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ABSTRAKT 

Disertační práce se zaměřuje na vývoj verbální a neverbální komunikace u dítěte 

s Downovým syndromem. Jejím cílem je analyzovat, jak osvojování jazyka u tohoto 

netypicky se vyvíjejícího dítěte probíhalo (a probíhá) a na tomto základě, včetně poznatků 

z odborné literatury, popsat komunikační specifika této populace. Pozorováno je 

osvojování jednotlivých jazykových rovin, sémantiky, porozumění, pragmatiky a 

neverbálních projevů. Součástí výzkumu je také analýza bilingvní (česko-německé) situace 

chlapce. Hlavní metodou je longitudinální pozorování raného komunikačního chování 

dítěte (od 24 do 48 měsíců věku) a analýza videonahrávek, využívány jsou také rodičovské 

deníky.  
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ABSTRACT 

This dissertation thesis focuses on the process of development of verbal and nonverbal 

communication of a child with the Down syndrome. Its goal is to analyse, how language 

and speech are acquired in this atypically developing child, and on this base, supported by 

findings from previous published research, to describe the acquisition of all language levels 

– semantics, comprehension, pragmatics, and nonverbal means of communication. One part 

of this thesis is formed by an analysis of the bilingual (Czech and German) situation of the 

child. The main method employed is a longitudinal observation of early communication 

behaviour of the child (in the age from 24 to 48 months) and an analysis of video recordings; 

the parents’ diaries are used as well. 
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1. Úvod 

 

„Je normální být jiný.“ To je věta, která napříč státy a jazyky figuruje jako motto 

organizací podporujících lidi s Downovým syndromem. Jejich odlišnost je chápána jako 

jedinečnost, díky níž jsou tito lidé schopni vnímat svět v jeho nejčistší podobě. Některé 

stránky jejich vývoje (např. sociální cítění) bývají velmi rozvinuté, oproti tomu jiné bývají 

znatelně oslabeny – zejména motorika a kognice, které jsou obě úzce propojeny s řečí. 

A právě komunikačnímu vývoji se zde budeme věnovat. 

 Disertační práce se zabývá vývojem verbální a neverbální komunikace chlapce 

s Downovým syndromem, což je téma zatím velmi málo prozkoumané. Tyto děti mívají 

vývoj verbální řeči opožděný; protože ale mohou využívat různé prostředky neverbální 

komunikace, zabýváme se také komunikací mimoslovní. Navíc poukazujeme na to, že 

v raném věku tyto dva typy komunikace vystupují jako dvě rovnocenné modality, a to nejen 

u dětí s netypickým vývojem. Pozornost je věnována také bilingvismu u této populace, což 

je také téma výzkumů ojedinělé. 

 Výzkum je založen na dvouletém pozorování a videonahrávání raného 

komunikačního chování chlapce ve věku od 24 do 48 měsíců, využívá také rodičovské 

deníky a další metody (kap. 7). Analyzovány jsou jednotlivé jazykové roviny, sémantika, 

pragmatika, porozumění, neverbální komunikace a bilingvní situace. 

Kapitoly 2–6 představují teoretickou část práce. Kap. 2 zařazuje Downův syndrom 

do kontextu vrozených vývojových vad (způsobených geneticky) a nastiňuje téma 

jazykových a řečových poruch jakožto jejich následku. Kap. 3 informuje o Downově 

syndromu: vymezuje základní pojmy (intelekt, intelektové postižení aj.) a Downův 

syndrom dále definuje (historie odborného zájmu, celkový vývoj lidí s tímto syndromem, 

informovanost majoritní společnosti ad.). Teoretická východiska oboru osvojování jazyka 

dítětem jsou popsána v kap. 4. Kap. 5 poté představuje osvojování jazyka a komunikace 

intaktními dětmi, a to dle jednotlivých jazykových rovin a také sémantiky, porozumění a 

pragmatiky. Součástí kapitoly je také pojednání o bilingvismu u dětí s typickým i 

netypickým vývojem. V 6. kapitole se věnujeme jazyku a komunikaci dětí i dospělých 

s Downovým syndromem a upozorňujeme na jejich charakteristické komunikační rysy 

(narušená komunikační schopnost, samomluva, využívání metod alternativní a 

augmentativní komunikace apod.). 
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Stěžejní část práce tvoří kap. 7 a 8, jež představují vlastní výzkum. Jak jsme již 

zmínili, jde o longitudinální případovou studii, která je založena především na pozorování, 

analýze videonahrávek komunikace dítěte s dospělými, rodičovských denících a částečně 

i na dalších metodách (např. dotazníku řečového prostředí Beirut).  

Výzkum využívá některé metody a zabývá se tématy, jimž byla v našem prostředí 

pozornost věnována pouze minimálně, u dětí s netypickým vývojem dokonce vůbec. 

V analýze foneticko-fonologické roviny např. využíváme fonologickou průměrnou délku 

výpovědi (Bónová, 2008; 2018), věnujeme se také bilingvní situaci, která v našem prostředí 

nebyla u dětí s Downovým syndromem zatím popsána. Upozorňujeme také na vztah 

přirozené neverbální komunikace a komunikace augmentativní (znakových systémů). 

V kap. 9 uvádíme některé metody napomáhající osvojování jazyka a komunikace. 

Důraz je zde z důvodu dobrého zrakového vnímání u dětí s Downovým syndromem kladen 

na vizualizaci (např. metody raného čtení, díky nimž se tyto děti učí nejen číst, ale také 

hovořit ve větách). 

V práci se snažíme upozornit rovněž na to, že všichni lidé, ať již s handicapem, nebo 

bez něj, jsou součástí jedné společnosti. 
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2. Vrozené vývojové vady 

 

V této kapitole bude představen pojem vrozené vývojové vady a jejich etiologie 

a základní kategorizace. Nastíněna bude také souvislost mezi nimi a jazykovými a řečovými 

poruchami. 

 

Downův syndrom je odchylka řazená mezi tzv. vrozené vývojové vady, též 

označované jako kongenitální anomálie. Vrozené vývojové vady jsou přítomné při narození 

dítěte a představují odchylku od normálního prenatálního vývoje. Vrozená vada může 

narušovat strukturu tkání a orgánů, ale také jejich funkci (Šípek a kol., 2012). Klinická 

závažnost jednotlivých vad je velmi různá, může se jednat o kosmetické vady i vady letální. 

 

2.1. Příčiny vzniku vrozených vývojových vad 

 

Faktory zapříčiňující vrozené vývojové vady můžeme rozdělit do tří základních 

skupin: 

1) faktory genetické (tzv. chromozomální aberace – mutace, jež zasahuje do chromozomů 

a mění jejich strukturu či tvar – do této kategorie patří právě Downův syndrom; 

Švarcová, 2009, s. 17); 

2) faktory způsobené vnitřním prostředím (fetální alkoholový syndrom, užívání drog, 

zanedbání dítěte, úrazy hlavy, podvýživa aj.; Černá 2008, s. 16); 

3) kombinace obou zmíněných (zde se hovoří o tzv. multifaktoriální dědičnosti; Černá 

2008, s. 18). 

 

Zhruba u 50 až 60 % vrozených vad však zůstávají příčiny nepoznány (Šípek, 2009). 

Některé typy vrozených vad či alespoň vysoké riziko jejich vzniku je možné diagnostikovat 

již v rámci prenatálních vyšetření (krevním odběrem, ultrazvukem či invazivními 

metodami, jako např. odběrem vzorku plodové vody; Šípek, 2012). 
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2.2. Rozdělení vrozených vývojových vad 

 

Vrozené vývojové vady lze klasifikovat různými způsoby. Nám pro potřeby práce 

postačí jejich rozdělení podle četnosti a komplexnosti, které operuje s pojmem syndrom:1 

1) syndrom (komplex fenotypových vlastností – anomálií, které jsou typické pro 

definovanou klinickou diagnózu, např. právě Downův syndrom); 

2) sekvence (mnohočetné vady, které vznikají jako následek patologické kaskády dějů, 

zapříčiněné primárním patologickým zásahem, např. sekvence Potterové);2 

3) asociace (určité typy vrozených vad mají tendenci vyvíjet se spolu s jinými typickými 

vadami – tedy v asociaci, např. VATER asociace);3 

4) izolované vady (nejsou spojené s dalším vadami či anomáliemi, vyskytují se 

samostatně). 

 

2.3. Registr vývojových vad v České republice 

 

Výskyt vrozených vývojových vad – včetně Downova syndromu – se v našem 

prostředí sleduje dlouhodobě. Šípek (2009) uvádí, že hlášení a registrace vrozených 

vývojových vad má v České republice tradici již od roku 1961, patříme také ke státům 

s jejich nejranější registrací vůbec. Počátky byly položeny v Ústavu pro péči o matku a dítě, 

kde MUDr.  Jiří Kučera, CSc. registroval první případy vrozených vad v Praze 

a Středočeském kraji. Tato registrace zpočátku probíhala neoficiálně, oficiálnosti se 

dočkala 1. ledna 1964. Hlášení se v prvních letech týkala dětí živých i těch, které porod 

nepřežily, s postupným vzrůstem četnosti hlášení vrozených vad se ale později začaly týkat 

pouze dětí přeživších. Od roku 1975 se hlášení provádělo na „Statistickém lístku dítěte 

s vrozenou vývojovou vadou“ (od roku 1997 nahrazený „Statistickým hlášením – vrozená 

 
1 Vrozené vývojové vady. Definice a rozdělení vrozených vývojových vad [online]. Vrozene-vady.cz, 2008-

2016 [cit. 7. 2. 2016]. Dostupné z http://www.vrozene-vady.cz/vrozene-vady/index.php?co=definice_vady. 
2 Jedná se ov vrozenou vadu močové soustavy 

(https://www.wikiskripta.eu/w/Vrozen%C3%A9_v%C3%BDvojov%C3%A9_vady). 
3 Vrozená vývojová vada asociovaná se srdeční vadou 

(https://www.wikiskripta.eu/w/Vrozen%C3%A9_v%C3%BDvojov%C3%A9_vady). 
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vada plodu4 nebo dítěte“), který v dnešní době může obsahovat i nestrukturální vrozené 

vady, např. vrozené poruchy metabolismu aj. 

K 1. lednu 2002 vznikl Národní registr vývojových vad, jehož cílem je registrovat 

prenatálně a postnatálně diagnostikované vrozené vady v populaci. Tento registr napomáhá 

hodnocení zdravotního stavu populace a je nedílnou součástí hodnocení prenatální, 

perinatální a postnatální péče. Sledování výskytu vrozených vad také slouží 

k vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad. Informace zde získané se využívají 

i při prezentaci sledovaných jevů v zahraničí – slouží pro databáze Světové zdravotnické 

organizace (WHO) a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).5 

 

2.4. Jazykové a řečové poruchy jako důsledek vrozené vývojové vady 

 

Ne všechny vývojové vady způsobují narušení jazykové a komunikační kompetence 

člověka. Nejzřetelnější narušení těchto kompetencí je ovšem u vad, které způsobují snížení 

inteligence. 

Stehlíková (2011, s. 234) uvádí, že tradiční dichotomické dělení na jazykové a řečové 

poruchy neodpovídá podstatě poruch: poruchy jazyka jsou chápány jako narušení 

jazykového systému (koření v narušení mozkových struktur), zatímco řečové poruchy jsou 

chápány „jen“ jako narušení parole (narušení periferních, senzo-motorických oblastí 

řečového zpracování, např. sluchové a artikulační orgány). Jejich spojení je ale 

neodmyslitelné, a proto bychom o těchto poruchách měli uvažovat spíše jako poruchy na 

ose jazyk – řeč. Podobně by se mělo nahlížet např. také na poruchy na úrovni produkce – 

percepce, fluence – influence apod. Mohou být narušeny pouze dílčí oblasti těchto 

jednotlivých typů a i u lidí se stejnou diagnózou se mohou projevovat různě. 

Je ale potřeba zmínit, že jazykové a řečové poruchy nejsou vždy součástí klinického 

obrazu vrozené vývojové vady. Pokud se vyskytují, mohou být hlavním příznakem 

diagnózy (u specificky narušeného vývoje řeči, jakým je např. vývojová nemluvnost) nebo 

symptomem dominujícího postižení (tzv. symptomatické poruchy řeči, které se objevují 

 
4 Plodem je dle Černého (2011) míněn nenarozený jedinec, t.j. období mezi embryem a narozením 

(porodem). 
5 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní registr vrozených vad [online]. Uzis.cz, 2016 

[cit. 7. 2. 2017]. Dostupné z http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrvv. 
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i u osob se sníženým intelektem, tedy i u osob s Downovým syndromem; Lechta, 2008). 

Ne všechny vrozené jazykové poruchy ale musí být spjaty také se snížením intelektu, jak 

je tomu u Downova syndromu (Cummings, 2015). 

Specifické poruchy řeči a jazyka jsou součástí jednoho z jedenácti oddílů páté 

kapitoly Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), 

která je v České republice v platnosti od roku 1994 (nová verze MKN-11 bude v platnosti 

až od 1. 1. 2022). 

 

Shrnutí  

Vrozené vývojové vady jsou přítomné již při narození dítěte (či ještě dříve při 

prenatální diagnostice) a představují odchylku od typického vývoje. 

Downův syndrom je způsoben faktorem genetickým (tzv. chromozomální aberací). 

Z hlediska dělení dle četnosti a komplexnosti je syndromem (t.j. komplexem fenotypových 

vlastností – anomálií, které jsou typické pro definovanou klinickou diagnózu). 

Výskyt vrozených vývojových vad se u nás sleduje dlouhodobě, a to již od roku 

1961.  V roce 2002 vznikl Národní registr vývojových vad, který dodnes registruje 

prenatálně a postnatálně diagnostikované vrozené vady v populaci. 

Vrozené vývojové vady s sebou mohou přinášet i různé druhy jazykových a řečových 

poruch, není to ovšem podmínkou. Tyto poruchy mohou být na ose jazyk – řeč, produkce – 

percepce, fluence – influence ad.  Zřetelné narušení jazykové a komunikační kompetence 

se vyskytuje u vad, které způsobují narušení inteligence, tedy právě např. u Downova 

syndromu. 
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3. Downův syndrom 

 

Následující kapitola definuje Downův syndrom a představí důležité pojmy s ním 

spojené – např. inteligenci a intelektové postižení, první zmínky o tomto syndromu, ale mj. 

také legislativní opatření a právo dětí s Downovým syndromem na vzdělávání. 

 

3.1. O lidech s Downovým syndromem 

 

„Naše dítě bylo obdarováno Downovým syndromem. Ano, je to dar.“6 I takto popisují 

rodiče své děti, které se s tímto syndromem narodily. Říkají, že díky nim přehodnotili své 

priority, radují se z maličkostí, žijí přítomností. Lidé s tímto darem jsou otevření, důvěřiví, 

milující. Někdy se o nich říká, že jsou to „sluníčkoví lidé“. S tím se nedá úplně souhlasit; 

jsou to lidé jako všichni ostatní, tím pádem jsou také plni emocí. Právě senzitivita a empatie 

u nich bývá natolik vyvinuta, že na sebe často přebírají i emoční stavy druhých, což je může 

přivádět i do různých stresových situací. Co ale platí, je, že díky svému úhlu pohledu nám 

ukazují svět v jeho nejčistší podobě. 

