a názvy některých zvířat nebyly dětem' 

příliš známé. Bylo nutné opakovaně obrázky pojmenovávat a pracovat 

důsledně strukturovaně a společně. 

4. Práce s žetony děti těšila, manipulace nečinila žádné problémy. Pouze v 9. 

lekci se žetony nevešly do schémat. 

5. Tato schopnost se projevila kolem 11. lekce, ale ve 13. - 16. lekci jsme se 

museli vrátit k používání žetonů, protože jinak se nedařilo porovnávání délky 

slov. 
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6. Hry doporučené v lekcích 5, 7, 9, 10 a 14 (druhá hra) se osvědčily, pro děti 

byly pochopitelné a zvládaly je. Ostatní hry se nedařily. Pasti děti nechápaly 

vůbec. 

7. Inverzních činností není v této kapitole mnoho (5. a 10. lekce), nedařily se. 

Problém byl jak ve slovní zásobě, tak ve schopnostech vůbec nalézt jakékoli 

nové slovo. 

8. Pohybové úkoly uvádějící názorně syntézu slabik a slov musely být opakovány 

mnohokrát, některým dětem nestačilo ani to. Uvědomění si rozdílné pozice 

mluvidel v lekci 6 bylo natolik ojedinělé v této kapitole, že na dětech 

nezanechalo téměř žádný vliv. 

9. Samostatná práce se opět dařila při vybarvování a při vymýšlení slov od stejné 

iniciační hlásky. Náměty na práci ve dvojicích jsou v této kapitole poměrně 

náročné, nebyly možné realizovat. 

V této kapitole udělala skupina dětí s opožděným vývojem řeči prostým podle mého 

názoru největší pokrok v rozvoji fonematického sluchu a fonologického uvědomění. Podařilo 

se jim pochopit hláskovou strukturu slov a oddělit význam slova od jeho formy. Bezpečně již 

Určovaly iniciační hlásky slov a dařilo se i určování hlásky poslední, podpořené ještě občas 

zesílenou výslovností. 
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10. 2. 3 Kapitola III - samohlásky a souhlásky 

Tab. 6 - Úspěšnost práce se skupinou B, Kapitola III, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ne 

2 částečně 

3 ne 

4 ano 

5 částečně 

6 částečně 

7 ne 

8 částečně 

9 ne 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola je rozložena do deseti lekcí a snad s výjimkou poslední je nebylo 

možné ve vymezeném čase úspěšně a plnohodnotně s dětmi s opožděným 

vývojem řeči prostým zvládnout. Jevy v těchto lekcích probírané byly pro děti 

natolik nové, že š i je nestíhaly osvojovat, natož upevňovat. 

2. Opakovaně problém s realizací spodního oblouku v lekcích 20 a 22. Občasné 

potíže v malování červených koleček do schémat. Spojování obrázků v lekci 

21 vedlo ke značně zmateným záznamům. 

3. Pojmy „samohláska" a „souhláska" se nedostaly do slovní zásoby dětí, i při 

pasivní reakci na výběr je označovaly pouze zvolenými barvami. 

4. Práce s žetony byla bezproblémová, nejúspěšněji a nejpečlivěji je děti volily a 

používaly při „obraně" před Hláskojedy. 

5. Třetina dětí z této skupiny byla schopná si představit kompletní hláskové 

schéma pro tříhlásková slova. 

6. Dařily se hry v lekci 18, 19, částečně 20, částečně 21 (druhá hra), částečně 22, 

23 a 25. Ostatní hry se jevily i přes několikanásobné vysvětlování jako příliš 

obtížné. Pasti děti mátly (lekce 24). 
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7. Ve všech případech byla nad možnostmi dětí, situace řešily tipováním, 

v lepším případě vylučovací metodou. 

8. Děti byly poměrně dobře schopné rozlišovat pozice vlastních mluvidel při 

rozlišování samohlásek a souhlásek, opakovaně musely být prováděny 

pohybové aktivity podporující syntézu a reverzi slabik. 

9. Samostatná práce, jakož i práce ve dvojicích, nepřinášela efekt. 

Tato kapitola byla pro děti s opožděným vývojem řeči prostým obtížná, domnívám se, že i 

poněkud nadstavbová. Poměrně dobře se naučily mechanicky odlišovat samohlásky od 

souhlásek, ale práce s kompletními schématy byla pro ně natolik problematická, že při 

neúspěchu rychle upadala pozornost. K pochopení souvislosti mezi počtem samohlásek 

a počtem slabik ve slovech nedošlo. 
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10. 2. 4 Kapitola IV - tvrdé a měkké souhlásky 

Tab. 7 - Úspěšnost práce se skupinou B, Kapitola IV, 1. rok 

kritérium plnění 

1 částečně 

2 částečně 

3 ne 

4 částečně 

5 částečně 

6 částečně 

7 ne 

8 částečně 

9 ne 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola sestává z šesti lekcí a obsahuje jak látku novou, tak souhrnné 

opakování všech předchozích jevů. Se skupinou dětí s opožděným vývojem 

řeči prostým se dařilo zvládat v časovém harmonogramu lekce 27 a 28, další 

nikoli. Pouze lekce poslední svou variabilitou vyhovovala. 

2. Bylo nad možnosti dětí pochopit označení pro tvrdou a měkkou souhlásku 

pomocí žetonů s jedním a dvěma proužky a využít tohoto označení i pro 

grafický záznam. Záznamy kroužkováním, spojováním a křížkováním již 

zvládaly bez obtíží a byla patrná i jakási automatizace. 

3. Pojmy „samohláska" a „souhláska" se stále nemohly dostat do slovní zásobý 

dětí, těžko tedy bylo možné je rozšířit o adjektiva tvrdá a měkká. Rovněž 

pojem „kompletní schéma" byl pro děti prázdný. 

4. S manipulací nebyly problémy. Ty byly v identifikaci žetonů určených pro 

označení tvrdých a měkkých souhlásek. 

5. Při práci s jednoduchými schématy byly děti schopné si hláskovou strukturu 

slova představit, práce s kompletními schématy vyžadovala materiální oporu. 
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6. Dařily se hry v lekcích 28, 29 (první a třetí hra), 30 (první, čtvrtá a částečně 

třetí hra), 31. Ostatní byly příliš náročné nebo nepodložené zácvikem. Pasti 

v této kapitole nejsou. 

7. Úkoly zaměřené na inverzní práci zůstaly jako v předešlé kapitole nad 

možnostmi dětí. 

8. Rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek pouze sluchem (i když podpořeno 

vizuálními vjemy) nebylo dostačující. Mnohé děti rozdíly nebyly schopné 

postřehnout, což jistě souviselo i s jejich nesprávnou výslovností. 

9. Samostatné práce se děti jako by obávaly, pokud byl učiněn pokus o její 

zadání, chtěly raději spolupracovat. Totéž platí o práci ve dvojicích. 