Děti i dospělí s Downovým syndromem potřebují ve svém životě nejen pochopení 

a podporu blízkého okolí, ale také pomyslné mantinely, o něž se mohou opírat. Proto mají 

tolik rádi rituály a stereotypní jednání (viz kap. 3. 6. Vývoj dítěte s Downovým syndromem). 

Často totiž ve svém chování vycházejí ze svých prožitků a zkušeností, z něčeho 

„hmatatelného“, novým situacím je často potřeba je učit a náležitě je na ně připravit. Mívají 

velmi silně vyvinuté vizuální vnímání, proto je dobré s tímto bonusem pracovat – a to jak 

při učení se (např. při osvojování jazyka, jak bude nastíněno i dále v této práci), tak 

i v situačním chování. Jejich myšlení bývá konkrétní a vizualizace situací jim pomáhá 

jednotlivé akce pochopit (ať už se jedná o piktogramy, psané seznamy nebo skutečně 

„prožití situace“, kdy se s nimi vydáme na místo, kde vznikl problém, a tam se snažíme 

nalézt jádro onoho problému). 

Lidé s Downovým syndromem mívají (v různé míře) opožděný vývoj ve všech 

oblastech, ale tento vývoj (kognitivní, motorický, řečový, sociální ad.) probíhá po celý 

 
6 Konference Inkluze dětí s DS v praxi, České Budějovice, 16. 3. 2019, na níž o svých zkušenostech 

promlouvali také přímo rodiče dětí s Downovým syndromem. 
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život. Nesmíme je podceňovat – pokud k tomu mají vhodné prostředí a základní 

předpoklady, děti se naučí jezdit na kole či lyžovat, třebaže to nebude ve čtyřech letech, ale 

např. v osmi. Bývají to také výborní hudebníci či malíři, někteří mají vlohy také literární 

(viz např. Homolková, 2020). Navštěvují školy speciální i běžné (většinou s asistentem), 

později se uplatňují v různých profesích (zahradníci, číšníci ad.). Důležité je, abychom je 

nelitovali a rovnou je kvůli diagnóze neodsuzovali a nestranili se jich. Protože úroveň, které 

každý individuálně v různých oblastech dosahuje, velmi závisí na podmínkách, které jim 

k jejich dosažení majoritní společnost vytvoří. 

 

3.2. Vymezení důležitých pojmů  

 

V této části budou mimo klíčový pojem Downův syndrom vysvětleny také pojmy 

inteligence, intelektové postižení a myšlení. Zdůrazněna bude také nová diagnostická 

metoda poznávacích funkcí založená na potenciálu dítěte a metoda tzv. celostní 

komunikace, pro niž je stěžejní nejen dítě samotné, ale také jeho vazba s rodiči. 

 

3.2.1. Downův syndrom 

 

„Ahoj, já jsem Marek a mám Downův syndrom.“ 

 

Mark Selikowitz, jenž je autorem jedné z mála publikací o Downově syndromu, která 

je přeložena i do češtiny (2011), vysvětluje, že slovo syndrom vždy představuje soubor 

příznaků projevujících se společně, a upozorňuje, že všichni lidé mají kromě svých 

individuálních vlastností i rysy, které jsou společné také ostatním osobám s daným 

syndromem. Downův syndrom patří mezi syndromy vrozené, je to tedy porucha, která je 

zřejmá ihned po narození (popř. někdy pomocí diagnostických metod již v prenatálním 

stádiu vývoje). Své jméno získal po britském lékaři Johnu Langdonu Downovi (1828–

1896), který jasně rozpoznal tělesné znaky jeho nositelů a popsal je jako jednotný celek – 

syndrom (Pueschel, 1997). J. L. Down však do svých závěrů nezahrnoval medicinskou 

stránku diagnózy. 
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Co se týče terminologie, lidé s Downovým syndromem bývali kvůli svým 

obličejovým rysům, připomínajícím obličejové rysy některých obyvatel Asie, označováni 

jako „mongoloidní“. Dnes je toto označení naštěstí přežité, jeho užití je vnímáno jako 

hanlivé. Náhled do života a zájmů rodin a lidí s Downovým syndromem ukazuje, že se 

nepoužívá ani pojem „Down“ či „Downik, příp. „Downík“, protože z těchto označení je 

stále nejmarkantnější diagnóza a nikoli člověk samotný.7 Jelikož se tedy jedná primárně 

o osobu, která nese toto postižení, považuje se za nejadekvátnější obecné označení 

„člověk/osoba s Downovým syndromem“ (Selikowitz, 2011, s. 38). V osobnější rovině je 

vhodné pojmenovat člověka vlastním jménem (viz úvodní citát této podkapitoly). Šustrová 

(2004, s. 28) také upozorňuje, že oficiálně se neužívá ani termín Downova choroba či 

Morbus Down, protože nevystihují exaktně danou diagnózu s individuálními rozdíly. 

Downův syndrom navíc není onemocnění (choroba), z nějž by se dalo vyléčit, ale trvalý 

stav, s nímž člověk žije celý život. Hučík (2010) vysvětluje, že podobně utvářená 

pojmenování se doporučuje užívat i u obecného označení postižení, např. „člověk (příp. 

dítě, mladistvý) s mentálním či jiným postižením“ (viz srov. Šustrová, 2004). V první řadě 

zkrátka hovoříme o člověku, který je navíc nositelem nějakého specifika. Vyvarujme se také 

užívání spojení, že člověk trpí Downovým syndromem. Sloveso „trpět“ ve spojení 

s instrumentálem znamená „být něčím sužován“ a rodiny lidí s tímto syndromem uvádějí, 

že je toto tvrzení zcela nevystihuje (kvůli Downově syndromu medicínsky netrpí, nemají 

bolesti – ty mohou být případně způsobeny přidruženými onemocněními, která ale nejsou 

pravidlem). Rodiče navrhují toto sloveso nahrazovat spojením mít Downův syndrom, 

narodit se s Downovým syndromem apod. 

 

3.2.2. Inteligence a intelektové postižení 

 

„Představte si symfonický orchestr. Každý hudebník (v našem případě gen) musí 

dodržovat tempo celého orchestru, pokud má zahrát svůj part správně. Pokud hraje 

hudebník během sóla příliš rychle (v případě trizomie 21 probíhají pro nadbytek genů 

některé chemické reakce rychleji) změní andante v prestissimo. Pokud hraje naopak 

pomalu (chemické reakce probíhají u ztrát nebo nedostatku některých genů pomaleji) 

 
7 Konference Inkluze dětí s DS v praxi, České Budějovice, 16. 3. 2019, na níž o svých zkušenostech 

promlouvali také přímo rodiče dětí s Downovým syndromem. 
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a nedodrží tempo, změní allegretto v largo. V obou případech, ať už sólista zrychlí nebo 

zpomalí, je výsledek stejný, vznikne kakofonie. Lidský intelekt je bez diskuse nejnáročnějším 

koncertem genetického orchestru. Od všech hudebníků vyžaduje harmonii, souhru všech 

částí lidského organismu.“8 

Pro pojem inteligence existuje mnoho definic, Cambridge Dictionary ji definuje jako 

„the ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that are based on 

reason“.9 Šustrová (2004, s. 170) popisuje, že „inteligencia je všeobecná schopnosť 

prispôsobiť sa pri účelnej dispozícii prostriedkov myslenia novým požiadavkám“. 

Intelektovým nebo mentálním postižením je chápáno trvalé snížení inteligence 

důsledkem organického poškození mozku (Švarcová, 2001). Užívaných označení pro 

snížení intelektu je více a zahrnují různou šíři vymezení: na českém území (ale i v jiných 

západoevropských kulturách) se opouští od pojmu mentální retardace10 (např. American 

Asociation for Mental Retardation vyměnila svůj název za American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities)11 a užívá se obecnějšího termínu lidé se 

specifickými potřebami, pod nějž spadají obtíže pohybové, smyslové, komunikační nebo 

s učením.12 V anglické terminologii se nejčastěji užívá termínu people with specific needs 

nebo people with learning difficulties. příp. intellectual disability (intelektové postižení, 

pojem, jejž užíváme i v této práci). Tyto termíny navíc nemají podle odborníků tak 

pejorativní a stigmatizující charakter jako např. retardace (Ainscow a kol., 2006). 

Pojem intelektové nebo mentální postižení, příp. mentální retardace, nesmí být 

zaměňován s pojmem demence; tou je stav, kdy k poruše inteligence došlo po druhém roce 

života (do věku dvou let vzniká již zmíněné intelektové postižení; Švarcová, 2001). 

Intelektové postižení je tedy souborné označení pro podprůměrnou úroveň obecné 

inteligence (tzn. IQ nižší než 70), která se projevuje již v útlém věku a jež způsobuje 

 
8 Důsledky DS [online]. Downuvsyndrom.wz.cz [cit. 1. 3. 2018]. 

Dostupné z http://www.downuvsyndrom.wz.cz. 
9 Intelligence. Cambridge Dictionary [online]. Dictionary.cambridge.org [cit. 30. 6. 2017]. 

Dostupné z http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intelligence. 
10 Slovo retardace vyjadřuje naději, že se nejedná o úplné zastavení duševního vývinu, ale jen o jeho 

opoždění, což autorka popírá (Šustrová 2004, s. 168). S touto definicí se v práci plně neztotožňujeme (viz 

metody pracující s myšlenkou, že s intelektem se dá hýbat i směrem nahoru, např. Feursteinova metoda 

instrumentálního obohacování). Navíc toto označení bývá společností často přijímáno jako příliš tvrdé a 

neuctivé. 
11 Www.aaidd.org. 
12 Protection Risks. Emergency Handbook [online]. Emergency.unhcr.org [cit. 2. 10. 2018]. 

Dostupné z https://emergency.unhcr.org/entry/221444/persons-with-disabilities. 
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i poruchy přizpůsobování se. Etiologicky vzniká z organické poruchy mozku nebo je 

podmíněna sociálně (Lechta, 2010). Požár (1987) uvádí, že „při mentální retardaci jde 

o celkové snížení intelektových schopností pod průměr, které nastalo v období vývoje a je 

provázeno jednou nebo více poruchami v oblasti zrání, učení a sociální přizpůsobivosti.“ 

(Nutno ovšem znovu upozornit, že pojem retardace se již dnes doporučuje nepoužívat.)13 

Mezi hlavní znaky patří především nižší úroveň rozumových schopností (projevující se 

nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a tím i ztíženou adaptací na 

běžné životní podmínky) a fakt, že je toto postižení trvalé (třebaže, v závislosti na etiologii, 

je možné zlepšení; Bartoňová, 2007). Přístupy k intelektovému postižení se liší v závislosti 

na odborné orientaci jednotlivých autorů; Hučík (2010) podotýká, že z hlediska přístupu 

pedagogického, který je nám pro tuto práci blízký, se jedná o sníženou schopnost učit se 

navzdory využití specifických vzdělávacích metod a postupů. 

 

3.2.2.1. Dynamická diagnostika poznávacích procesů 

 

Downův syndrom spadá v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) do sekce Q90 

Vrozené vady – abnormality chromozomů nezařazené jinde.14 Dělení intelektových 

schopností podle inteligenčního kvocientu je uvedeno v příloze 1. 

Klasické metody diagnostiky míry rozumových schopností zjišťují jejich stávající 

úroveň tak, že diagnostikovaný člověk je konfrontován s úkolem, jenž má vyřešit, a úroveň 

jeho odpovědí či reakcí na danou situaci se porovnává s normami vytvořenými za využití 

většinové populace v příslušném věku, příslušného vzdělání, národnosti apod.15 Jedná se 

o psychologická vyšetření, a testování tedy není možné provádět bez odpovídající 

kvalifikace. Tyto metody pracují s aktuálním stavem člověka, který ovšem může být 

ovlivněn stresovou situací v neznámém prostředí či jinými faktory. 

 

 

 

 
13 Srov. Ainscow, 2006. 
14 Viz https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Q90.1. 
15 Katalogpo.upol.cz/metodika-identifikace-socialniho-znevyhodneni/1-dynamicka-diagnostika. 
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Mezi nejčastější metody diagnostiky rozumových schopností patří (in Lechta, 2010):  

1) Wechslerova inteligenční škála pro děti (Wechsler Intelligence Scale for Children-

Revised);16 

2) v českém prostředí revidovaný dětský PDW test (tzv. Pražský dětský Wechsler); 

3) Stanford-Binetova inteligenční škála, která je užívána i pro nejmenší děti 

(cca od 2 měsíců). 

Dle Hardmana (1984) je hloubka postižení jen jedním z parametrů klasifikace 

intelektových schopností. Dalšími jsou: etiologie (zahrnuje různé medicínské aspekty a řídí 

se Mezinárodní klasifikací nemocí,  přičemž lidé s Downovým syndromem tvoří necelá       

2 % případů lidí s mentálním postižením), vnější znaky (při Downově syndromu se vychází 

z fenotypů trizomie 21 a chorobách s ní spojených), adaptivní chování (které souvisí 

i s dalšími faktory, jako jsou věk, kulturní a sociální pozadí a další) a projevy chování (na 

nichž závisí mj. to, jak by bylo možné jedinci s intelektovým postižením pomoci při 

zdolávání konkrétních cílů). 

Pokud s dítětem pracujeme delší dobu, poznáme, jak je aktivní, iniciativní či jaké 

metody mu vyhovují, aby dosáhlo co nejlepšího výsledku. Takovou alternativou 

k tradičním metodám testování kognitivních procesů je tzv. dynamická diagnostika, která 

pracuje nikoliv s aktuálním stavem, ale s potenciálem člověka – co vše může zvládnout 

a naučit se, pokud k tomu má vhodné podmínky (Krejčová – Pospíšilová, 2014).  V centru 

pozornosti tedy není stav, ale proces. „Diagnostika se mnohem intenzivněji zaměřuje na 

základní myšlenkové operace, které tvoří východisko pro realizaci různorodých 

komplexnějších kognitivních procesů a jsou využívány v průběhu učení. Mezi ně patří 

například schopnost identifikovat problém, třídění, porovnávání, systematické 

prozkoumávání, analytické myšlení, zobecňování apod.“17 Krejčová – Pospíšilová (2014) 

popisují, že narozdíl od klinické praxe, kde testy slouží především ke stanovení diagnózy, 

využívají rodiče dynamickou diagnostiku také proto, aby věděli, co s dětmi dělat jinak či 

jak s nimi doma i ve škole pracovat. Tuto diagnostiku je možné podstoupit v některých 

 
16 Wechsler, D. (česká verze Krejčířová, D. a kol.). WISC-III – Wechslerova inteligenční škála pro děti. 

Praha: Testcentrum, 2002. 
17 Morávková Krejčová, L. Dynamická diagnostika [online]. Katalogpo.upol.cz [cit. 14. 3. 2021]. Dostupné 

z http://katalogpo.upol.cz/metodika-identifikace-socialniho-znevyhodneni/1-dynamicka-diagnostika. 
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poradenských centrech.18 Právě pro tento individuální přístup a zaměření na potenciál dítěte 

bývá dynamická diagnostika pozitivně hodnocena také u dětí s Downovým syndromem.19 

Dynamická diagnostika vychází z teorií L. S. Vygotského a jeho zóny nejbližšího 

vývoje (1976), L. Piageta (1969), jenž popsal základní myšlenkové operace, a teorie 

strukturální modifikovatelnosti R. Feuersteina (1990), jež na důkazech praktického 

výzkumu ukazuje, že kognitivní schopnosti lze zdokonalovat. R. Feurstein je autorem také 

další důležité teorie, teorie zprostředkovaného učení, která se stala východiskem interakce 

mezi diagnostikem a žákem v průběhu dynamického vyšetření, ale je klíčová také pro práci 

rodiče či učitele s dítětem. 

 

3.2.3. Program Instrumentálního obohacování 

 

Reuven Feurstein (1921–2014), jenž byl zmíněn výše, je zakladatelem metody na 

rozvoj kognitivních funkcí, která bývá doporučována dětem s intelektovým postižením, ale 

i dětem intaktním. Rodiče dětí s Downovým syndromem se prý nezřídka setkávají s tím, že 

učitelé ve školách nemají s vyučováním těchto dětí zkušenosti, proto často některé vhodné 

kurzy, pokud je to možné, absolvují sami.20 

Feusertein již od 50. let 20. století pomáhal lidem, kteří byli méně úspěšní či měli 

narušený kognitivní vývoj. Základní myšlenkou však podle něj je uvěřit jejich 

intelektuálnímu potenciálu a ocenit jejich schopnosti. V 70. letech dal vzniknout programu 

Feuerstein Instrumental Enrichment (dále FIE), v českém prostředí zvaném Feuersteinova 

metoda instrumentálního obohacování.  Zpočátku byl tento program zaměřený na kulturně 

odlišné děti a adolescenty s nízkými výkony, kteří vyžadovali systematickou intervenci pro 

rozvoj svých kognitivních funkcí tak, aby mohli obstát a zaujmout ve společnosti místo, 

které by jejich schopnostem odpovídalo. Po mnohaletém rozvoji a používání byl ale rozsah 

programu výrazně rozšířen (Feuerstein, 2014). 

 
18 Obě autorky jsou zakladatelkami DYS-centra Praha. 
19 Konference Inkluze dětí s DS v praxi, České Budějovice, 16. 3. 2019, na níž o svých zkušenostech 

promlouvali také přímo rodiče dětí s Downovým syndromem. 
20 Konference Inkluze dětí s DS v praxi, České Budějovice, 16. 3. 2019, na níž o svých zkušenostech 

promlouvali také přímo rodiče dětí s Downovým syndromem. 
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Feuerstein dále uvádí (2014), že tento program byl vytvářen po více než čtyřicet let 

jako přímý a cílevědomý útok na ty mentální procesy, které jsou kvůli své nevýkonnosti či 

absenci zodpovědné za nedostatečné intelektuální výkony, jež se projevují, jakmile se žák 

potýká s neznámými nebo náročnějšími úkoly. Klade si dva základní cíle: 

1) Obohacení a rozšíření souboru kognitivních strategií jedinců, což vede k efektivnějšímu 

řešení problémů i učení. 

2) Náprava deficitních kognitivních funkcí a rozvoj strategií u jedinců s opožděnými nebo 

narušenými výkony (podmíněnými geneticky i sociálně-kulturními vlivy). 

Z uvedených cílů vyplývá, že FIE může být používána jako nápravný program 

u jedinců se zvláštními potřebami, ale také jako obohacující program pro jedince, jejichž 

výkony jsou v normě. Jelikož se tedy jedná o komplexní záležitost, FIE se nezaměřuje na 

jednotlivé dovednosti, ale na program učení jako celek. Proto jsou i jednotlivé cvičné sešity 

programu označovány jako instrumenty, aby vyjádřily svou roli nástroje. 

O R. Feuersteinovi bude zmínka ještě v kap. 6. 1. 4., v níž se věnujeme samomluvě 

u lidí s Downovým syndromem. 

 

3.2.4. Myšlení 

 

Pojmem myšlení není v psychologii chápáno pouze uvažování, ale odkazuje 

k veškeré kognitivní aktivitě, která se v mozku odehrává. Nezahrnuje jen vědomé 

kognitivní procesy, ale také nevědomé kognitivní akty (vnímání věcí nebo dějů apod.; 

Imaiová, 2017). U lidí se sníženým intelektem se setkáváme s tvrzením, že jejich myšlení 

je konkrétní, a ne abstraktní. Katalog podpůrných opatření popisuje, že „myšlení žáka 

s mentálním postižením je spíše konkrétní, s problémy ve schopnosti vyšší abstrakce 

a generalizace, projevuje se nepřesností a chybami v analýze a syntéze. Myšlení je 

nedůsledné, vyznačuje se slabou řídicí funkcí a značnou nekritičností, pojmotvorný proces 

je zpomalený.“21 Hučík (2010, s. 256) uvádí, že intelektové postižení ovlivňuje všechny 

poznávací procesy člověka, nejvíce však myšlení, neboť jeho úroveň je závislá na kvalitě 

 
21 Žák s mentálním postižením [online]. Katalogpo.upol.cz [cit. 14. 3. 2021]. Dostupné z 

http://katalogpo.upol.cz/mentalni-postizeni-nebo-oslabeni-kognitivniho-vykonu/2-dopad-oslabeni-

kognitivniho-vykonu-a-mentalniho-postizeni-na-oblast-vzdelavani/2-2-zak-s-mentalnim-postizenim. 
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a kvantitě ostatních poznávacích procesů (např. zrakové, sluchové a hmatové vnímání, 

představy, pozornost, paměť, řeč, učení aj.). 

Ano, jejich svět je konkrétní a vizuální. D. McGuire, mj. specialista na chování lidí 

s Downovým syndromem, navzdory těmto závěrům ale uvádí, že konkrétní myšlení 

a chování přináší i pozitiva, která si zdravý člověk často neuvědomuje nebo jich kvůli své 

přeplněné mysli ani nedosáhne.22 Lidé s Downovým syndromem stojí nohama pevně na 

zemi, žijí tady a teď. (O tom, že tímto způsobem by se měl snažit žít každý z nás, diskutují 

i různé filozofické směry.) Také to, že se nestresují z budoucnosti, jim přináší i zdravotní 

benefity (McGuire, 2021). 

Myšlení lidí s Downovým syndromem je zřídka také téma odborných studií, přestože 

odlišné myšlení (divergent thinking) je především u dětí nadaných studováno poměrně 

hojně. Dvojice italských vědkyň Caroli – Sagone (2014) se zabývala odlišnostmi v myšlení 

dětí s Downovým syndromem ve srovnání s typicky se vyvíjejícími dětmi. Vzorek tvořilo 

63 dětí, z nichž 33 měl Downův syndrom. Výsledky na základě Test of divergent thinking 

(Williams, 1994) ukázaly, že na úrovni předoperačního myšlení dosahovaly 

diagnostikované děti v plynulosti, flexibilitě a originalitě stejných výsledků jako jejich 

intaktní vrstevníci. Na úrovni operační se největší rozdíly projevily ve verbální produkci, 

kde děti s Downovým syndromem skórovaly podstatně níže. 

 

Dalšími důležitými pojmy jsou termíny spojené s řečí, zejm. narušená komunikační 

schopnost a opožděný vývoj řeči. Těm bude pozornost věnována v kap. 6. 1. 

 

3.2.5. Vývoj dítěte se zřetelem k logopedickému vyšetření                                 

a celostní komunikace 

 

Vývoj dítěte (schopností psychických, poznávacích, motorických i řečových) je 

rozdělen na určitá vývojová období, která začínají již vývojem prenatálním (Klenková – 

Kolbábková, 2017). V předškolním věku, na který se zde zaměřujeme, se sleduje tělesný 

vývoj dítěte (zvládání samoobslužných činností, rozvoj jemné motoriky apod.) a zároveň 

v souvislosti s rozvojem řeči také vývoj poznávacích procesů. Sem je řazeno vnímání 

 
22 McGuire, D. (2021). Promoting strenghts and adaptive resources in persons with Down syndrome 

[online přednáška]. 17. 2. 2021.  
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(které je dle Klenkové – Kolbábkové, 2017 pro děti předškolního věku z poznávacích 

procesů nejdůležitější; patří sem vnímání zrakové, sluchové, dotykové, chuťové, čichové, 

vnímání prostoru a času), dále paměť, fantazie, myšlení, chápání prostoru a času. Ke konci 

tohoto období se sleduje také školní zralost (požadavky v oblasti tělesné, duševní i 

sociální). Výše zmíněná dvojice uvádí, že ve věku 4–5 let by měl být řečový vývoj 

(intaktního dítěte) gramaticky správný, obsahující všechny slovní druhy. Ve větší míře 

užívá dominantnější ruku, ovládá 1500–2000 slov a ukazovací zájmena stále častěji 

nahrazuje skutečnými pojmenováními osob, zvířat a věcí. Ve výslovnosti ještě mohou 

přetrvávat některé nepřesnosti. 

Stupeň jazykových schopností i schopnost porozumění je možné odhalit díky 

všestrannému logopedickému vyšetření, což je proces vyžadující pochopení korespondence 

různých oblastí. Patří sem vyšetření laterality, motorických schopností, sluchu a sluchové 

paměti, zrakového vnímání a zrakové paměti či vyšetření rozumových schopností. 

Přestože pozorovaná škála je široká a zahrnuje značné množství oblastí, v první řadě 

je nejdůležitější zacházet s každým dítětem individuálně a brát v potaz nejen oblasti výše 

zmíněné, ale také rodinné zázemí dítěte, psychický stav jeho i pečujících osob apod., které 

se na jeho řečovém vývoji podílí. Na tomto principu je postavena tzv. celostní 

komunikace, holistický přístup v léčbě poruch řeči a komunikace, jehož principy popsala 

klinická logopedka M. Kolmanová (www.celostnikomunikace.cz, kniha se připravuje). 

Zakladatelka tohoto principu na svém webu uvádí jeho definici: „Tento přístup zahrnuje 

péči nejen o osobnost dítěte jako celek, ale je si vědom vlivu vazby rodič-dítě. Dítě je 

součástí prostředí, ve kterém vyrůstá a je jím utvářeno a ovlivňováno. A proto výraz 

celostní zahrnuje také péči a podporu rodiče dítěte v osobní i terapeutické rovině, podporu 

vztahu rodič-dítě ve prospěch vývoje dítěte a dosažení jeho maximálního potenciálu.“23 

 

  

 
23 V této práci si neklademe za cíl detailně popsat přístup celostní komunikace, uvědomujeme si ale, že je 

nanejvýš důležité, aby se o něm vědělo a stále více odborníků s ním mohlo pracovat. 
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3.3. Historie odborného zájmu o Downův syndrom 

 

Dle Pueschela (1997) můžeme předpokládat, že v průběhu dějin člověka i přírody 

docházelo neustále ke genetickým změnám, proto také existovaly i změny chromozomální. 

Pravděpodobně nejstarší antropologický odkaz na tento syndrom pochází 

z archeologického výzkumu, při němž byla nalezena anglosaská lebka ze sedmého století 

vykazující strukturální změny, s nimiž se v dnešní době setkáváme u dětí s Downovým 

syndromem. 

Přestože k tomuto tvrzení nemáme důkazy, někteří lidé věří (srov. Pueschel, 1997), 

že Downův syndrom byl zobrazován také v malířství a sochařství: specifické obličejové 

rysy nesou postavy tzv. olomoucké kultury (staré bezmála 3000 let), obraz Panna s dítětem 

malíře Andrey Mantegny z 15. století, viz příloha 2) či obraz Vzývání pastýřů vlámského 

mistra Jacoba Jordaense (1618). Žádná z těchto domněnek však nebyla potvrzena. 

Selikowitz (2011) uvádí, že první zaznamenaná osoba s rysy Downova syndromu 

byla zobrazena na oltáři v Cáchách v Německu, jehož vznik je datován do roku 1505. Až 

do 19. století však nebyla zveřejněna žádná, věrohodnými dokumenty doložená, zpráva 

o osobách s Downovým syndromem. Pueschel (1997) to vysvětluje tím, že do té doby 

vycházel pouze omezený počet odborných lékařských časopisů, navíc se vědci zabývali 

jinými problémy, které tehdy převládaly (infekce, podvýživa apod.). Důležitý je také 

poznatek, že až do poloviny 19. století přežila jen polovina matek své 35. narozeniny 

(Pueschel, 1997) – a právě u starších matek se Downův syndrom vyskytuje častěji. 

V neposlední řadě je nutno také zmínit, že mnoho dětí, které se narodily s Downovým 

syndromem, možná zemřelo již v útlém věku. Variantou také je, že lidé s Downovým 

syndromem zkrátka jen nemuseli být považováni za tolik odlišné či nápadné, aby o nich 

bylo více psáno. 

První popisy dětí, které skutečně tento syndrom měly, pocházejí z pera Jeana E. D. 

Esquirola (1838)24 a Edouarda Séguina (1846).25 Selikowitz (2011, s. 38) uvádí, že 

 
24 Esquirol, J. E.D. Des maladies mentales considèrèes sous les rspports mèdical, hygiènique et mèdico-

lègal. Brussels: J.B. Tircher, 1838. Cit. dle Pueschel, Siegfried M. Downův syndrom pro lepší budoucnost. 

Praha: Tech – Market, 1997. 
25 Séguin, E.. Traitement Moral, Hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés. Paris, 

Baillière, 1846. Cit. Dle Pueschel, Siegfried M. Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech – 

Market, 1997. 



 

31 

 

průlomovým rokem byl však rok 1866, kdy lékař John L. Down charakteristické rysy 

tohoto syndromu poprvé popsal, a Downův syndrom byl uznán jako samostatná diagnóza. 

Tím tyto děti odlišil od ostatních dětí s intelektovým postiženým, zejména dětí 

s kretenismem (vrozená vada nebo nemoc způsobená nedostatečnou funkcí štítné žlázy, 

Pueschel, 1997). 