První dvě lekce této kapitoly byly pro děti s opožděným vývojem řeči prostým velmi 

přínosné. Rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek bývá problémem v pozdější školní práci 

a při práci v tomto programu se na ni mohly předběžně připravit. Při zpracovávání dalších 

lekcí bylo pozitivní zjištění, že si děti vzpomínaly na přítomnost různých figurek (což nás 

ujišťuje o vhodnosti konkrétních materiálních zážitků v procesu učení) a připomněly si 

poměrně snadno i jevy, s nimiž byly figurky spojené. Hlásková struktura slov byla zcela 

pochopena, rovněž princip označování délky slabik. Na okraji chápání zůstalo dělení hlásek 

na samohlásky a souhlásky, i když konkrétní příklady se dětem dařilo rozlišovat. Syntézu 

slabik a slov bezpečně ovládly dvě třetiny dětí. 
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Shrnutí práce se skupinou dětí s opožděným vývojem řeči prostým v prvním roce: lze říci, že 

práce s touto skupinou dětí byla celkově příjemná. Bylo možné pozorovat poměrně rychlý 

posun v rozvoji fonematického sluchu a fonologických schopností, u některých dětí až 

k úrovni odpovídající věku (podle výsledků zmíněného orientačního testu a podle např. 

Mertina). Problematické byly některé části Tréninku jazykových schopností, což je popsáno 

výše. Při jejich realizaci docházelo z mé strany k nepřiměřené námaze ve snaze o pozornost a 

soustředění dětí, což jsem pociťovala jako značně nekomfortní. Výraznější kázeňské 

problémy u této skupiny dětí nenastávaly, rovněž nemocnost nebyla nijak výrazná. Bylo 

možné pracovat i s dvanáctičlennou skupinou najednou. 

10. 3 Skupina C - děti s lehkou mentální retardací 

10. 3. 1 Kapitola I - slabiková struktura slova 

Tab. 8 - Úspěšnost práce se skupinou C, Kapitola I, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ano 

2 částečně 

3 ne 

4 _ * 

5 ne 

6 částečně 

7 ne 

8 částečně 

9 ne 

*) položka 4 není v Kapitole I obsažena 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola je rozdělena do čtyř lekcí, jejichž náplň je možné s dětmi s lehkou 

mentální retardací zvládnout v navrženém časovém rozsahu. 
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2. Problém s realizací spodního oblouku i při obtahování v 1. a 3. lekci. Záznam 

se podobal spíše vlnovkám, u kterých bylo obtížné vysledovat přesný počet 

slabik i umístit správně diakritickou čárku. 

3. Několik dětí si pasivně osvojilo pojem „slabika", ale žádné z této skupiny 

nezačalo aktivně používat ani tento, ani další nové používané termíny. 

Problémem byly některé obrázky, jejichž pojmenování byla pro děti neznámá 

(názvy květin a slovo vesmír). 

4. S žetony se v této kapitole nepracuje. 

5. K určování počtu i délky slabik děti po celou dobu práce s touto kapitolou 

vyžadovaly (a potřebovaly) oporu Pana Slabiky a Mistra Délky. 

6. Pasti nebyly pochopeny vůbec, spíš byly matoucí. Úspěšné byly hry v lekci 3 

(první i druhá hra), částečně se dařila první hra v lekci 4. 

7. Inverzní úkoly se setkaly s naprostým nepochopením. 

8. Alegorie dlouhé slabiky pomocí Mistra Délky byla pro děti velmi zábavná, ale 

sama o sobě zpočátku nestačila k pochopení látky. Dělení slov na slabiky a 

určování jejich počtu pomocí Pana. Slabiky a pomocí vytleskávání bylo 

dostačující. 

9. S výjimkou vybarvování nebyla samostatná práce ani práce ve dvojicích 

možná. 

Práce v této kapitole byla pro děti zábavná, vyhovovala jejich zkušenostem se 

slabikováním a plnila tedy víceméně svou motivační funkci. Děti zažívaly pocity úspěchu a 

zvládnutí úkolů. 
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10. 3. 2 Kapitola II - hlásková struktura slova 

Tab. 9 - Úspěšnost práce se skupinou C, Kapitola II, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ne 

2 částečně 

3 částečně 

4 ano 

5 ne 

6 částečně 

7 ne 

8 ne 

9 ne 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola je rozčleněna do dvanácti lekcí a pouze lekce 7 a 15 bylo možné při 

mírném časovém nastavení zvládnout podle rozvrhu. Ostatní lekce musely být 

dotovány učitelkou podle instrukcí lektorky. 

2. Grafický záznam spojováním byl někdy poněkud zmatený, ale vcelku s ním za 

výrazné individuální dopomoci lektorky nebyly problémy. Kupodivu se dětem 

docela dobře dařil i záznam pomocí křížků (vertikálně horizontálních). 

Problém byl v dotváření schémat, kdy se jednalo o dočítání. To se nedařilo 

vůbec. 

3. Nepodařilo se do slovní zásoby této skupiny dětí dostat pojmy „hláska", „první 

hláska", „poslední hláska", „hláskové schéma". Pouze některé děti reagoval) 

na „první hlásku". Problém byl rovněž ve slovní zásobě u některých 

vyobrazení (zvířata, dým, papuče, udice). 

4. Práce s žetony byla pro děti dobře pochopitelná a transparentní. Potíže 

nastávaly jen tehdy, pokud se žetony nevešly do schémat. Pak byla nutná 

individuální dopomoc při stavbě hláskového schématu. 

5. Bez materiální opory v podobě žetonů děti nebyly schopné hláskovou strukturu 

identifikovat. 
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6. Pasti byly zcela matoucí. Přínosné byly hry v lekci 6 (bez pastí), částečně 

v lekci 7, částečně 10 (pokud byla zvolena výrazná hláska - sykavka nebo 

vibrant, event. L s přehnaně viditelným pohybem jazyka), a v lekci 15 (druhá 

hra). 

7. Inverzních úkolů nebyly děti této skupiny schopné. 

8. Hláskovou syntézu bylo nutné opakovat mnohokrát nad rámec doporučený 

metodikou, rovněž tak syntézu slabik. Přesto pokud šlo o nová slova nebo o 

slova bez vizuální podpory, většina dětí nebyla schopna syntézu realizovat. 

9. Samostatně děti pouze vybarvovaly. 

Přes obtíže, které se v této lekci vyskytovaly, je třeba říci, že měla pro děti s lehkou 

mentální retardací výrazný přínos. Víceméně pochopily hláskovou strukturu českých slov, 

naučily se identifikovat první a poslední hlásku (i když pod jiným termínem). Zatím se 

nepodařilo oddělení významu slova od jeho formy. Důležitým poznatkem bylo, že děti byly 

schopné zvládnout porovnávání délky slov (podpořené vizualizací) pouze do počtu pěti 

hlásek. 
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10. 3. 3 Kapitola III - samohláska a souhláska 

Tab. 10 - Úspěšnost práce se skupinou C, Kapitola III, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ne 

2 částečně 

3 ne 

4 částečně 

5 ne 

6 částečně 

7 ne 

8 částečně 

9 ne 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola obsahuje deset lekcí. Pro velkou náročnost náplně kapitoly nebylo 

možné lekce zvládnout ani přibližně v navrženém časovém rozsahu. 

2. Správný grafický záznam schémat byl možný jen při individuální asistenci 

lektorky, a i tak nedocházelo k plnému pochopení činnosti. Škoda byla chaosu 

v lekci 21 na str. 43 Hláskáře, který vznikl dodržením navrženého způsobu 

záznamu. A to i při pochopení úkolu. 

3. Nové pojmy se do slovní zásoby dětí této skupiny nedostaly. 

4. Práce s žetony jakožto reprezentanty hlásek byla v době začátku této kapitoly 

už dobře pochopena a zautomatizována. Ovšem zavedení nových žetonů 

s rozdílnou barvou a tvarem dělalo dětem problémy. 

5. Žádné z dětí nebylo schopno pracovat bez opory žetonů. 

6. Poměrně dobře se dařila práce s chybnými schématy v lekci 24 na str. 48 

Hláskáře, protože pasti byly pro děti hmatatelné. Problém byl s délkou 

zobrazených slov, některé děti se nemohly dopočítat do šesti, resp. sedmi. 

Pokud se týká navržených her, dařily se v lekci 19, částečně 21 (druhá hra při 

výrazně přehnané a protahované artikulaci) a částečně 23. Ostatní hry byly pro 

tuto skupinu bez efektu. 
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7. Inverzní úkoly děti nesplnily ani v jednom případě. 

8. Kinestetické prožitky pouze v rámci metodiky nepostačovaly k pochopení 

problematiky. 

9. Pro velkou náročnost látky nebyla možná ani samostatná práce, ani práce ve 

dvojicích. Výjimkou bylo vybarvování obrázků. 

Kapitola III byla pro děti této skupiny jakoby nadstavbová. Nebylo možné dosáhnout 

patřičného pochopení nové látky, děti ulpívaly na pouhé hláskové struktuře slov, která se jim 

již poměrně dobře dařila. Bylo proto skoro škoda je zatěžovat dalšími požadavky, které vedly 

k neúspěchům. Pozornost z důvodu náročnosti upadala, k práci byla nutná výrazně velká 

motivace. I tak se práce nedařila. 

str. 104, obr. 13 - rysy ADHD, Kapitola III, l.rok 
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10. 3. 4 Kapitola IV - tvrdé a měkké souhlásky 

Tab. 11 - Úspěšnost práce se skupinou C, Kapitola IV, 1. rok 

kritérium plnění 

1 částečně 

2 částečně 

3 částečně 

4 částečně 

5 ne 

6 částečně 

7 ne 

8 ne 

9 ne 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola je rozdělena do šesti lekcí, první dvě obsahují novou látku, zbývající 

jsou opakovací. Lekce 27, 28 a 32 se dařilo zvládnout podle časového 

harmonogramu, ostatní nikoli. 

2. Grafický záznam pomocí jedné, resp. dvou čárek pro tvrdé a měkké souhlásky 

byl pro děti zcela nepochopitelný. Návrat ke kroužkování, spojování a 

křížkování se víceméně dařil. 

3. Pojem „hláska" se již ve slovní zásobě dětí ustálil, dosazení adjektiv tvrdá a 

měkká se podařilo poměrně snadno v závislosti na kinestetickém prožitku a 

zvýrazněné mimice lektorky. Ostatní pojmy byly uchopeny vnejlepších 

případech pasivně. 

4. Nejméně problematické bylo využití žetonů jakožto reprezentantů hlásek.' 

Použití rozdílných žetonů pro samohlásky a souhlásky bylo komplikované, 

pro tvrdé a měkké souhlásky nemožné. 

5. Materiální podporu potřebovaly trvale všechny děti této skupiny. Úkoly 

založené pouze na sluchovém vnímání a interiorizaci se nedařilo plnit. 

6. Pasti v této kapitole nejsou. Vyhovující byly hry v lekci 29 (třetí hra) a 30 

(čtvrtá hra při minimálních pauzách mezi vyslovovanými hláskami). 

7. Inverzní úkoly nebylo možné realizovat. 
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8. Kinestetické prožitky bylo nutné zmnohonásobit, aby došlo k pochopení. 

9. Samostatná práce ani práce ve dvojicích se nedařila, děti se o ni ani 

nepokusily. 

Seznámení s opozičními hláskami z hlediska tvrdosti je důležitým a přínosným prvkem 

popsané kapitoly. V této oblasti se dětem celkem dařilo, byly ochotné pracovat, zejména 

pokud byly úspěšné. Úkoly v lekcích 29 - 31 však byly natolik složité, že smysluplnou práci 

s touto skupinou téměř znemožnily. Nepomohla ani zvýšená motivace. 

str. 104, obr. 13 - rysy ADHD, Kapitola III, l.rok 
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Shrnutí práce se skupinou dětí s lehkou mentální retardací v prvním roce: Pociťovala jsem ji 

jako nesmírně důležitou, protože úroveň rozvoje fonematického sluchu a fonologického 

uvědomění u těchto dětí byla velice nízká (zjištěno orientačním testem). Činnost v prvních 

dvou kapitolách byla velmi efektivní, i přes popsané obtíže rozvoj postupoval vpřed a děti se 

na společnou práci těšily. Další dvě kapitoly byly natolik náročné, že únava a nepochopení se 

projevovaly nepozorností a zhoršenou kázní. To kladlo na mě jakožto na lektorku značné, 

někdy až neúměrné nároky ve smyslu motivace, přesvědčování a důsledné individuální práce. 

S ohledem právě na nutnost individuální práce doporučuji z těchto dětí tvořit menší skupinky, 

ideálně se pracuje se čtyřmi dětmi. Je třeba zmínit i zvýšenou nemocnost v této skupině, která 

měla za následek časté organizační úpravy. Přesto byl v závěru kurzu konstatován dílčí posun 

v rozvoji sledované oblasti (opět orientačním testem). 

10. 4 Skupina D - děti s rysy ADHD 

10. 4. 1 Kapitola I - slabiková struktura slova 

Tab. 12 - Úspěšnost práce se skupinou D, Kapitola I, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ano 

2 částečně 

3 ano 

4 _ * 

5 ano 

6 částečně 

7 částečně 

8 ano 

9 částečně 

*) položka 4 není v Kapitole I obsažena 
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K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitolu rozdělenou do čtyř lekcí je možné zvládnout v časovém rozvrhu, je 

jen třeba počítat s únavností dětí této skupiny a zařazovat oddechové chvilky. 

Ovšem náplň kapitoly není pro tyto děti náročná, takže relaxace se pohodlně 

vejdou do doby trvání lekcí. 

2. Částečné obtíže s realizací spodního oblouku, které se ale podařilo zvládnout. 

Diakritické čárky po nutném zácviku děti zaznamenávaly správně. 

3. Většina dětí této skupiny si do konce kapitoly osvojila nové pojmy. 

S pojmenováním obrázků nebyly problémy. 

4. S žetony se v této kapitole nepracuje. 

5. Děti byly od druhé lekce schopné určovat počty slabik bez materiální opory 

Pana Slabiky, délku slabik byly záhy schopné rozeznávat pouze sluchem. 

6. Princip pastí byl v zásadě pochopen, hry v lekcích 3 a 4 byly úspěšné, v lekci 2 

se hra ještě nedařila. 

7. K inverzní práci byl zapotřebí zácvik, úspěšnost se dostavila během 3. lekce. 

8. Kinestetické prožitky uvedené v metodice byly dostačující, někdy byly 

doplněny cílenými pohybovými úlohami v rámci relaxačních chvilek. 