Další zpráva o výzkumu Downova syndromu přišla o deset let později, kdy J. Fraser 

a A. Mitchell seznámili veřejnost s novými poznatky o tzv. „kalmyckých dětech“. Jejich 

zásluhou vznikla první vědecká zpráva o Downově syndromu, v níž představili své 

poznatky z pozorování 62 osob s tímto syndromem.26 

Během konce 19. i počátku 20. století vznikalo mnoho zpráv, v nichž se diskutovaly 

příčiny i projevy syndromu. V roce 1932 přišel lékař Waardenburg s myšlenkou, že by 

příčinou Downova syndromu mohla být chromozomální abnormalita (Selikowitz, 2011, 

s. 38). Až v 50. letech ale vznikly přesnější studie, v nichž francouzský lékař a genetik 

Jerome Lejeune konstatoval, že dítě s Downovým syndromem má jeden chromozom č. 21 

navíc – začíná se tedy hovořit o trizomii 21 (z řeckého tris = 3 a soma = tělo). Lejeune 

svým výzkumem jasně prokázal souvislost mezi genetickou vadou a intelektovým 

postižením. Velmi se angažoval v otázkách ochrany lidského života a obhajoval důstojnost 

všech osob od početí až po přirozenou smrt (byl zarytým odpůrcem umělého přerušení 

těhotenství).27 Kopecká (2017) k tomu dodává, že přestože byl jeho výzkum podnikán za 

účelem nalezení léčby, byly výsledky jeho práce použity, v přímém rozporu s jeho snahou, 

k nejranější detekci plodů s tímto syndromem a následnému předčasnému ukončení 

těhotenství. 

Pueschel již v roce 1997 tvrdil, že v současné době probíhají další výzkumy 

chromozomálních poruch, genetických aspektů i biochemických změn, které se 

syndromem úzce souvisejí, a podobné výzkumy vznikají i v dnešní době. Např. v roce 2013 

Zielinska informovala,28 že kalifornští vědci identifikovali protein přítomný u lidí 

s Downovým syndromem, který by mohl vysvětlit specifické poruchy v učení, jež jsou 

s tímto syndromem spojené. 

 
26 Fraser, M. – Mitchell, A. (1876). Kalmyc idiocy. In: J. Ment. Sci. 22,169–179. 
27 Nadace The Jérome Lejeune Foundation, USA v dubnu 2017 obdržela prestižní ocenění katolické Notre 

Dame University, s níž je současně udělována finanční odměna na další rozvoj oceněné nadace. 
28 Zielinska, E. New Down syndrome protein found [online]. The-scientist.com [cit. 16. 3. 2021]. dostupné z 

https://www.the-scientist.com/the-nutshell/new-down-syndrome-protein-found-39577. 
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Co se týče výzkumu komunikace dětí s Downovým syndromem, ten je stále spíše 

otázkou. Zatímco lingvisté se dlouhá léta řečí intaktních dětí nezabývali, poněvadž tuto 

problematiku považovali za příliš jednoduchou a přirozenou (namísto toho byla v zájmu 

filozofů, lékařů, psychologů a pedagogů; Slančová, 2008), komunikace dítěte s postižením 

není pro vědce různých odvětví vyhledávaným tématem z opačného důvodu. Přesto se od 

sedmdesátých let 20. století objevují knihy, které se komunikaci dítěte s postižením (nejen 

s Downovým syndromem) a zejména její nápravě věnují. 

Zmiňme některé z nich: Za jednu z prvních publikaci bychom mohli považovat 

Appliances for treatment of oral sensori-motor disorders autora Huberta Haberfellnera, 

která byla vydána roku 1977.29 V roce 1991 vyšla významná publikace autora Rodolfa 

Castillo-Moralese Die orofaziale Regulationstherapie, jež byla v roce 2006 přeložena také 

do češtiny30 a na niž navázali i jiní autoři (např. A. Hohoff: Die Sprachlautbildung von 

Kindern mit Morbus Down, 1998;  D. Karch: Orofaziale Regulationstherapie nach Castillo 

Morales — Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie, 2003). Z anglofonních 

zemí je třeba zmínit knihu encyklopedického typu Handbook of clinical child psychology 

(2015) či Mental illness and communication (Kramer – Bryan, 2001). Na českém území je 

tato problematika představována od 21.  století, a to např. Jiřinou Klenkovou v knize 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – s narušenou komunikační 

schopností (2008) či Evou Zezulkovou, jež je autorkou publikace Jazyková a komunikativní 

kompetence dětí s mentálním postižením (2011). 

Téma komunikace osob s Downovým syndromem významně zastupuje S. Buckley 

(s kolektivem autorů), v současné době ředitelka oddělení vědy a výzkumu 

v organizaci Down Syndrome Education International (např. Increasing the conversational 

utterance length of teenagers with Down's syndrome, 1995, nově např. Do infants with 

Down syndrome show an early receptive language advantage?, 2020). Výzkum se 

v posledních letech (nebo velmi zřídka v posledních dekádách) příležitostně objevuje 

v některých zahraničních periodikách se zaměřením na vzdělávání i osvojování jazyka. 

Mezi autory, kteří sem s tématem přispívají, paří např.  tým badatelů E. Checa a M. Galeote 

působící na univerzitě v Malaze (nejnovější výzkum The acquisition of different classes of 

words in Spanish children with Down syndrome, 2018) či americká badatelka Ş. Özçalışkan 

 
29 Cit. dle Karch, D. (2005). Orofaziale Regulationstherapie nach Castillo Morales. Monatsschrift 

Kinderheilkunde, 153, 8, 782–785.  
30 Castillo-Morales, R. (2006). Orofaciální regulační terapie. Praha: Portál. 
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(Early gesture provides a helping hand to spoken vocabulary development for children with 

autism, Down syndrome, and typical development, 2018). Je ovšem nutné podoktnout, že 

se jedná převážně o jednorázové studie, nikoli dlouhodobý výzkum. Počátky těchto 

občasných studií mají ve velké míře původ v práci americké vědkyně E. Bates; některé typy 

jejích výzkumů jazyka a komunikace u dětí byly v začátcích aplikovány na děti 

s Downovým syndromem, a vytvořily tak odrazový můstek pro zkoumání jazykového 

vývoje u dětí s trizomií 21 (viz např. J. Miller: Language and communication 

characteristics of children with Down syndrome, 1987).31 I z tohoto důvodu se značné 

množství studií o komunikaci dětí s Downovým syndromem zaměřuje na lexikum. 

V rámci české lingvistiky je výzkum komunikace dítěte s Downovým syndromem 

zatím tématem opomíjeným. Rozvoji komunikačních schopností u dětí s Downovým 

syndromem se občas věnují závěrečné práce, především na pedagogických fakultách (např. 

bakalářská práce E. Šanderové Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s Downovým 

syndromem, 2016). 

 

3.4. Charakteristika Downovu syndromu, zvl. neurobiologická 

 

Downův syndrom je genetická porucha, která je způsobena trizomií chromozomu 

21 (chromozom 21 se neobjevuje v páru, ale třikrát; proto také bývá označován jako 

trizomie 21). Jedná se o nejznámější a nejčastější chromozomální syndrom, kterým je 

postiženo cca 1 ze 700 živě narozených dětí (Kukla, 2016, s. 11–12). V České republice se 

ročně narodí asi 50 dětí s tímto syndromem, ve světě je to celkem cca 100 000 dětí.32 

Downův syndrom se vyskytuje u všech etnik a národů po celém světě, bez ohledu na 

sociální rozvrstvení. 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem uvádí,33 že chromozomy 

jsou paličkovité útvary, které jsou uložené v jádru každé buňky lidského těla. V nich jsou 

zakódovány všechny znaky – geny, které dítě dědí po svých rodičích, přičemž od každého 

 
31 Z české verze nástroje MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MCDI) vycházíme 

také v této práci v kap. 7. 4. o osvojování slovní zásoby. 
32 Co je to Downův syndrom [online]. Downuvsyndrom.wz.cz [cit. 16. 3. 2021]. 

Dostupné z https://downsyndrom.cz/downuv-syndrom/obecne-informace/co-je-to-downuv-syndrom.html. 
33 Čím je způsoben DS [online]. Downuvsyndrom.wz.cz [cit. 1. 3. 2018]. 

Dostupné z http://www.downuvsyndrom.wz.cz. 

file:///C:/Users/FFUK/Downloads/ownuvsyndrom.wz.cz
file:///C:/Users/FFUK/Downloads/ownuvsyndrom.wz.cz
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rodiče pochází právě jedna polovina každého chromozomu. Dispozice pro vznik Downova 

syndromu jsou uložené na jednom z ramen chromozomu č. 21. Tento chromozom je 

nejmenším lidským chromozomem, ale je jedním z nejpodrobněji studovaných. Obsahuje 

asi 1,5 procenta všech genů lokalizovaných v jádře každé lidské buňky. 

Dle Šustrové (2004; s. 43–45) je podle výsledků chromozomální analýzy možné 

rozlišit tři formy Downova syndromu: 

1) Volná trizomie 21, při níž je jeho příčinou přítomnost nadpočetného chromozomu 21 

ve všech buňkách. Tento typ se vyskytuje cca u 88 % osob s Downovým syndromem. 

Tato forma může být jako jediná ovlivněna věkem matky. Riziko opakování se volné 

trizomie 21 v dalším těhotenství matky je velmi malé, cca 1 %. 

2) Translokační trizomie 21, při níž je Downův syndrom výsledkem nevyvážené 

translokace buněk (cca 4,4 % osob). K translokaci dochází v důsledku odlomení 

malých vrcholků 21. chromozomu a jiného chromozomu (13., 14., 15., 22., případně 

jiného 21. chromozomu), přičemž zbývající části obou chromozomů se spojí 

(Selikowitz, 2011, s. 52). 

3) Mozaiková trizomie 21 (cca u 7,7 % osob), v níž mají osoby mimo linii s nadpočetným 

21. chromozomem ještě buňkovou linii s normálním počtem chromozomů 

(nadbytečný chromozom je jen v některých buňkách těla). 

Výskyt Downova syndromu může být ovlivněn 1) věkem matky (především u volné 

trizomie; u rodičky mezi 18 a 30 lety je riziko cca 1 : 1 500, u čtyřicetileté již cca 1 : 110; 

věk otce na vznik trizomie 21 potvrzen nebyl); 2) poruchou rekombinace buněk 

(translokační a mozaiková trizomie; Šustrová, 2004, s. 48–49). Mezi vnější rizikové faktory 

způsobující Downův syndrom patří kouření, alkohol, drogy, hormonální léky, radiace 

(např. podle výsledků pozorování K. Sperlinga, 1994; cit dle Šustrová, 2004, s. 49) došlo 

v západním Berlíně devět měsíců po havárii atomové elektrárny v Černobylu roku 1986 

k významnému zvýšení výskytu Downova syndromu). 

Následkem postižení centrální nervové soustavy je intelektové postižení, jehož 

hloubka je různá, nejčastěji jde o lehké (IQ 50–69) a středně těžké (IQ 35–49). Švarcová 

(2001) upozorňuje, že jeho intenzita nekoreluje s počtem tělesných znaků, ale je dána 

především rozvojem (resp. nerozvojem) schopnosti abstraktního myšlení. Různé stupně 

snížené inteligence však představují opoždění či omezení vývoje jedince ve všech směrech 

– v hrubé a jemné motorice, osobnostním a sociálním vývoji, kognitivním vývoji 
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a v neposlední řadě ve schopnosti komunikace a řeči. Jak uvádí Kukla (2016), dnes již je 

prokázáno, že emocionální život i sociální interakce osob s Downovým syndromem jsou 

většinou dobře vyvinuté a lze je i nadále velmi dobře rozvíjet. To ovšem nebylo možné ve 

všech dobách lidských dějin; Pueschel (1997) popisuje dobu, kdy nacistická vláda osoby 

s Downovým syndromem přímo fyzicky likvidovala. V kulturnějších zemích byly dříve 

tito lidé trvale umisťovány do ústavů, nemocnic či psychiatrických léčeben – bez péče, 

kterou by k posilování svého vývoje potřebovaly. V dnešní době se již naštěstí všeobecně 

ví, že při dostatečné investici času a trpělivosti, které rodiče a blízké okolí do výchovy a 

vzdělání dětí s Downovým syndromem (či jiným handicapem) vloží, lze dosáhnout 

pozoruhodných výsledků a z převážné většiny lidí s tímto darem se mohou stát nejen 

šťastní, ale i pro společnost prospěšní lidé (Pueschel, 1997). 

Velký lékařský slovník (2015) uvádí, že Downův syndrom je často doprovázen 

přidruženými onemocněními, jako jsou vrozené srdeční vady, žaludeční a střevní 

abnormality, nedoslýchavost, poruchy štítné žlázy, leukémie či Alzheimerova choroba. 

Lidé s Downovým syndromem bývají také náchylnější k infekcím, jelikož mohou mít 

oslabenou imunitu (Kukla, 2016). Případná léčba lidí s Downovým syndromem se odvíjí 

od vývojových vad a jejich komplikací (korekce srdeční vady, léčba infekcí apod.). Aby se 

dítě tělesně i psychicky dobře vyvíjelo, je velmi důležitá péče různých odborných 

(fyzioterapie, logopedie) i dalších oblastí (podpora rodiny a blízkého okolí, začlenění do 

běžného kolektivu, návštěva podpůrných center apod.). 

Kukla dále uvádí (2016, s. 12), že ženy s Downovým syndromem bývají zpravidla 

plodné a jejich děti se rodí v 50 % případů bez postižení. Případy otců s tímto syndromem 

nejsou známy. 

Jak zde již bylo naznačeno, lidé s Downovým syndromem (i jiným typem 

intelektového postižení) bohužel často nesplňují obecné nároky v oblasti řečových 

a jazykových dovedností, což se mj. negativně odráží v procesu jejich školské i sociální 

integrace (Zezulková, 2011, s. 5). Od devadesátých let 20. století v České republice 

vzrůstají tendence k začleňování osob s postižením, v největší míře s postižením tělesným, 

smyslovým či kombinovaným. Integrace osob s intelektovým postižením však zatím patří 

k těm nejobtížnějším, neboť jedním ze symptomů mentálního postižení jsou právě více či 

méně výrazné odchylky v komunikaci (Švarcová, 2001, s. 13). Řeč se u těchto osob vyvíjí 

nejen opožděně, ale také odlišně (z důvodu odlišných biologických předpokladů). 
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Zezulková (2011, s. 5) dodává, že vzhledem k tomu, že proces vzdělávání je založen na 

přiměřeně rozvinuté jazykové a komunikativní kompetenci, narušený vývoj v těchto 

oblastech signalizuje primárně sníženou úspěšnost ve škole a následně v profesním 

uplatnění i v ostatních oblastech sociálního života. 

 

3.5. Tělesné znaky osob s Downovým syndromem 

 

Downův syndrom je rozpoznatelný na první pohled, poněvadž nadbytečný 

chromozom způsobuje svým nositelům specifické tělesné znaky (Buckley, 2012). Proto 

bývají osoby s tímto syndromem někdy označovány jako „velká rodina“.34 Znaky se mohou 

u jednotlivých osob objevovat v různém množství a neplatí, že by více tělesných znaků 

znamenalo těžší míru postižení (Kukla, 2016). Výjimkou není ani to, že některé z těchto 

znaků nesou i intaktní jedinci. 

Tělesné znaky, uváděné především Kuklou (2016), jsou zde rozdělené do tří skupin: 

1) znaky na hlavě a obličeji 

⮚ menší hlava s krátkým, širším krkem, hlava vzadu lehce zploštělá;35 

⮚ okrouhlý obličej s vystouplým čelem; 

⮚ kratší nos se širším kořenem; 

⮚ mírně zešikmené oči; 

⮚ epikantická řasa (kožní řasa probíhající vertikálně mezi vnitřním koutkem oka 

a kořenem nosu; pokud je velká, může vyvolat mylný dojem šilhání);36 

⮚ bílé skvrny na duhovce; 

⮚ nízko posazené uši. 