9. Samostatná práce se dařila, práce ve dvojicích nikoli (problémy v chování). 

Práci v této kapitole zvládly děti s rysy ADHD velice dobře. Splnila mimo jiné svou 

motivační úlohu a příznivě děti naladila k pokračování v činnosti. Náplň lekcí nebyla pro tuto 

skupinu náročná, proto nevyžadovala ani mimořádně zvýšenou dobu soustředění. Relaxace 

v průběhu lekcí byla však nezbytná, stejně jako vymezení jasných hranic při práci s figurkami 

a pastelkami. 

str.98, obr. 11 - rysy ADHD, Kapitola I, 1 .rok 

97 



Katedra SPPG PedF UK Praha Msr. Renata Škaloiidová 

98 



Katedra SPPG PedF UK Praha Msr. Renata Škaloiidová 

10. 4. 2 Kapitola II - hlásková struktura slova 

Tab. 13 - Úspěšnost práce se skupinou D, Kapitola II, 1. rok 

kritérium plnění 

1 částečně 

2 ano 

3 ano 

4 ano 

5 částečně 

6 částečně 

7 částečně 

8 částečně 

9 částečně 

K j ednotlivým kritériím: 

1. Kapitolu rozčleněnou do dvanácti lekcí bylo možné s dětmi této skupiny 

zvládnout přibližně podle časového rozvrhu. Pokud ovšem byl ponechán čas 

na oddech, protože 30 minut byl příliš velký nárok na dobu jejich soustředění a 

pozornosti. Zajímavá situace nastala u lekcí 7 a 15, které byly naopak hotové 

za polovinu času běžného trvání lekce. 

2. V grafickém záznamu spojováním, pokud byl veden dostatečně strukturovaně, 

nebyly problémy. Rovněž záznam křížkováním se dařil (křížky vertikálně 

horizontální i diagonální). 

3. Přibližně od 8. lekce děti začaly užívat pojem „první hláska", potom „poslední 

hláska". Pojmem „hláskové schéma" analogicky nahradily již známý termín' 

„slabikové schéma". Se slovní zásobou problémy nebyly, pouze papuče bylo 

nutné objasnit. 

4. Práce s žetony byla vyhovující, děti při ní seděly dostatečně daleko od sebe, 

takže v manipulaci nebyl problém. 

5. V rámci tohoto kritéria byly mezi dětmi výrazné rozdíly. Některé přešly 

poměrně brzy od žetonů k pouhému křížkování, jiné si ponechaly žetony po 
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celou kapitolu. Schopnost pracovat bez materiální opory byla také nápadně 

závislá na momentálních dispozicích dětí této skupiny. 

6. Pasti musely být důkladně vysvětleny, aby nebyly matoucí. Dařily se hry v 

lekcích 5, 6, 7, částečně 8, částečně 10 (pokud byla zvolena výrazná hláska -

sykavka nebo vibrant), 12 s dopomocí, 13 (první hra), částečně 14 a 15 (druhá 

hra). Zbývající hry se dětem nedařily, takže pozornost rychle upadala. 

7. Inverzní práce byla možná jen s výraznou dopomocí lektorky. 

8. Kinestetické prožitky bylo nutné opakovat častěji, než je navrženo v metodice, 

aby jejich využití vedlo k úspěchu. 

9. Vzhledem k obrazu diagnózy dětí této skupiny a k jejich věku se samostatná 

práce dařila pouze v omezené míře. Činnosti ve dvojicích činily velké obtíže, 

především kázeňské. 

Práce v této kapitole byla pro děti přiměřeně náročná. Podařilo se jim zažít úspěch, takže 

nebylo nutné nějak výrazněji zvyšovat motivaci. Pochopily princip hláskové struktury 

českých slov a začaly být schopné o nich uvažovat v jejich grafické podobě. Činnosti 

v kapitole byly poměrně různorodé, což dětem této skupiny vyhovovalo. 

str. 101, obr. 12-rysy ADHD, Kapitola II, l.rok 
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10. 4. 3 Kapitola III - samohlásky a souhlásky 

Tab. 14 - Úspěšnost práce se skupinou D, Kapitola III, 1. rok 

kritérium plnění 

1 ne 

2 částečně 

3 ano 

4 ano 

5 částečně 

6 ano 

7 částečně 

8 ne 

9 částečně 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola obsahuje deset lekcí, jejich náplň je těžká. Nebylo možné lekce podle 

časového rozvrhu zvládnout bez toho, aby byly zařazovány relaxační chvíle, a 

podstatná část času musela být věnována zvýšené motivaci a udržování 

pozornosti. 

2. Problémem nebylo střídání barev podle záznamu pro samohlásky a souhlásky, 

ani diakritické čárky. Pouze v lekci 21 docházelo na str. 43 Hláskáře 

k chaotickému výsledku, který práci poněkud mařil. 

3. Děti bez větších obtíží přidaly k již známým pojmům pojmy „samohláska" i 

„souhláska", druhý z nich užívaly méně. 

4. Ačkoli se začalo pracovat s žetony dvou odlišných barev a tvarů, pro děti to' 

bylo dostatečně srozumitelné a v používání nebyly problémy. 

5. Děti, které opustily podporu žetonů již v předcházející kapitole, ji potřebovaly 

minimálně i v této kapitole. V průběhu činnosti byly schopné pracovat bez 

žetonů i ostatní děti, využívaly však plně vizuální podporu schémat. 

6. Pasti jsou v této kapitole pouze v lekci 24 na str. 48 Hláskáře. Pracuje se s nimi 

dobře, protože děti se mohou vizuálně opřít o hlásková schémata. Hry se dařily 

téměř všechny, obtíže byly v lekci 21 (první hra) a 22 (druhá hra). 
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7. Inverzní úkoly jsou v této kapitole velice náročné, pokud je děti zvládly, tak 

jen s výraznou individuální dopomocí a ne s plným pochopením. Je to dáno 

příliš mnoha kritérii, která bylo nutné v úkolech zohledňovat (počet hlásek, 

samohláska/souhláska, diakritika). 

8. Uvědomění si pozice mluvidel při určování samohlásek nebylo pro děti 

dostatečné. Rovněž tvoření slabik a jejich reverzi bylo třeba pojímat důkladněji 

a s využitím většího rozsahu pohybu. 

9. Samostatná práce se vzhledem k obtížnosti úkolů příliš nedařila. Pokud ano, 

tak v rozsahu mnohem menším, než je navržen v Metodice. Práce ve dvojicích 

vykazovala obtíže totožné s předcházející kapitolou. 

Rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky, podpořené atraktivností figurek, rozšířilo 

dětem této skupiny povědomí o struktuře českých slov. V samotném rozlišování hlásek 

nebyly výraznější obtíže. Problémy byly s kapitolou celkově. Byla na děti poněkud náročná, 

úkoly jim z důvodu množství faktorů unikaly, pozornost rychle ochabovala. Byla nutná 

výrazná a častá motivace a neúměrně velká frekvence regulace nezbytné kázně. 

str. 104, obr. 13 - rysy ADHD, Kapitola III, l.rok 
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10. 4. 4 Kapitola IV - tvrdé a měkké souhlásky 

Tab. 15 - Úspěšnost práce se skupinou D, Kapitola IV, 1. rok 

kritérium plnění 

1 částečně 

2 částečně 

3 ano 

4 částečně 

5 částečně 

6 částečně 

7 ne 

8 ne 

9 částečně 

K jednotlivým kritériím: 

1. Kapitola je rozdělena do šesti lekcí, novou látku obsahují první dvě. Podle 

časového rozvrhu se daly dobře zvládnout lekce 27, 28 a 32. Náplň ostatních 

byla příliš náročná na čas a tím i na dobu pozornosti dětí této skupiny. 

2. Grafický záznam jednou, resp. dvěma čárkami pro tvrdé a měkké souhlásky 

byl nevyhovující. Děti se nechtěně vracely k čárce jakožto diakritickému 

označení, legenda podle Metodiky byla příliš složitá. Ostatní již zaběhnuté 

záznamy se dařily za individuální asistence lektorky, pro děti bylo zohlednění 

několika hledisek v záznamech obtížné. 

3. Všechny předepsané pojmy byly děti schopny adekvátně používat. 

4. Žetony s čárkami pro označení tvrdých a měkkých hlásek se dětem pletly, 

neměly je správně propojené s příslušnými hláskami. Práce s ostatními žetony 

byla již víceméně zautomatizovaná. 

5. Při správném pochopení zadání byla již většina dětí schopná pracovat bez 

materiální opory, pouze sluchem, ale jen individuálně. Vzhledem k problémům 

této skupiny však děti plnily úkoly často impulzivně, takže návrat k používání 

žetonů se jevil jako přiměřená nutnost. 

6. Pasti v této kapitole nejsou. Dobře šly využít hry v lekci 28, 29 (i druhá hra, 

jejíž náplň byla nová) a 30 (třetí a čtvrtá hra). 
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7. Úkoly zahrnující inverzní práci děti odrazovaly již v předešlých kapitolách, 

tato nebyla výjimkou. Pokud se vůbec o řešení pokusily, docházely k němu 

metodou pokusu a omylu. To by bylo v pořádku, ale děti vždy čekaly na 

potvrzení správnosti od lektorky, ne že by k němu došly samy. 

8. Kinestetické prožitky, pokud měly dosáhnout cíle, musely být mnohem 

důkladnější a různorodější, než je doporučeno v Metodice. 

9. Díky již zaběhnutému systému práce a dodržování stabilní struktury lekcí byly 

děti této skupiny schopné pracovat na některých úkolech samostatně, vždy 

však pouze na částech úkolů. Práce ve dvojicích se trvale neosvědčila. 

Závěrečná kapitola dala dětem této skupiny důležitý poznatek o opozičních souhláskách. 

Tuto látku dobře pochopily (kromě záznamu), úkoly byly pro ně dobře splnitelné a tím i 

schopnost soustředění byla lepší. To se týká lekcí 27 a 28. V lekcích 2 9 - 3 1 musely při 

plnění úkolů opět sledovat příliš mnoho faktorů, což je odrazovalo. To se potom odráželo 

v neúspěšnosti, nepozornosti a celkovém rozladění. 

str. 104, obr. 13 - rysy ADHD, Kapitola III, l.rok 
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Shrnutí práce se skupinou dětí s rysy ADHD v prvním roce: Ačkoli se jednalo o skupinu dětí 

s nejlepšími jazykovými a inteligenčními předpoklady (soudě podle lékařských a 

psychologických zpráv), práce byla náročná. Projevovaly se během ní všechny symptomy, 

provázející tento druh postižení. Bylo třeba zohlednit možnosti dětí, týkající se doby 

soustředění a pozornosti, a respektovat je. Dále bylo nutné mít na paměti problémy jejich 

vnímání, paměti i celkové chaotičnosti projevů. Rovněž výrazná emocionální labilita těchto 

dětí často ovlivňovala průběh práce, zejména byla markantní zvýšená citlivost na klimatické 

změny. Nemocnost byla podprůměrná. Kázeňské problémy provázely práci s touto skupinou 

téměř po celou dobu trvání kurzu. Doporučuji proto tvořit z těchto dětí skupinky velmi malé, 

nejvýše o čtyřech až šesti dětech. Posun v rozvoji FS a FU byl vykoupen velkým úsilím a 

musím přiznat i mým nezbytným sebeovládáním jakožto lektorky. 

11. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY A JEJICH OVĚŘENÍ VE DRUHÉM ROCE 

11.1 Navrhované úpravy 

Podle vyhodnocení jednotlivých kritérií jsem navrhla pro jmenované poruchy 

komunikačního procesu v jednotlivých kapitolách následující úpravy: 

Skupina B - děti s opožděným vývojem řeči prostým 

1. Kapitolu I ponechat v původním časovém rozsahu. V Kapitole II vynechat v lekci 6 

náznak tvrdých a měkkých hlásek, vynechat lekci 10 a nahradit ji prohloubeným 

opakováním lekce 11. V Kapitole III vynechat lekce 20, část lekce 21 (str. 44, 

Hláskáře) a 25 a zaměřit se spíše na důkladnější procvičování lekcí 19, 22 a 26. 

V Kapitole IV se zaměřit hlavně na lekce 27 a 28, věnovat jejich náplni více času na 

úkor části lekce 29 (str. 57 Hláskáře) a lekce 30. 

2. Ve všech případech změnit záznam spodním obloukem na horní oblouk. V Kapitole II 

v lekci 16 dotvořit předem hláskové schéma (aby děti nemusely dočítat). V Kapitole 

III v lekci 21 kroužkovat slova obsahující shodné samohlásky stejnými barvami. 
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V Kapitole IV nahradit záznam pro tvrdé souhlásky modrou barvou a pro měkké 

souhlásky fialovou barvou podle kabátků figurek, vyrobit adekvátní žetony. 

3. Po celou dobu realizace Tréninku jazykových schopností nové pojmy často opakovat, 

ale doplňovat je objasňujícími výrazy (slabikové schéma - obloučky, hláskové schéma 

- křížky, samohlásky - tvoříme samotným hlasem atd.). Postačí, pokud si děti osvojí 

pojmy „slabika", „hláska". 

4. Pouze pro Kapitolu IV je nutné vyrobit nové čtvercové žetony s modrou a fialovou 

barvou, které nahradí žluté s jedním nebo dvěma proužky, jež jsou málo pochopitelné. 

Několik černých žetonů pro hlásky zmenšit, aby se vešly do menších schémat. 

5. Doporučuji opírat se o materiální oporu žetonů po celou dobu kurzu, důsledně ji 

zařazovat i při hrách, které jinak využívají pouze cestu sluchového vnímání. 

6. Pasti raději vynechat. Rovněž vynechat nevyhovující hry a nahradit je opakováním her 

úspěšných (oboje viz kapitoly 10. 2 .1 - 10. 2. 4). 

7. Inverzní úkoly zadávat pouze v Kapitole I. V ostatních jsou pro děti příliš náročné, 

zabírají neúměrně dlouhý čas a pokud jsou společně vypracovávány, tak nedochází k 

pochopení. 

8. V Kapitole I napomoci slabikování rytmizací celým tělem. V Kapitole II podpořit 

hláskovou syntézu výraznějšími kinestetickými prožitky (pohybem, manipulací např. 

s autíčky, vagónky, kostičkami ...). V Kapitolách III a IV využít k prožitku pozice 

vlastních mluvidel zrcadlo. 

9. Ponechat samostatnost při vybarvování obrázků ve všech lekcích. Jinak nahradit 

pasáže doporučené pro samostatnou práci prací společnou. Pokud je to možné, tak pro 

práci ve dvojicích vybrat jen šikovnější děti, s ostatními pracovat raději společně. 

Skupina C - děti s lehkou mentální retardací 

1. Kapitolu I ponechat v původním časovém rozvrhu. V Kapitole II navýšit obsah lekcí 

5, 7, 8, 11 a 12 na úkor lekcí 6, 10 a 13. V Kapitole III navrhuji procvičovat stále 

hlásková schémata bez dělení hlásek na samohlásky a souhlásky, čili vynechat lekce 

17, částečně 19 (str. 40 Hláskáře), částečně 21 (str. 44 Hláskáře), 23 a 25, a místo nich 

opakovat hláskovou analýzu zobrazených slov, jejich první a poslední hlásky apod. 

Seznámení se samohláskami je možné okrajově. Z Kapitoly IV je vhodné důkladněji 

probrat lekce 27 a 28. Pro zopakování slabikové analýzy se hodí částečně 29 (str. 56 

Hláskáře), pro hláskovou analýzu část lekce 31 (str. 61 Hláskáře). 
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2. Ve všech lekcích, kterých se to týká, změnit záznam spodním obloukem na horní 

oblouk. Při spojování individuálně fixovat oba body pro spojnici. V lekci 16 dotvořit 

předem hláskové schéma, aby děti nemusely dočítat. V lekci 21 změnit záznam 

spojováním na kroužkování. V lekcích 27 a 28 nahradit záznam jednou a dvěma 

čárkami fialovou a modrou barvou podle figurek pro tvrdé a měkké (sou)hlásky, 

vyrobit odpovídající žetony. 

3. Snažit se o osvojení pojmů „hláska", „slabika", eventuálně „první hláska". Ostatní 

nové pojmy používat s doprovodem alternativních výrazů (schéma - obloučky, mřížka 

apod.) a nevyžadovat jejich aktivní osvojení. 

4. Po celou dobu realizace Tréninku jazykových schopností pracovat pouze s černými 

žetony pro všechna hlásková schémata. Jen v Kapitole IV v lekcích 27 a 28 dočasně 

přibrat fialové a modré (vyrobené) žetony pro tvrdé a měkké (sou)hlásky. Několik 

černých žetonů zmenšit, aby se vešly do schémat. Využívat žetony i při hrách, u 

kterých je navrhována pouze cesta sluchovým vnímáním. 

5. Materiální oporu žetonů využívat po celou dobu kurzu. 

6. Pasti raději nezařazovat (s výjimkou části lekce 24, str. 48 Hláskáře). Vynechat 

nevyhovující hry a opakovat hry úspěšné (oboje viz kapitoly 10. 3. 1 - 10. 3. 4). 

7. Inverzní úkoly navrhuji vynechat všechny, jejich plnění je nad možnosti dětí této 

skupiny. 

8. Kinestetické prožitky rozhodně doporučuji znásobit. Při syntéze slabik a slov 

pohybem a manipulací s předměty (autíčka, vagónky, kostky ...), při uvědomění si 

pozice vlastních mluvidel využitím zrcadla. 

9. Samostatná práce kromě vybarvování nepřináší efekt, navrhuji od ní upustit. 

Skupina D - děti s rysy ADHD 

1. Kapitolu I je možné ponechat v původní časové dotaci, do času jednotlivých lekcí se 

pohodlně vejdou relaxační chvilky. V Kapitole II je nutné si pro lekce 7 a 15 předem 

připravit doplňkový program, protože jejich náplň nevystačí na celou dobu trvání 

lekcí. V Kapitole III je potřeba počítat s delším časem na relaxaci a motivaci, neboť 

je pro děti náročná a vyžaduje výrazné soustředění a pozornost. Je také vhodné 

důkladněji se věnovat lekcím 20 a 23, například na úkor lekce 25. V Kapitole IV se 

vyplatí více procvičit látku v lekcích 27 a 28 a naopak snížit časovou dotaci pro 

lekci 29. 
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2. Pokud dělá dětem této skupiny problém spodní oblouk, doporučuji jej nahradit 

v celém rozsahu kurzu obloukem horním. V Kapitole II v lekci 16 (str. 35 Hláskáře) je 

vhodné podle schopností dětí dopomoci s dostavbou hláskového schématu, protože 

dočítání některým činí obtíže. V Kapitole III navrhuji změnit záznam spojováním na 

kroužkování. V Kapitole IV (stejně jako u všech ostatních skupin) doporučuji užívat 

jiný grafický záznam pro tvrdé a měkké souhlásky - fialovou a modrou barvu namísto 

jedné a dvou čárek. K tomu účelu vyrobit i adekvátní žetony. 

3. Nárok na osvojování a používání nových pojmů je možné ponechat v původním 

rozsahu, navrženém Metodikou. 

4. V Kapitolách I - III je práce se stávajícími žetony vyhovující. Pro Kapitolu IV 

doporučuji vyrobit a používat náhradní fialové a modré žetony pro tvrdé a měkké 

souhlásky. 

5. Některé děti této skupiny jsou schopné poměrně brzy upustit od nutnosti materiální 

opory. Přesto, vzhledem k obrazu jejich poruchy, doporučuji žetony používat po celou 

dobu kurzu, protože dávají dětem systém kontroly, který je právě v případě této 

poruchy nesmírně důležitý. 

6. Pasti musí být vždy pečlivě vysvětleny a nejlépe nějak dramaticky odděleny od ostatní 

práce (například jinou pozicí nebo chováním lektora). Hry je vhodné zařazovat častěji 

než podle pokynů Metodiky. Vyhovující i nevyhovující viz kapitoly 10. 4. 1 - 10. 4. 4 

7. Inverzní úkoly je vhodné zařazovat podle momentálních schopností dětí. Většinou 

musejí být zpracovávány společně, ale s důslednou individuální dopomoci. V Kapitole 

IV v lekcích 29 a 30 (str. 57 a 58 Hláskáře) jsou množstvím zohledňovaných kritérií 

natolik náročné, že jejich realizace je někdy nad možnosti dětí této skupiny. Pak je 

vhodné je zpracovávat tak, že děti pouze kontrolují hotovou práci lektorky. 

8. Pro určování slabik i jejich délky jsou kinestetické prožitky podle Metodiky 

dostatečné. Pro syntézu slov, slabik a jejich reverzi navrhuji tyto prožitky zvýraznit a , 

podpořit kromě pohybových ještě manipulací s hračkami (autíčka, vagónky, kostky 

...). Pro uvědomění si pozice vlastních mluvidel (samohlásky, souhlásky, tvrdé a 

měkké souhlásky) doporučuji využít zrcadlo. 