 

 

  

 
34 Downův syndrom je jedna z mála diagnóz s intelektovým postižením, který nese i tělesné znaky. S tím, 

že jeho nositelé sdílejí některé společné fyzické charakteristiky, se pojí i otázky etické a morální. Kvůli této 

„rozpoznatelnosti“ mohou narážet na to, že se jich většinové okolí straní, jelikož neví, jak se k nim chovat, 

jak s nimi mluvit apod. 
35 Též se nazývá brachycephalia. Selikowitz, M. (2011). Downův syndrom. Praha: Portál, s. 41. 
36 Selikowitz, M. (2011). Downův syndrom. Praha: Portál, s. 41. 
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2) kosterní znaky 

⮚ krátké širší ruce s krátkými prsty; 

⮚ pouze jedna zřetelná čtyřprstová rýha (viz příloha 3); 

⮚ malá chodidla s krátkými prsty; 

⮚ tzv. „sandálová mezera“ mezi palcem a ukazovákem na noze; 

⮚ malý tělesný vzrůst. 

 

3) vývojové vady 

⮚ hypotonie, tj. slabý svalový tonus; 

⮚ zvýšená hybnost kloubů; 

⮚ snížená síla.37 

 

 

3.6. Vývoj dítěte s Downovým syndromem 

 

Vývoj člověka probíhá po celý život. A jiné to není ani u lidí s Downovým 

syndromem, pokud jsou dostatečně obklopeni podnětným a vyhovujícím prostředím. Vývoj 

ale v jednotlivých oblastech probíhá pomaleji (délka opoždění může být v každé oblasti 

jinak dlouhá) a je možné, že v některých nikdy nedosáhnou úrovně zcela zdravého člověka. 

V mnohých ale ano. Jejich silnými stránkami jsou např. schopnost empatie, sociální cítění 

(bývají velmi senzitivní a rozumějí také neverbálnímu vyjádření pocitů), schopnost intuice, 

vizuální paměť a vizuální vnímání, ale i mnoho dalších (Buckley, 2012). Např. ale empatie 

a senzitivita bývají občas vyvinuta až příliš (např. tzv. hypersenzitivita); lidé s Downovým 

syndromem potom absorbují pocity druhých (zejména stres, hněv) a tyto pocity těžko 

snášejí (McGuire, 2021). 

 
37 Tento bod navíc přidává autorka Windersová: Winders, P. (2009). Rozvoj hrubé motoriky u dětí 

s Downovým syndromem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 6-7. 

Obr. 1. Obrázek dívky s Downovým syndromem, na níž je možné pozorovat některé obličejové 

a kosterní znaky. Obrázek dostupný z cz.pinterest.com/pin/555842778979249471. 
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Děti s Downovým syndromem dosahují životních milníků kvůli opožděnému vývoji 

později než děti s typickým vývojem. Důležité ale je, že jich i přes své omezení dosahují. 

Většina dětí s Downovým syndromem je mobilní a od raného věku prochází stejnými 

motorickými etapami jako intaktní vrstevníci (přetáčení, lezení, první krůčky). Většina 

z nich také nezávisle na okolí zvládá sebeobslužné aktivity (krmení, oblékání apod.), což 

jsou činnosti opět založené na motorických schopnostech a dovednostech (Buckley, 2012). 

Odlišnost ve vývoji se týká také jazyka a komunikace. Tyto děti mívají problém s učením 

se jazyku a percepce u nich bývá vyvinutější než řečová produkce. Zatímco první slova 

začínají intaktní děti produkovat mezi 10. a 14. měsícem věku (Bloom, 2015), u dětí 

s Downovým syndromem je to kolem 24. měsíce. Děti i dospělí s Downovým syndromem 

zvládají snáze situace, které dobře znají, a lépe se orientují ve známém prostředí. Ve svém 

životě vyhledávají stereotypní situace, rituály a řád (McGuire, 2021). 

První odchylky je u dětí s Downovým syndromem možné pozorovat hned po 

narození po vyšetření pediatrem, kdy jsou zřejmé především případné somatické anomálie 

(rozštěp rtu, vady srdce apod.). Další vady se mohou projevit později, zejména v prvních 

měsících života. Dle Šustrové (2004, s. 77) děti s Downovým syndromem nejčastěji trpí 

srdečními vadami a anomáliemi zažívacího traktu, protože jejich orgány nejsou dostatečně 

vyvinuté k tomu, aby fungovaly adekvátně. 

Následující přehled z knihy Marka Selikowitze (2011) nastiňuje vývoj „průměrného“ 

dítěte s Downovým syndromem, autorem uváděná věková rozpětí je třeba brát jako 

orientační. Vývoji jazyka a komunikace bude blíže věnována samostatná kapitola 6. 
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  Downův syndrom Běžný vývoj 

  Průměrný věk Věkové rozmezí Průměrný věk Věkové rozmezí 

Hrubá motorika      

sedí bez pomoci 11 měsíců 6–30 měsíců 6 měsíců 5–9 měsíců 

leze 12 měsíců 8–22 měsíců 9 měsíců 6–12 měsíců 

stojí 20 měsíců 1–3 roky 11 měsíců 8–17 měsíců 

chodí bez pomoci 2 roky 1–4 roky 14 měsíců 9–18 měsíců 

          

Jazyk a řeč      

první slovo 23 měsíců 1–4 roky 12 měsíců 8–23 měsíců 

dvouslovné věty 3 roky 2–7,5 roku 2 roky 15–32 měsíců 

          

Sebeobslužné dovednosti      

opětuje úsměv 3 měsíce 1,5–5 měsíců 1,5 měsíce 1–3 měsíce 

jí rukama 18 měsíců 10–24 měsíců 10 měsíců 7–14 měsíců 

pije ze šálku bez pomoci 23 měsíců 12–32 měsíců 13 měsíců 9–17 měsíců 

používá lžíci 29 měsíců 13–39 měsíců 14 měsíců 12–20 měsíců 

chodí na nočník 3,5 roku 2–7 let 19 měsíců 16–42 měsíců 

obléká se (bez zapínání) 7,5 roku 3,5–8 let 4 roky 3–5 let 

Tab. 1. Věkové rozpětí vývojových milníků u dítěte s Downovým syndromem a s typickým 

vývojem. In: Selikowitz, 2011, s. 61 

 

Vývojové mezníky u „průměrného dítěte“ s Downovým syndromem jsou uvedeny 

také v publikaci autorky S. Buckley (2012). Navíc zde představuje sociální dovednosti 

(např. individuální hra, hra s vrstevníky apod.), u jazyka a komunikace se věnuje také 

předřečovým projevům (broukání apod.). Za významné považujeme také oddíly chování 

(cca do jednoho roku důležitost rutin, po druhém roce učení se sebekontrole) a paměť 

a myšlení (již prvním roce života dítě pozoruje, učí se nápodobou i je schopno samo vybrat, 

rozhodnout). Ve věkovém rozpětí dosažení důležitých vývojových mezníků se tabulky více 

méně shodují. 
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Tab. 2. Přehled vývoje dítěte s Downovým syndromem od narození do 5 let věku.                              

In: Buckley, 2012, s. 3. 

 

Šustrová (2004, s. 135) upozorňuje, že vývoj v raném období a útlém dětství je 

životně důležitý pro rozvoj každého jedince. Tato doba je tedy velmi příznivá k rozvoji 

jednotlivých psychických funkcí, ale také k předcházení negativním vlivům na optimální 

vývoj. Autorka dále uvádí, že „[…] intelektové funkcie by mali byť podnecované do takej 

miery, aby dieťa mohlo čo najlepšie využívať svoje schopnosti (s. 144).“ 

Tělesný, intelektuální i emocionální vývoj osoby s Downovým syndromem probíhá 

celý život, avšak pomaleji než u ostatní populace. Tento vývoj nemusí dosáhnout 

komplexnosti ve všech oblastech, a proto bývá člověk s Downovým syndromem více či 

méně celoživotně závislý na podpoře svého okolí (Selikowitz, 2011, s. 55). Fakt, že se lidé 

s Downovým syndromem vyvíjejí po celý život, znamená, že se křivka učení (dovedností) 

v dospělosti nezastavuje; ještě před několika desítkami let byl však lékaři tvrzen opak.38 

U výchovy těchto lidí není důležité, o kolik měsíců jsou opoždění za ostatními; Selikowitz 

(2011, s. 56) ale uvádí, že je naopak důležité, aby si udržovali konstantní rychlost vývoje – 

aby byli stále obklopeni podnětným prostředím a jejich vývoj se nezpomaloval.  

 
38 Základním předpokladem k tomuto vývoji je však vhodné, stimulující prostředí. 
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Aby byl vývoj dítěte s Downovým syndromem optimální, je u něj dle Šustrové (2004, 

s. 135, 144) zapotřebí podněcovat pět hlavních oblastí: 

1) kognitivní funkce; 

2) řeč; 

3) motoriku (hrubou i jemnou); 

4) smyslové orgány; 

5) psychosociální oblast (život duševní a společenský). 

Všechny tyto složky se ale navzájem překrývají; Selikowitz (2011, s. 59) např. uvádí, 

že rozhovor je sice dovedností jazykovou, ale zároveň je dovedností sociální. V každém 

případě je potřeba, aby v prvních dvou letech života pediatr či další odborníci zjistili, zda 

se jakékoli dítě vyvíjí v normě, nebo zda v některé oblasti zaostává. Co nejdříve je vždy 

nutné stanovit správnou diagnózu a poskytnout dítěti včasnou potřebnou péči (Šustrová 

2004). 

 

3.7. Informovanost rodičů a veřejnosti 

 

O lidech s Downovým syndromem do dnešní doby kolují různé mýty, pramenící 

z neznalosti této diagnózy. Přestože již v roce 1994 vyšel na I. národní konferenci 

o Downově syndromu v Bratislavě překlad výzvy americké společnosti National Down 

Syndrome Society o mýtech a realitě spojených s Downovým syndromem, i v dnešní době 

se nadále střetáváme s podobnými názory. Mezi ně patří zejména následující (cit. dle 

Šustrová a kol., 2004, s. 17): 

1) Lidé s Downovým syndromem nejsou schopni se učit, jsou nevzdělavatelní 

(ve skutečnosti mají výbornou schopnost napodobování i učení, jen jejich tempo je 

pomalejší, a všichni jsou vzdělavatelní). 

2) Lidé s Downovým syndromem jsou předmětem charity (ve skutečnosti jsou občané 

s etnickou a národnostní příslušností a mají přirozená lidská práva, která jim nesmí být 

odejmuta). 

3) Lidé s Downovým syndromem jsou závislí a neschopní pracovat, potřebují stálou 

finanční podporu společnosti (ve skutečnosti je na základě jejich individuálních 
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schopností možné je zaměstnávat v různých oblastech, potřebují se zapojit do hlavního 

proudu vzdělávání i zaměstnání). 

Až do přelomu 20. a 21. století byly v Čechách možnosti čerpání informací 

o Downově syndromu, zejména pro rodiče a širší veřejnost, omezené, protože nebyla 

vydána ucelená kniha pojednávající o této problematice. V roce 1997 byla ale do češtiny 

přeložena kniha Siegfrieda M. Pueschela A Parent’s Guide to the Down Syndrome – 

Toward a Brighter Future,39 počátkem nového století také kniha Marka Selikowitze Down 

Syndrome (Downův syndrom).40 Roku 2001 byla na Slovensku u příležitosti 2.  národní 

konference o Downově syndromu vydána kniha pedopsychiatričky Márie Šustrové Milí 

rodičia dieťatka s Downovým syndrómom,41 v roce 2004 ještě kniha Diagnóza: Downov 

syndróm téže autorky.42 

Za zmínku stojí také např. publikace Děti z planety D. S. autorky Olgy Struskové 

(2000), jež čtenáře seznamuje s osudy několika rodin s dítětem s tímto postižním, a O čem 

se nemluví (2016), v níž mladí lidé s Downovým syndromem vyjadřují své postoje 

k intimním tématům (přátelství, manželství apod.). Rodinami, v nichž se vyskytuje 

Downův syndrom, je velmi oblíbená také kniha povídek Na tom záleží I, II (1999, 2004), 

jejíž autorka Denisa Střihavková má sama tento syndrom. Knihy, které napsaly sami lidé 

s Downovým syndromem, ostatně nejsou výjimkou; autorkou oboustranné knihy Anežčino 

bistro / Anežčino bystro (2018) je mladá autorka Anežka Marušincová, stále publikujícím 

autorem je také Jiří Šedý, který má na svém kontě již dvanáct knih (nejnovější kniha 

Záblesk času vyšla v roce 2019; více o autorech s Downovým syndromem viz Homolková, 

2020). 

Pro rodiče i veřejnost vychází také periodika obsahující rady odborníků a informující 

o aktivitách spolků pro osoby s Downovým syndromem. Na českém území se jedná o 

časopis Plus 21 (vycházející třikrát do roka), který od roku 2000 vydává Společnost rodičů 

a dětí s Downovým syndromem.43 Slovenskou obdobou je časopis Slnečnica,44 vydávaný 

 
39 Český překlad: Pueschel, S. M. (1997). Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech – Market. 