9. Při vybarvování je samostatná práce vyhovující. Úkoly k ní určené doporučuji 

rozdělit a ponechat k tomuto stylu práce pouze jejich části. Motivace je při takovém 

způsobu práce velice obtížná, proto je nejlépe vycházet z momentálních možností dětí. 
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Práci ve dvojicích u této skupiny nedoporučuji, dochází při ní ke kázeňským 

problémům. 

11. 2 Ověření navržených úprav ve druhém roce 

Ve školním roce 2006/2007 jsem pracovala se skupinami dětí s totožnými poruchami 

komunikačního procesu jako ve školním roce předcházejícím. V prvních dvou skupinách (B a 

C) byly děti typově podobné, ve třetí skupině (D) bylo osobnostní složení dětí mírně odlišné -

přidali se dva chlapci s podezřením na dg. Aspergerův syndrom (v té době neoficiální 

diagnostika). Podle navržených úprav se dětem i mně pracovalo dobře, nedocházelo k pocitu 

přetížení. 

Skupina dětí s opožděným vývojem řeči prostým tak absolvovala Trénink jazykových 

schopností téměř v plném rozsahu, děti si osvojily důležité předčtenářské dovednosti a byl 

jim tak usnadněn nástup do 1. třídy spojený se začátkem výuky čtení. 

Skupina dětí s lehkou mentální retardací dosáhla svého maxima v rozvoji fonematického 

sluchu a fonologického uvědomění, to znamená, že děti pochopily hláskový systém českého 

jazyka a byly schopné aplikovat své znalosti při nástupu do (většinou) speciálních škol a při 

začátku výuky čtení (ověřeno ústně u učitelek prvních tříd v září 2007). 

Práce se skupinou dětí s rysy ADHD byla při dodržování navržených úprav příjemnější. 

Byl ponechán dostatečný časový prostor pro relaxaci, děti pracovaly většinou s chutí, neměly 

pocit nadměrných a nezvládnutelných požadavků. Pouze jejich alespoň nezbytnou kázeň 

nebylo možné nějak zvlášť ovlivnit, což ovšem vyplývá z podstaty jejich postižení. 

str. 1 1 3 - 116, obr. 15, 16, 17, 18 

str. 1 1 7 - 120, obr. 19, 20 ,21,22 

str. 121 - 124, obr. 23,24, 25,26 

OVŘ, Kapitola I - I V , 2. rok 

LMR, Kapitola I - IV, 2. rok 

rysy ADHD, Kapitola I - IV, 2. rok 
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12. DISKUSE 

Především je třeba uvést, že terminologická nejednotnost v oblasti předčtenářských 

dovedností je možná jedním z důvodů, proč se neobjevují v konkrétnější podobě v Rámcovém 

vzdělávacím plánu pro předškolní vzdělávání (VÚP, 2004). V části 3. 3. 2 tohoto dokumentu 

je mezi komunikativními kompetencemi uvedeno „ovládá dovednosti předcházející čtení a 

psaní", v části 5. 2. 1, nazvané Jazyk a řeč, je uvedeno pouze poněkud vágní „osvojení si 

některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, . . ." a mezi očekávanými 

výstupy figuruje „sluchové rozlišování začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech". 

Pokud se mateřské školy nějakým způsobem dostanou k podrobnějším informacím o 

možnostech naplnění těchto pokynů, zařazují si pak rozvoj fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění do svých ŠVP. Mateřské školy, kde probíhal Trénink jazykových 

schopností, mají konkrétně tento program zařazen ve svém oficiálním dokumentu a postupně 

se snaží vysílat své učitelky na akreditovaný kurz k této metodě. 

Dále je velice příjemné uvést zjištění, že Trénink jazykových schopností, jakožto jediná 

ucelená, velmi účinná metoda rozvoje fonematického sluchu a fonologického uvědomění, 

příznivě ovlivňuje rozvoj této oblasti nejen u dětí bez komunikačních obtíží v běžných 

mateřských školách, ale i u dětí s poruchami komunikačního procesu v zařízeních speciálních. 

Fakt, že tento program nemá alternativní variantu, mě přiměl k jeho úpravám pro výše 

popsané skupiny poruch. Práce to byla velmi užitečná, protože právě ucelenost a jednoznačné 

metodické vedení (metodická příručka jako součást programu a mé úpravy jako dodatek 

poskytovaný v písemné formě na vyžádání) dává lektorovi jistotu, že bude postupovat 

systematicky. 

O tento program se již při jeho realizaci zajímaly nejen učitelky předškolních tříd, ve 

kterých probíhal, ale i ředitelky příslušných zařízení. V říjnu 2006 jsem na požádání Asociace 

předškolního vzdělávání uskutečnila informativní přednášku o Tréninku jazykových 

schopností, která rozšířila okruh zájemců o tento program. Všem byl předán kontakt na doc. 

Mikulajovou, která provádí akreditovaný kurz. 

Ačkoli byla rodičům dětí, které se zúčastnily Tréninku jazykových schopností, nabídnuta 

účast při lekcích, tato nabídka téměř nebyla využita. Někteří rodiče projevili zájem o krátké 

konzultace, ovšem spíše jen při náhodných setkáních. Pokud mohu soudit, brali tento kurz 
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jen jako další z nabídky činností v předškolním zařízení, jejichž cílem je především zabavení 

dětí. Tato situace by se mohla trochu změnit, stane-li se někdy „riziko dyslexie" oficiální 

diagnostickou jednotkou (VÚP již provádí předběžný screening mezi odborníky o 

možnostech diagnostikování rizika dyslexie v předškolním věku). Rodiče potom možná 

budou cítit ohrožení školní úspěšnosti svých dětí a projeví více zájmu. Poněkud smutné, ale 

logické je zjištění, že nejvíce zájmu projevovali rodiče, kteří svým dětem v běžných MŠ kurz 

zaplatili (prováděno na ŽL). 

Velmi zajímavé a podnětné byly rozhovory s učitelkami prvních tříd (pouze některými), 

kam nastoupily děti po absolvování Tréninku jazykových schopností po prvním i druhém 

roce. Paní učitelky vyjádřily nezávisle na sobě výraznou shodu v tom, jak nápadné rozdíly 

byly mezi těmito dětmi a dětmi, které se začaly učit číst bez předchozí přípravy. Rozdíly byly 

samozřejmě nejsnáze pozorovatelné ve speciálních školách, kam nastoupila většina dětí 

s lehkou mentální retardací. Hovořila jsem také s pěti učitelkami, do jejichž tříd nastoupily 

děti ze skupiny D. I ony potvrdily, že tyto děti měly i přes prázdninovou pauzu na co navázat, 

navíc byly prý patrné určité pracovní návyky (což samozřejmě nepřičítám pouze Tréninku 

jazykových schopností, ale určitě i ten přispěl k usnadnění jejich startu ve škole). 

ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsem nejprve ve stručnosti popsala některá díla ruské, resp. 

sovětské psychologické školy v období kolem poloviny 20. století, z jejichž výstupů 

pravděpodobně D. B. Elkonin vycházel při tvorbě svého Tréninku jazykových schopností. 