Překlad D. Maděrová. 
40 Selikowitz, M. (2011). Downův syndrom. Praha: Portál. Překlad D. Tomková. 
41 Šustrová, M. (2001). Milí rodičia dieťatka s Downovým syndrómom. Bratislava: Spoločnosť Downovho 

syndrómu na Slovensku. 
42 Šustrová, M. a kol. (2004). Diagnóza: Downov syndróm. Bratislava: Spoločnosť Downovho syndrómu. 
43 Více informací na http://www.downsyndrom.cz/predplatne.html. 
44 Více informací na http://downovsyndrom.sk/sds/?q=node/105. 
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Společnosti Downovho syndrómu, v Německu pod záštitou Deutches Down-Syndrom Info 

Center vychází časopis Leben mit Down-Syndrom.45 

V České republice existuje v současné době 8 institucí,46 které pomáhají přímo lidem 

s touto diagnózou. Jsou jimi následující (dle měst v abecedním pořadí): 

⮚ Brno: Úsměvy, z. s. pro pomoc lidem s Downovým syndromem;47 

⮚ České Budějovice: Ovečka, o. p. s.;48 

⮚ Jablonec nad Nisou: SPMP ČR – Inclusion Czech Republic, Klub Downova 

syndromu;49 

⮚ Kopřivnice: Mandlové oči, z. s.;50 

⮚ Ostrava – Bohumín: Sdružení dětí s Downovým syndromem Čtyřlístek; 

⮚ Praha: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (DownSyndromCZ);51 

⮚ Ústí nad Labem: SPMP – Klub Downova syndromu; 

⮚ Vsetín: Ovečka Vsetín.52 

Evropskými organizacemi Downova syndromu jsou tzv. EDSA (Eureopean Down 

Syndrom Association)53 a Down Syndrome International.54 Světovým portálem 

zabývajícím se problematikou Downova syndromu a nejnovějšími výzkumy s ním 

spojenými je Journal of Down Syndrome & Chromosome Abnormalities.55 

Pomoc nabízejí i organizace věnující se osobám se zdravotním a sociálním 

znevýhodněním obecně, nikoli pouze s Downovým syndromem. Mezi ně patří např. Dveře 

dokořán56 a Rytmus57 (pro integraci těchto osob mezi vrstevníky v běžném prostředí a jejich 

začlenění do běžné společnosti), Ruka pro život58 (pro všestranné zkvalitňování života osob 

 
45 Více informací na https://www.ds-infocenter.de/html/lebenmitds.html. 
46 Stav k 1. 3. 2021. 
47 Www.usmevy.cz.  
48 Www.ovecka.eu. 
49 Www.downuv-syndrom.cz. 
50 Www.mandloveoci.cz. 
51 Www.downsyndrom.cz. 
52 Www.oveckavsetin.cz. 
53 Www.edsa.eu. 
54 Www.dseinternational.org. 
55 Www.omicsonline.org/down-syndrome.php. 
56 Www.dveredokoran.cz. 
57 Www.rytmus.org. 
58 Www.rukaprozivot.cz. 

http://www.usmevy.cz/
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s intelektovým postižením a jejich rodin), Máme otevřeno?59 (podpora zejména 

v pracovních a volnočasových aktivitách), Inventura60 (s cílem pozměňovat představy 

veřejnosti o životech lidí s intelektovým postižením a integrovat tyto lidi do společnosti 

skrze zviditelňování jejich umělecké činnosti), Centrum setkávání61 (jež nabízí 

rehabilitační, výchovné i zájmové aktivity) a mnoho dalších. 

 

3.8. Legislativní opatření a právo dětí s Downovým syndromem na vzdělání 

 

Školský zákon, § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných řadí žáky s Downovým syndromem do skupiny 

zdravotně postižených. „Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, 

tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, 

autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.“62 Tito žáci mají nárok na bezplatné 

využívání podpůrných opatření (např. poradenská pomoc školy, individuální úprava 

vzdělávání včetně úpravy podmínek přijímacího řízení a ukončení studia, využití asistenta 

pedagoga a kompenzačních pomůcek aj.), která jsou dále členěna do pěti stupňů dle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 

Tento zákon dále uvádí, že „pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, 

zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní 

skupiny“.63 K tomuto kroku je zapotřebí souhlasu potřebného krajského úřadu, v případě 

církevní školy souhlasu ministerstva. Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo 

studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 tohoto zákona, „zařadí ředitel školy 

žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím 

 
59 Www.mameotevreno.cz. 
60 Www.inventura.org. 
61 Www.centrumsetkavani.cz. 
62 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 

odst. 1, ve znění pozdějších předpisů. 
63 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 

odst. 9, ve znění pozdějších předpisů. 
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k jeho věku“.64 Tyto třídy (příp. oddělení, skupiny) jsou přísně vymezené i organizačně; ve 

škole mateřské je maximální rozsah poskytování speciálně pedagogické péče tři hodiny 

denně, na prvním stupni pět hodin v dopoledním a odpoledním vyučování, na druhém 

stupni potom šest hodin v dopoledním a odpoledním vyučování. Jsou uzpůsobené 

i sníženým počtem žáků, minimálně šesti, maximálně však čtrnácti žáky, s přihlédnutím 

k jejich věku a speciálním vzdělávacím potřebám.65 

V současné době se do popředí dostává proces integrace dětí s intelektovým či jiným 

postižením do běžných škol, hovoří se o tzv. inkluzi (inkluzivním vzdělávání). O této otázce 

pojednávají mimo již zmíněné vnitrostátní předpisy i mezinárodní dokumenty: již 

Všeobecná deklarace lidských práv a svobod OSN z roku 1948, článek 26, říká, že 

„(1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních 

a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž 

všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností. 

 (2) Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským 

právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti 

a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož 

i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.  

(3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.“66 

Úmluva o právech dítěte (ve znění přijatém v České republice, zveřejněném ve Sbírce 

zákonů č. 104/1991) se o vzdělávání dětí s postižením vyjadřuje následovně: „Uznávajíce 

zvláštní potřeby postiženého dítěte se pomoc (v souladu s odstavcem 2) poskytuje podle 

možností bezplatně, s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě 

starají, a je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, 

profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a 

odpočinku, a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti 

a co největšího stupně rozvoje jeho osobnosti, včetně jeho kulturního a osobního rozvoje.“ 

 
64 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, § 23 odst. 3. 

 
65 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, § 25. 
66 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod OSN, dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/1-pravni-

predpisy-a-souvisejici-dokumenty. 
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Tato Úmluva tedy zajišťuje dítěti veškerou potřebnou péči a je si plně vědoma nezbytnosti 

pěstování soběstačnosti osob s postižením, jak jen je to možné. 

V roce 2006 vydala OSN také Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, 

v níž je vzdělávání těchto osob věnován rozsáhlý článek 24. Základním předpokladem je, 

že státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním 

postižením na inkluzivní přístup ke vzdělání – s cílem realizovat toto právo bez 

diskriminace a na základě rovných příležitostí. „Státy, které jsou smluvní stranou této 

úmluvy, umožní osobám se zdravotním postižením získat praktické a sociální dovednosti, 

které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života 

společnosti.“67 

Tento přístup inkluzivního vzdělávání, který má ve světě kořeny již v polovině 

dvacátého století, vešel v platnost již roku 2005.68 Tím byla uzákoněna zásada rovného 

přístupu ke vzdělávání bez diskriminace (z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 

víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a 

zdravotního stavu anebo jiného postavení občana) a také tzv. pravidlo spádové školy, 

podle kterého má každé dítě právo se vzdělávat ve své spádové škole příslušné podle místa 

trvalého bydliště, a realizovat tak své právo na veřejnou službu garantovanou státem. 

Do novely školského zákona navštěvovaly děti s lehkým mentálním postižením 

tzv. základní školy praktické (skutečně zaměřené na praktické dovednosti, práci s různými 

materiály apod.). Tento typ škol se dělil na dva stupně stejně jako běžná škola a i seznam 

předmětů byl shodný (lišil se však množstvím obsahu a sníženou hodinovou dotací). 

V praktické škole se žáci vzdělávali dle rámcových vzdělávacích programů (dále RVP) pro 

základní vzdělávání – části D, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Po jejím ukončení získal žák také základní vzdělání.69 

Žáci se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým postižením před novelou zákona 

navštěvovali školy pomocné (dnes speciální základní školy). Ty se zaměřují především na 

maximální zvládnutí trivia, základních sebeobslužných návyků a praktických činností. 

 
67 Celé znění Úmluvy je dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/1-pravni-predpisy-a-souvisejici-

dokumenty. Osobám se zdravotním postižením se věnují i další dokumenty, mezi nimi např. Charta 

základních práv Evropské unie, Práva pacientů (etický kodex), Charta pro 3. tisíciletí aj. 
68 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
69 Šance dětem. Vzdělávání dětí s mentálním postižením [online]. Sancedetem.cz, 2017 [cit. 11. 7. 2017]. 

Dostupné z http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/1-pravni-predpisy-a-souvisejici-dokumenty
http://www.msmt.cz/vzdelavani/1-pravni-predpisy-a-souvisejici-dokumenty
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Speciální základní škola je členěna také na dva stupně, avšak trvá celkem deset let (první 

stupeň představuje první až šestý ročník, druhý stupeň sedmý až desátý). Vzdělávání žáků 

zde probíhá dle RVP pro základní školu speciální.70 

 

Shrnutí 

Downův syndrom je genetická odchylka, s níž se v České republice narodí ročně asi 

50 dětí. Objevuje se napříč všemi etniky, národy i sociálními vrstvami. Jeho nositele spojují 

více či méně nápadné fyzické rysy, jejich míra ale nesouvisí se stupněm intelektového 

postižení. 

Intelekt je možné měřit různými způsoby, pro lidi se sníženým intelektem se jako 

vhodná metoda jeví např. dynamická diagnostika, která pracuje s potenciálem člověka. Ta 

vychází mj. z teorie R. Feuersteina, že intelekt je pohyblivý i směrem nahoru, a lze ho tedy 

zdokonalovat. 

Úroveň jazykových a řečových schopností a dovedností nezávisí pouze na dítěti 

samotném, ale také na prostředí, jež ho utváří. Tímto vzájemným vztahem se zabývá 

tzv. celostní komunikace, která začíná být rodinami dětí s Downovým syndromem také 

vyhledávána. 

Downův syndrom se zřejmě objevuje od nepaměti, ale jako první jeho rysy popsal 

John L. Down v r. 1866. V 50. letech 20. století učinil významný pokrok v tomto ohledu 

lékař a genetik Jerome Lejeune a svým výzkumem jasně prokázal souvislost mezi genetickou 

vadou a intelektovým postižením. Přestože byl jeho výzkum podnikán za účelem nalezení 

léčby, byly výsledky jeho práce použity, v přímém rozporu s jeho snahou, k nejranější 

detekci plodů s tímto syndromem a následnému předčasnému ukončení těhotenství. 

Lidé s Downovým syndromem procházejí vývojem ve všech oblastech po celý život, 

vývoj ale oproti intaktním jedincům probíhá pomaleji (doba opoždění se v každé oblasti 

může lišit). Jejich silnými stránkami je sociální cítění, empatie či vizuální vnímání. 

V motorickém vývoji, pracovní paměti aj. dosahují milníků později. Důležité ale je, že jich 

skutečně i přes své omezení dosahují. 

 
70 Šance dětem. Vzdělávání dětí s mentálním postižením [online]. Sancedetem.cz, 2017 [cit. 11. 7. 2017]. 

Dostupné z http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml. 
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Děti s intelektovým postižením mají právo na vzdělání stejné jako děti bez diagnózy, 

mohou navštěvovat základní školy ve své spádové oblasti nebo školy speciální. Tématem 

vzdělání u těchto dětí se nezabývá jen školský zákon, ale také další dokumenty, např. 

Všeobecná deklarace lidských práv a svobod OSN z roku 1948, Úmluva o právech dítěte 

(ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) či Úmluva o právech 

osob se zdravotním postižením (2006). 

V České republice existují ve většině krajů podpůrné organizace na pomoc rodinám 

s dítětem s Downovým syndromem. Vychází také periodikum Plus 21. Významnou 

evropskou organizací je např.  EDSA (Eureopean Down Syndrom Association).  
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4. Teoretická východiska oboru osvojování jazyka dítětem 

 

Tato část uvede stěžejní pojmy, s nimiž budeme v dalších částech práce operovat. 

Patří sem termíny spojené přímo s oborem osvojování jazyka dítětem (např. komunikace, 

dětské slovo, gesto aj.) nebo teoretické přístupy k osvojování jazyka, které z pozorování 

považujeme za stěžejní. Zmíněna je stručně také psychosociální charakteristika dítěte 

v období od 2 do 4 let věku, což je věk, během něhož jsme našeho chlapce pozorovali. 

 

4.1. Vymezení základních termínů 

 

Proces osvojování jazykových znalostí a dovedností lze označovat různými termíny; 

z angličtiny např. language acquisition (srov. Chomsky, 1986), language learning či 

language developement. Zde bude používáno termínu osvojování jazyka, poněvadž je 

„jednoznačný a zároveň teoreticky neutrální“ (Smolík, 2014, s. 11). Osvojování jazyka je 

přirozený proces osvojení si porozumění, vyjadřování a používání komunikačních 

schopností jako komplexního systému znaků a symbolů ve všech jeho formách v rámci 

vývoje člověka (Kapalková a kol., 2010). 

Zatímco jazykověda má vymezení jazyka (langue) a mluvy (parole) dané a jasně je 

odlišuje, v pracích o osvojování jazyka jejich definice tak ustálená není a často dochází 

k jejich prolínání. V této práci vycházíme z pojmů jazyková a komunikační kompetence: 

komunikační kompetence je vnímána jako „soubor všech mentálních předpokladů, které 

člověka činí schopným komunikovat, tedy uskutečňovat komunikační akty, zúčastňovat se 

komunikačních událostí a hodnotit účast druhých na nich (Šebesta, 1999, s. 60) a zahrnuje 

ovládání jazyka, interakční dovednosti i kulturní znalosti. Jazyková kompetence potom 

představuje užívání jazyka dle gramatických a logických pravidel. S ohledem na 

porozumění osvojování dětské řeči je zapotřebí definovat další pojmy (srov. Saicová 

Římalová, 2013). Komunikací je míněn akt vztahující se k jednání souvisejícímu 

s přenosem informace. Komunikace dítěte či komunikační prostředky dítěte jsou potom 

způsoby, jakými dítě komunikuje s okolím (zahrnuje verbální i neverbální projevy). 

Podobným pojmem je dětská řeč; tou jsou zde chápány jazykové a vybrané nejazykové 

projevy dětí od narození do doby, kdy se jejich jazyk a řeč relativně shodují s jazykem 
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a řečí dospělých (Saicová Římalová, 2017). S tím souvisí pojmy slovo, dětské slovo 

a cílová podoba slova. Slovo jsou zvukové komplexy, které se svou zvukovou podobou více 

či méně odlišují od cílových slov dospělého, ale dítě je užívá opakovaně s ustáleným 

významem (Kapalková, 2008). Dětské slovo je pojem víceznačný, my za něj zde 

považujeme slovo produkované dítětem. Cílová podoba slova je taková podoba slova, která 

je obvyklá v projevech dospělých mluvčích. Pro nás je důležitá také spojitost slova 

(dětského i cílového) s řečovým prostředím dítěte – tato podoba může být standardní 

i substandardní, nemusí být tedy ve shodě s pravidly spisovného jazyka (ortoepickými, 

výslovnostními a jinými; Bónová, 2008; v naší analýze např. tutu ve významu akusativu 

telku). Dětský projev je z velké části tvořen také neverbálními prostředky komunikace: 

v této práci se bude jednat především o gesta (projevy záměrného komunikačního chování 

prostřednictvím pohybů rukou, nohou, hlavy a jiných částí těla, včetně mimiky a očního 

kontaktu; Kapalková, 2008) a znaky, jimiž jsou zde chápána naučená gesta zastupující 

označení různých předmětů (viz kap. 6. 2. 2. Znakové systémy). Další důležité termíny 

narušená komunikační schopnost a opožděný řečový vývoj budou šířeji definovány v kap. 

6. 1. o verbální komunikaci dětí a dospělých s Downovým syndromem. 

V souvislosti s označením dětí a dospělých s Downovým syndromem je v této práci 

využíváno také spojení lidé se speciálními (vzdělávacími) potřebami, lidé se zvláštními 

potřebami či lidé s netypickým vývojem. Majoritní populace je zde nejčastěji uvedena ve 

spojení s typickým vývojem či jako intaktní. 

 

4.2. Teoretické přístupy k osvojování jazyka dítětem 

 

Ve světě, především v průběhu 20. století, vznikla řada směrů, které se zabývaly 

jazykem a jeho osvojováním, ovšem ve svých teoretických východiscích i předmětech 

zkoumání se často velice různily. Základní přehled nalezneme např. v knize britské dvojice 

Ambridge – Lieven: Child language acquistion (2011), z našeho prostředí zmiňme např. 

publikace Osvojování jazyka dítětem (2016) autorky Saicové Římalové, Dětská řeč 

a komunikace (Průcha, 2011), Teoretické přístupy k osvojování gramatiky (Smolík, 2007) 

či Od jazyka ke komunikaci (Šebesta, 1999). Základní rozdíl mezi jednotlivými přístupy je 

v tom, jakou váhu přikládají vrozeným a získaným předpokladům k osvojování jazyka, čili 
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předpokladům, s nimiž se rodíme, a těm, s nimiž dítě interaguje (sociální prostředí apod.). 

Pro potřeby této práce se zaměříme jen na vybrané z nich. 

Jedním ze základních předpokladů osvojování jazyka je skutečnost, že jeho 

východiskem jsou dědičné dispozice, které jsou následně modifikovány vnějším 

prostředím. Pro správné osvojování jazyka je ale důležitá koordinace více prvků; 

kognitivních procesů a vývoje biologického, emotivního i psychosociálního (Lachout, 

2012). 

Kognitivní teorie Jeana Piageta vychází z ontogeneze myšlení a řeči a rozvoje 

inteligence (1969) a sehrává zde klíčovou roli interakce jedince s prostředím. Osvojování 

jazyka probíhá ve stadiích, přičemž nejvyšším je stadium formálních operací, v němž se 

uzavírá schopnost abstraktního myšlení. Těmito stádii prochází všichni lidé (včetně lidí 

s intelektovým postižením) – pouze každý svým tempem (to je mj. jeden z důvodů, proč 

má smysl vytvářet případové studie). Piaget také představil pojmy egocentrická a 

socializovaná řeč. Egocentrickou řečí dítě monologicky hovoří především o sobě a snaží 

se být středem pozornosti toho, s kým mluví. Touto řečí tedy hovoří spíše samo pro sebe; 

egocentrická řeč neplní primární sdělovací funkci, je ale důležitá pro vlastní řečový i 

intelektuální vývoj jedince. Egocentrická řeč se vytrácí ve věku nástupu do školy. Teprve 

tehdy se dle Piageta stává komunikace jedince sociální, dochází tedy k socializované řeči. 

Právě egocentrická řeč (nebo samomluva) je u dětí s Downovým syndromem jednou 

z charakteristik verbální produkce a bude jí věnována pozornost v kap. 6. 1. 4. 

Zejména tyto dva pojmy ale zpochybňuje Lev S. Vygotskij. Egocentrická řeč je 

podle něj přechodným stadiem od hlasité řeči k vnitřní. „Na podkladu egocentrické řeči, 

která se odštěpila od sociální, pak vzniká vnitřní řeč dítěte, jež je podstatou jak pro 

autistické, tak i pro logické myšlení (Lachout 2012, s. 10).“ Vygotského schéma má tedy 

podobu sociální řeč – egocentrická řeč – vnitřní řeč (Vygotskij, 1971; 2001). Na sociální 

funkci komunikace dítěte navíc klade důraz od samotného počátku komunikačního vývoje. 

Vygotského socio-kulturní teorie dále tvrdí, že člověka nejvíce formují sociální 

zkušenosti s jinými lidmi, v dětském věku nejčastěji rodiči. Tento fakt je znát také ve 

výchově dětí s Downovým syndromem: pokud dítě vyrůstá v podnětném prostředí – je 

obklopeno nejen správnými řečovými vzory, ale také vzory v chování, bude jeho vývoj 

probíhat podstatně lépe než u dětí vyrůstajících bez podnětného prostředí nebo v izolaci, 

samozřejmě v závislosti na jeho individuálních dispozicích. 
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Teorie behaviorismu největšího rozvoje dosahovala ve 20.–50. letech 20. století, 

poté ale byla důrazně kritizována. Hlavním rysem behaviorismu totiž je, že pojímá jazyk 

a jeho užívání jako jazykové chování a osvojování jazyka chápe jako učení založené na 

vztahu stimulu a reakce (Saicová Římalová, 2016, s. 18); nepředpokládá tedy, že by byl 

jazyk vrozený. U osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem se ale naopak objevují 

tendence směřující také k této teorii: zvlášť v prvních letech je pro děti s Downovým 

syndromem velmi obtížné (až nemožné) osvojovat si jazyk pomocí opakování, 

asociativního jazykového chování apod. Místo toho největších úspěchů dosahují právě 

přímo učením, kdy se pomocí vizuálních stimulů nazpaměť učí správné tvary slov nebo 

celé věty, které jsou poté schopny užívat i v běžné komunikaci. 

 

4.3. Faktory působící na osvojování jazyka 

 

Osvojování mateřského jazyka je dlouhodobý unikátní vývojový proces a je 

evidentní, že pro jeho pochopení je potřeba pracovat s dialektickou spjatostí ontogeneze 

řeči s ostatními faktory limitujícími celkový vývoj dítěte (Lechta, 2008). Adreánsky 

a Lechta (1979) uvádějí, že vzájemná souvislost mezi ontogenezí řeči a těmito faktory 

(např. myšlení, motorika, senzorická a sociální sféra) funguje na bázi vícenásobné zpětné 

vazby; nejen ve vztahu limitujících faktorů a řeči, ale také mezi těmito faktory navzájem. 

Vymezení faktorů ale není jednoduché, poněvadž v různých obdobích vývoje mohou být 

i vlivy jednotlivých faktorů proměnlivé. Zde uvádíme ty, které považujeme za stěžejní. 

1) Mezi základní faktory ovlivňující osvojování jazyka bývá obvykle uváděn věk dítěte 

a vliv okolí dítěte nebo sociálního prostředí, v němž dítě vyrůstá (Saicová Římalová, 2016, 

s. 30). Chronologický věk ale nemusí být vždy zcela vypovídající, zvláště u lidí 

s intelektovým deficitem (proto se např. v různých studiích pracuje s tzv. věkem 

mentálním). Na základě věku se poté proměňují i další faktory – stupeň kognitivního vývoje 

(a myšlení – viz bod 2 této kapitoly), motorického (viz bod 3 této kapitoly) i sociálního. 

Právě vlivu okolí dítěte je přikládána různá váha (viz kap. 4. 2.). Je to ale právě input 

(souhrn komunikačních projevů, jimž je dítě vystaveno; Saicová Římalová, 2016, s. 31), 

který patří stále k základním otázkám oboru osvojování jazyka vůbec. 
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2) Jedním z nejdéle sledovaných vztahů na této úrovni je vztah řeči a myšlení 

(o abstraktním a konkrétním myšlení také v kap. 3. 2. 4. této práce). Ten byl zkoumán již 

od starověku; řecké slovo „logos“ neznamenalo jen slovo, ale také myšlenku, rozum nebo 

zákon (Lechta, 2008, s. 16). Např. Lurija uvádí (1976), že slovo je základní jednotkou 

jazyka i základní buňkou vědomí. Dialektický vztah mezi myšlením a řečí pojmenoval také 

Vygotskij (1971), který tvrdil, že 1) ve vývoji myšlení a řeči existují odlišné kořeny obou 

procesů; 2) ve vývoji řeči existuje předintelektuální stadium a ve vývoji myšlení předřečové 

stadium; 3) do určitého věku probíhá jejich vývoj v odlišných liniích, nezávisle na sobě; 

4) kolem druhého roku života se obě linie protnou – myšlení se stává verbálním a řeč 

intelektuální. 

Přelom ve vývoji myšlení a řeči nastává po třetím roce života (Kuric, 1986), což je 

i stěžejní věk, který je zkoumán v praktické části této práce. Před dovršením tohoto věku 

se hovoří např. o rozvoji tzv. sémiotické funkce (Piaget – Inhelderová, 1971), schopnosti 

představovat si „něco“ prostřednictvím „něčeho jiného“ – obrazné pojmenování, 

symbolické gesto apod. Senzomotorické myšlení se nahrazuje konkrétním, které se 

vyznačuje názorností (je těšně spojené s tím, co dítě vykonává). Tento přechod je také spjat 

s pojmem druhosignální úroveň komunikace. Tento významný vývojový krok se ale často 

v řečové oblasti projeví ve formě fyziologických těžkostí; v řeči dochází k neplynulostem 

vyjádření, zadrhávání, opakování slabik či slov. Lechta (2008) uvádí, že je to „daň“ za to, 

že ve vývoji myšlení i řeči dítě dosáhlo úrovně, jež tvoří hranici mezi člověkem a ostatními 

živočichy. Dodává, že při přiměřených postojích okolí překoná dítě toto období bez 

následků. 

 

3) Podstatná je také souvislost mezi úrovní hrubé a jemné motoriky a vývojem řeči 

(ale také rozvojem kognitivních funkcí obecně, socializace aj.). Mluvení je totiž vysoce 

koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu (Lechta, 2008, s. 19). Pohybové 

schopnosti dítěte a řeč se vzájemně ovlivňují; vzájemný vztah je tu tak zjevný, že u dětí 

s narušeným vývojem motoriky pozorujeme opožděný řečový vývoj, artikulační nedostatky 

aj. Dialektický vztah funguje i naopak; děti s narušenou komunikační schopností často 

vykazují sníženou úroveň motorických dovedností. Proto je u dětí potřeba rozvíjet hrubou 

motoriku (hybnost celého těla – chůze, poskoky, stoj na jedné noze apod.), jemnou 

motoriku (hybnost rukou) i motoriku mluvních orgánů (obratnost mluvidel; Klenková – 

Kolbábková, 2017). Děti s Downovým syndromem kvůli vývojovým vadám (zvýšená 

hybnost kloubů, snížený svalový tonus) obvykle dochází na terapie (např. Vojtova 
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regulační terapie, Bobathova metoda či orofaciální terapie). Přesto si kvůli těmto omezením 

musí dávat pozor na některé cviky, např. se kvůli potížím v oblasti krční páteře doporučuje 

vyhnout se kotoulům vzad či skákání na trampolíně (Jarošová, 2015). 

Motorika řečového aparátu není posilována jen samotnou řečí, ale mnohými dalšími 

úkony, které zároveň slouží jako dobrý trénink k posilování těchto svalů – ústní reflexy 

(pohyby jazyka, otevírání a zavírání úst), u kojenců sání a dumlání, později žvýkání 

(Böhme, 1976). K rozvoji řeči dochází zejména od doby, kdy dítě začíná sedět (většinou 

po sedmém měsíci věku; Kuric, 1986), má tedy hlavu i trup vertikálně; vzpřímená pozice 

napomáhá dítěti s řečovým aparátem obratněji pracovat, jazyk neklesá vlastní vahou 

dozadu jako v pozici vleže apod. V tomto období se tedy rozvíjí především artikulace 

(Lechta, 2008). Motorika batolete, včetně motoriky řečového aparátu, je ale ještě nevyzrálá 

a mluvidla dítěte ještě neumožňují artikulaci precizní; tyto předpoklady dítě splňuje až mezi 

druhým a třetím rokem věku (Damborská, 1982). Dalším krokem v rozvoji řeči je lezení 

(většinou po devátém měsíci věku; Kuric, 1986) a chození (asi o tři měsíce později), kdy 

se zvyšuje akční radius dítěte, dojde si pro předměty, které je samotné zajímají. Zde se díky 

objevování a možnosti osahání předmětů formuje obsahová stránka řeči (chápání významu 

slov, nárůst aktivní i pasivní slovní zásoby aj.). 

 

 

4.4. Stručná charakteristika vývoje dítěte od dvou do čtyř let 

 

Námi pozorovaný chlapec byl pozorován od dvou do čtyř let věku, proto se tento 

odstavec o vývoji omezuje na toto období. Svým věkem zasahoval do dvou vývojových 

stádií – batole (1–3 roky) a předškolní věk, resp. tzv. první fáze plnosti (2–4 roky; 

Vágnerová, 2012). U intaktního dítěte je počátek tohoto období spjat s aktivním 

prozkoumáváním okolí, což vede k rozvoji kognitivních funkcí i motorických kompetencí 

– dítě chodí, zlepšuje se v činnostech, v nichž je zapotřebí jemné motoriky (vkládání, 

navlékání apod.; Kohoutek – Salaquardová, 2006). Kolem třetího roku se u dítěte začíná 

objevovat fikční (námětová) hra, která dominuje nad funkčními (sloužícími ke zlepšení 

manipulačních technik). Právě fikční hra je projevem symbolického myšlení, které postupně 

nahrazuje myšlení senzomotorické (jež bylo spjato myšlením situačním, konkrétním; 

Piaget, 1969). Kolem čtvrtého roku nastupuje myšlení názorné, pro něž je dominantní vjem 

spojený s asociovanou představou a prožitkem. 
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Co se týče řeči, na počátku tohoto období (kolem dvou let) dítě většinou spojuje dvě, 

příp. i více slov, ještě bez správného slovosledu, přičemž první z nich bývá hlavním 

nositelem informace a další upřesňujícími prvky (Bytešníková, 2011). Před čtvrtým rokem 

už intaktní dítě mívá ovládnutou gramatiku mateřského jazyka, největší problémy mohou 

přetrvávat v artikulaci (Smolík – Málková, 2014). Dítě tedy bez problémů tvoří jednoduché 

věty i souvětí a tato syntaktická zralost je doprovázena rozsáhlou a flexibilní slovní zásobou 

(Kerekrétiová, 2009). Občasné chyby ve výpovědích jsou normální, u typicky vyvíjejícího 

se dítěte jsou důkazem hypergeneralizace jeho gramatických dovedností (dítě ještě občas 

užívá gramatická pravidla nesprávně či vytváří novotvary; Oravkinová, 2011). 

V následujících letech si dítě s typickým řečovým vývojem zdokonaluje artikulaci, 

rozšiřuje slovní zásobu, prohlubuje a rozšiřuje porozumění významům osvojených slov, 

zlepšuje narativní schopnosti a buduje si základy metajazykových dovedností (Oravkinová, 

2011). 

 

Shrnutí 

Na začátku kapitoly byly vymezeny důležité pojmy, s nimiž budeme operovat v dalších 

částech práce. Jedním ze základních je slovo, jímž jsou chápány zvukové komplexy, které 

se svou zvukovou podobou více či méně odlišují od cílových slov dospělého, ale dítě je užívá 

opakovaně s ustáleným významem (Kapalková, 2008). Dalším jsou gesta (projevy 

záměrného komunikačního chování prostřednictvím pohybů rukou, nohou, hlavy a jiných 

částí těla, včetně mimiky a očního kontaktu; Kapalková, 2008) a znaky, za něž jsou zde 

považována naučená gesta ze znakových systémů zastupující označení různých předmětů. 