Tato díla jsou poměrně dobře dostupná v odborně zaměřených knihovnách, některá však 

pouze v originálním ruském vydání. Nejvýrazněji z nich (mimo jiné) vystupuje zavedení 

procesu materializace do rozvoje smyslového vnímání a kognice, jakožto druhá fqze 

Galperinovy teorie etapového učení. To také odlišuje Elkoninovu práci od jiných podobně 

zaměřených. Prostudovala jsem díla některých českých autorů té doby, u žádného z nich není 

proces materializace při získávání předčtenářských dovednosti zohledněn. Pro získání 

ucelenějšího obrazu o problematice jsem přečetla i rozsáhlou knihu M. J. Adamsové, která je 

reprezentativním dílem k této oblasti v anglofonním teritoriu, a vyhledala množství článků a 

studií pomocí internetu a digitálních služeb knihoven. Všechna tato díla jsou dostupná 

poněkud obtížně a jen v angličtině. Lze z nich učinit závěr, že v nutnosti předčtenářských 
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dovedností, resp. v určitém objemu fonologických dovedností, které musí dítě ovládat, aby 

mohlo úspěšně zvládnout začátek výuky čtení, se všichni autoři napříč světem a jazyky 

shodují. Jiné než transparentní jazyky ovšem nemohou Trénink jazykových schopností 

aplikovat na svůj jazyk, proto se pokoušejí o vytvoření alternativního uceleného systému, 

vhodného pro předškolní děti. 

Dále jsem v teoretické části popsala ontogenetický vývoj fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění. Tento popis byl poněkud obtížný, protože se mi nepodařilo najít 

literaturu, která by se věnovala výlučně této problematice. Jedná se tedy spíše o kompilát 

z děl, jež tento jev uvádějí okrajově. 

Po výběru dětí s různými poruchami komunikačního procesu jsem je utřídila do skupin a 

uvedla jejich symptomatické obtíže se zvláštním důrazem na procesy myšlení, vnímání, učení 

a řeči, potažmo na možnosti ovlivnění rozvoje fonematického sluchu a fonologického 

uvědomění Tréninkem jazykových schopností. 

Pro ucelenost obrazu o aktuálních možnostech tohoto ovlivnění jsou v teoretické části 

uvedeny také další programy, které avizují ve svém obsahu rozvoj fonematického sluchu a 

fonologického uvědomění. 

Nejpodstatnější složkou praktické části práce je popis samotné realizace Tréninku 

jazykových schopností se skupinami dětí s různými poruchami komunikačního procesu, 

primárními nebo symptomatickými. Z prvního roku práce s těmito dětmi (pracováno striktně 

podle oficiální metodiky) vyplynuly potřeby určitých úprav, aby práce přinášela jak dětem, 

tak lektorovi pocit úspěšnosti. Tyto úpravy jsem navrhla a ve druhém roce práce s dětmi se 

stejnými poruchami komunikačního procesu ověřila v praxi. Vytvořila jsem tedy aplikace 

určitého programu na specifické skupiny dětské populace. Tyto aplikace ve formě dodatků 

k metodice pro uváděné druhy poruch komunikačního procesu dávám k dispozici školským a 

klinickým logopedům i učitelkám předškolních zařízení, vyškoleným v akreditovaném kurzu 

k tomuto programu. 

Popisu realizace Tréninku jazykových schopností předchází stručné zhodnocení toho, jak 

je rozvoj fonematického sluchu a fonologického uvědomění ošetřen v některých předškolních 

zařízeních na území Prahy. Protože tato oblast předškolní přípravy je ve většině zařízení 

řešena nesystematicky, mám v úmyslu znovu požádat Asociaci předškolního vzdělávání o 
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umožnění krátkého vystoupení na některé její akci. Tam bych přednesla informaci o 

vhodnosti začlenění Tréninku jazykových schopností do jednotlivých ŠVP. Samozřejmě 

spolu s informací o možnosti proškolení učitelek předškolních tříd na akreditovaném kurzu. 

Domnívám se, že by bylo velmi vhodné věnovat se této problematice i na odborné 

teoretické úrovni a pokusit se o sjednocení terminologie jak v rámci českého prostředí, tak 

v korelaci se světem. Tato problematika by mohla být například součástí aktuálně 

probíhajících diskusí o vymezení a diagnostikování „rizika dyslexie", kterou provádí VUP ve 

spolupráci s mnoha odborníky i praktiky z oboru. 

Jako další námět k teoretickému i praktickému zkoumání bych navrhla problematiku 

rozvoje fonematického sluchu a fonologického uvědomění u dětí z nečesky hovořícího 

rodinného prostředí, pro něž bude český jazyk jazykem vyučovacím. Počet těchto dětí 

v předškolních zařízeních stoupá a jejich příprava na školní vzdělávání vyžaduje určitá 

specifika. 

Nakonec by jistě byla zajímavá longitudinální studie, která by mapovala úspěšnost ve 

výuce čtení u dětí, které absolvovaly Trénink jazykových schopností. Při ní by se ovšem 

musel nejprve vyřešit problém validity takového mapování, protože děti zpravidla nenastupují 

do jedné třídy, nejsou vzdělávány podle stejných učebnic a nemají tedy srovnatelné 

podmínky. 

Posledním návrhem je výzkum možnosti realizace a efektivnosti Tréninku jazykových 

schopností u dětí s Downovým syndromem. Je otázkou, zda by kurz vybavil tyto děti 

takovými dovednostmi, že by bylo možné na ně úspěšně navázat výukou čtení analyticko-

syntetickou metodou. U většiny dětí s DS se v současné době upřednostňuje výuka čtení 

globální metodou, která má pro ně alespoň sociální využitelnost. V případě realizace takového 

výzkumu doporučuji kontaktovat Klub rodičů a přátel dětí s DS, jehož členy jsou i odborníci 

na výuku čtení. 

Úplným závěrem práce bych chtěla popřát všem, kteří se budou rozvojem fonematického 

sluchu a fonologického uvědomění pomocí Tréninku jazykových schopností podle Elkonina 

u různých skupin dětí zabývat, mnoho odhodlání, trpělivosti a úspěchů. 
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Resumé 

Pro úspěšný začátek výuky čtení jsou nezbytné určité předčtenářské dovednosti, které je 

možné a vhodné stimulovat již v předškolním věku. Jednou z možností této stimulace je 

Trénink jazykových schopností podle Elkonina. Pro děti s některou poruchou komunikačního 

procesu se osvědčilo Trénink jazykových schopností upravit podle jejich reálných možností. 

Po úpravách popsaných v této práci a ověřených v praxi zvládly přizpůsobený Trénink 

jazykových schopností i skupiny dětí s opožděným vývojem řeči prostým, s lehkou mentální 

retardací a s rysy ADHD a v rozvoji fonematického sluchu a fonologického uvědomění 

udělaly očekávaný pokrok. 

Summary 

For successful beginning of reading education are necessary certain pre-reading abilities, 

which can be stimulated in pre-school age. One of those choices of this stimulation is the 

Training of Language Abilities by Elkonin. For children with some faults of communication 

process was this programme regulated. After modifications described in this doctoral and 

proved in field even groups of children with delayed speech development simple, soft mentaly 

handicap and marks or syndrome ADD/ADHD managed to complete the Training of 

Language Abilities. There was an evident expressive improvement in development of their 

metaphonological abilities. 
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