V průběhu 20. století vznikaly různé směry, které se zabývaly podstatou osvojování 

jazyka, ale ve svých teoriích se velice různily. Základní rozdíl mezi nimi je ten, jakou váhu 

přikládají vrozeným a získaným předpokladům osvojování jazyka. V práci byly zmíněny tři 

z nich, které se nám pro poznání jazyka dětí s Downovým syndromem zdají 

nejrelevantnější: 1) kognitivní teorie J. Piageta (vycházející z teorie, že všichni lidé 

procházejí stejnými vývojovými fázemi a vývojem myšlení, ale každý jinak dlouho);                  

2) socio-kulturní teorie L. Vygotského (člověka nejvíce formují sociální zkušenosti s jinými 

lidmi, což se odráží i na dětech s Downovým syndromem, vyrůstají-li v podnětném 

prostředí) a 3) teorie behavioristická, jež předpokládá, že osvojování jazyka probíhá 

prostřednictvím učení založeným na vztahu stimulu a reakce. Děti s Downovým syndromem 
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si v raném věku totiž velmi obtížně osvojují jazyk opakováním a naopak jim pomáhá 

(pomocí různých vizuálních pomůcek) se celá slova, příp. celé věty učit, memorovat – potom 

jsou schopné tyto znalosti aplikovat i v běžné komunikaci. 

Uvedeny byly také faktory působící na osvojování jazyka – věk (chronologický 

i mentální), vliv okolí, myšlení a úroveň hrubé a jemné motoriky.  

Na závěr byl shrnut stručný vývoj intaktního dítěte od dvou do čtyř let věku (věk, 

během něhož byl chlapec nahráván), zejména z hlediska proměny myšlení a řeči. 
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5. Osvojování jazyka a komunikace dětmi 

 

Tato kapitola představí teoretický základ oblastí, kterým byla věnována pozornost 

během výzkumu: osvojování jednotlivých jazykových rovin, sémantiky, porozumění, 

pragmatických jevů a také bilingvismu intaktními dětmi. 

 

Owens (1996; dále např. Kapalková a kol., 2010) uvádí, že na procesu osvojování 

jazyka se podílejí všeobecně platné vývojové principy: 1) vývoj řeči je předvídatelný (dítě 

v něm prochází postupně jednotlivými fázemi, předvídatelný je do jisté míry také u dětí 

s patologickým vývojem řeči); 2) vývoj řeči je stadiální (existují v něm určité fáze, střídají 

se období akcelerace a jakési stagnace); 3) děti s typickým vývojem dosahují jednotlivých 

mezníků v podobném věku; 4) respektují se individuální rozdíly mezi dětmi (jen každé asi 

druhé dítě dosahuje mezníků v tzv. „tabulkovém věku“, pásmo normy je ve skutečnosti 

širší a mírné odchylky v délkách trvání jednotlivých stádií jsou přirozené); 5) fakt, že 

k tomu, aby se daná schopnost rozvinula, je nutná vývojová zralost (motoriky, rozumových 

schopností, socio-emocionální oblasti). 

 

5.1. Multimodální komunikace: podstata a raná komunikace 

 

Mezilidská komunikace je zpravidla založena na kombinaci různorodých 

sémiotických systémů (např. jazyka a gestiky, psaného jazyka a piktogramů apod.), 

a značná část mezilidské komunikace je tedy multimodální. To souvisí s multimodální 

percepcí (vnímáním reality několika smysly zároveň) a také s multimodální kognicí 

(poznávací činností konstituující se pod vlivem jazyka, obraznosti a tělesné zkušenosti; 

Kaderka, 2017). Tato multimodalita je jasně vidět také při osvojování jazyka dětmi: 

Kapalková (2008) např. uvádí, že se gesta ve vývoji dětské komunikace objevují velmi brzy 

a jsou prvním signálem, jenž dokazuje, že chování dítěte se stává záměrným. Děti 

s typickým vývojem užívají gesta k označení či vyžádání předmětu předtím, než jsou toho 

schopny verbálně, a tato raná gesta naznačují obsah i šíři jejich tvořícího se slovníku 

(Özçalışkan, 2017). Až zhruba do dvou let komunikuje dítě na úrovni dvou rovnocenných 

modalit – na úrovni gest a slov. Po tomto věku se dítě v komunikaci orientuje na slovo. 
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V komunikačním projevu gesto předchází slovu a zároveň v raném věku často 

vystupuje jako jediný a samostatný projev dítěte, je plnohodnotnou sémiotickou 

komunikační jednotkou v raném projevu dítěte (Kapalková, 2008).71 Každodenní jazyková 

interakce je tedy skutečně multimodální jev. Lehečková – Jedlička (2019) uvádějí, že 

samotná verbální složka představuje při spontánní dialogické interakci sice nutnou, ne však 

dostačující podmínku úspěšné komunikace: do mezilidské interakce vstupuje množství 

dalších sémiotických kódů, modů či modalit, které zásadním způsobem dotvářejí 

intersubjektivně sdílený význam. Podle tohoto pohledu je navíc vyvráceno zakotvené 

tvrzení, že gesta jsou doprovodným jevem komunikačního projevu; gesta představují jeho 

autonomní složku. 

Než dítě začne produkovat první slova, která více či méně odpovídají podobě 

cílového slova objevujícího se v řečovém okolí dítěte (definice slova pro tuto práci viz kap. 

4. 1.), prochází jeho vývoj různými fázemi. Předpokládá se, že mezi dítětem a okolím 

existuje jistá forma komunikace již v prenatálním stadiu, tzv. prenatální komunikace (např. 

pomocí doteků). Dítě zhruba od šestého měsíce vnímá v děloze lidský hlas a po narození 

je schopno rozlišit hlas matky či mateřský jazyk (Altmann, 2005). Ihned po narození dítě 

začíná komunikovat křikem, asi od šestého týdne vydává hrdelní zvuky označované jako 

broukání a na okolí začíná reagovat také úsměvem. Kolem třetího měsíce se objevuje 

žvatlání, v němž si dítě pohrává s artikulovanými zvuky; nejdříve jde o projevy nevědomé 

(tzv. pudové žvatlání), později žvatláním napodobuje i zvuky okolí. Šestý až osmý měsíc 

bývá považován za počátek záměrné, vědomé komunikace (Saicová Římalová, 2017). 

Kolem prvního roku dítě začíná produkovat první výpovědi,72 zatím samostatně, 

příp. v kombinaci s gesty. Tím se ukončuje období tzv. fyziologické nemluvnosti 

(Bytešníková, 2012). Zhruba v osmnácti měsících začíná dítě slova spojovat do 

dvouslovných pojmenování, a to většinou bez ohýbání slov. Výpovědi se rozšiřují a stávají 

se stále složitějšími. Součástí komunikace jsou stále také neverbální projevy (Saicová 

Římalová, 2017). Gramatiku mateřského jazyka mívá intaktní dítě osvojenou kolem 

čtvrtého roku věku (Průcha, 2011). 

 

 
71 S. Kapalková operuje v rámci sémiotiky s pojmem znak. Jelikož v tomto příspěvku nabývá znak ještě 

jiného, konkrétního významu (uměle naučeného gesta zastupujícího slovo), používáme slovo jednotka. 
72 Bytešníková (2012) hovoří o „prvních větách“: jedná se v podstatě o první slova, která splňují funkci 

celých vět/výpovědí. 
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5.2. Počátky komunikačního projevu: neverbální komunikace 

 

Neverbální prostředky, včetně pohybu, jsou přirozenou součástí každé komunikace 

a jsou její neoddělitelnou složkou. Záměrné pohyby (komunikační gesta) jsou nositelem 

pragmatického významu (funkce) i významu sémantického (obsahu) a jsou formálně 

ukotvené ve výpovědi jako její plnohodnotný prvek (Kapalková, 2008). U malých dětí není 

komunikačními gesty73 míněn jen pohyb rukou (ten převládá především u dalších věkových 

skupin), ale i pohyb celého těla, mimika i posturika. V této práci operujeme se dvěma 

základními pojmy neverbální komunikace, a to gestem a znakem. Za gesto je zde 

považován projev záměrného komunikačního chování (za účelem ovlivnění pozornosti 

komunikačního partnera), v němž se o své myšlenky, potřeby a pocity účastník komunikace 

se svým partnerem dělí prostřednictvím pohybů rukou, nohou, hlavy, prstů, celého těla, ale 

také mimiky a očního kontaktu (srov. Kapalková, 2017). Tento pohyb nese pragmatickou 

a sémantickou informaci, kterou komunikační partner dekóduje. Existují ale také pohyby, 

které vychází z vnitra a tuto prvotní motivaci ovlivnit nebo změnit chování komunikačního 

partnera postrádají (např. tření očí, zívání aj.). Druhým pojmem je znak; tomu se dítě musí 

naučit z podpůrného znakového systému (viz kap. 6. 2. 2.), jedná se o naučené gesto 

zastupující slovo. Pokud dítě tedy znakuje, užívá pro potřebné slovo tuto zástupnou 

neverbální alternativu. Většinou je ve větě znakováno (dítětem i dospělým) klíčové slovo 

a ve chvíli, kdy dítě toto slovo začne verbálně produkovat, znak pro ně automaticky 

vypouští. 

Dle neverbálních prostředků, které dítě užívá, lze usuzovat, na jaké komunikační 

úrovni se může nacházet, popř. jaké úrovni se blíží. Kapalková (2017) popisuje, že první 

gesta, objevující se obvykle kolem sedmého a osmého měsíce, jsou zpočátku izolovaná 

a často bývají doprovázena očním kontaktem s komunikačním partnerem jako potvrzením, 

že dítě získalo jeho pozornosti. Později bývají gesta často doprovázena zvuky vokalického 

i nevokalického charakteru, následně ještě slovy. Zhruba 2–3 měsíce před prvními 

dvojslovnými výpověďmi se v komunikačním projevu dětí objevují spojení gesto + gesto, 

příp. gesto + slovo (např. Özçalişkan – Goldin-Meadow, 2005). Kombinace slova a gesta 

v jedné výpovědi se ale mohou kvalitativně lišit (Kapalková, 2008); pokud dítě slovem 

i znakem označuje jednu a tu samou věc (mají totožný obsah), jedná se o spojení 

 
73 Tedy gesty záměrnými, která směřují k určitému cíli, jehož má být těmito prostředky dosaženo (srov. 

Mukařovský, 2000). 
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komplementární (např. dítě ukazuje na knihu a říká to). Kognitivně náročnější je spojení 

suplementární, které spojuje slovo a gesto s rozdílným obsahem (např. dítě ukazuje na 

knihu a říká tí, ve významu číst). 

Gesta získávají různé podoby i různé významy. Proto také klasifikací typů gest 

existuje vícero. Zmiňme např. tzv. Kendonovo kontinuum (McNail, 1992), které rozděluje 

gesta (v obecném smyslu) ve vztahu k jazyku do čtyř základních kategorií: 

1) gestikulace (gesta doprovázející mluvenou řeč); 

2) emblémy (kulturně-specifická gesta, např. zdvižený palec značící pozitivní hodnocení); 

3) pantomima; 

4) znaky znakového jazyka (znakový jazyk je ale přirozený jazyk a jeho znaky nejsou 

gesty ve smyslu, jak je popisujeme výše; viz např. Macurová, 2019). 

Gesta prováděná dětmi v raném věku je potom možné dělit např. dle obsahu do dvou 

skupin (Kapalková, 2008, s. 181): 

1) Deiktická – ukazovací gesta, která se dají interpretovat jen v souvislosti s konkrétním 

kontextem a ve vývoji se objevují nejdříve. Obvykle se sem řadí ukazování předmětu, 

podávání, ukazování na něco nebo někoho a očekávání. Je zajímavé, že tato čtveřice se 

objevuje po celém světě v nejrůznějších kulturách a socio-ekonomických skupinách 

(Owens, 1996). 

2) Sémantická – funkční gesta je možné interpretovat bez znalosti kontextu, poněvadž 

v jejich pohybu je zakódována poměrně jednoznačná sémantická informace. 

Pokud již zůstaneme u gest objevujících se v raných komunikačních projevech, 

můžeme je dělit dle toho, zda využívají, či nevyužívají zacházení s předměty. V této práci 

se zaměřujeme na tzv. empty-handed gesta – gesta, která předměty nevyužívají (s výjimkou 

ukazování a podávání předmětu). 

Aby byl pohyb v této práci nazván gestem, musel plnit alespoň jednu ze dvou 

podmínek: 1) pohyb je jednoznačný, většinou doprovázený výměnou pohledu 

s komunikačním partnerem;74 2) vztahuje se k němu komentář zúčastněné osoby, která 

bezprostředně zverbalizuje komunikační záměr dítěte (inspirace viz Kapalková, 2017). 

 

 
74 Mimo gesta spojená se samomluvou. 
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5.3. Osvojování slovní zásoby 

 

Kolem prvního roku života většinou dítě začne produkovat svá první slova. Na toto 

období rodiče většinou velmi netrpělivě čekají, přestože dítě s nimi komunikovalo již 

předtím, např. pomocí neverbálních prostředků – gest, úsměvu, očního kontaktu, postoje 

apod. Tato slova nejčastěji vznikají duplikací slabik, jsou nesklonná a vyjadřují výrazy 

pocitů, přání, potřeb a vůle; proto se toto stadium v psychologii nazývá stadiem 

emocionálně-volním (Bytešníková, 2012, s. 19). Počet slabik těchto slov se často neshoduje 

s počtem slabik ve slově cílovém; dítě ve snaze přiblížit se cílovému slovu zjednodušuje 

jeho zvukovou formu (Kapalková a kol., 2010). 

Velikost slovní zásoby je důležitým indikátorem mentálního vývoje člověka 

a z běžné praxe je patrné, že s věkem tato míra i různorodost slovníku rychle roste (Smolík 

a kol., 2017, s. 8). Vývojový proces osvojování slov je ze všech jazykových rovin 

nejnápadnější a nejpřístupnější i vnějším pozorovatelům (např. rodičům, kteří si všímají 

nárůstu aktivní i pasivní zásoby svých dětí), nikoli jen výzkumníkům (Průcha, 2011, s. 67).  

Také proto se stal výzkum slovní zásoby předmětem mnoha bádání, první z nich již před 

více než sto lety. Výzkumy osvojování lexika jsou nejčastěji zaměřené na složení slovní 

zásoby, průběh osvojování slovní zásoby z hlediska množství osvojených slov či na rozdíly 

v osvojování slovní zásoby u chlapců a dívek a zaměřují se především na slova 

plnovýznamová (slova neplnovýznamová se v prvních komunikačních projevech dětí 

neobjevují a navíc bývají součástí spíše výzkumů gramatiky; Saicová Římalová, 2016, 

s. 50–51). 

Jedním z nejnápadnějších rysů počátečního osvojování slovní zásoby je fakt, že si ji 

děti osvojují různým tempem (Průcha, 2011, s. 68); Příhoda (1967) uvádí příklad tří 

dvouletých dětí, z nichž jedno ve věku 24 měsíců mělo osvojených 552 slov (dívka), druhé 

290 slov (dívka) a třetí 199 slov (chlapec). Výzkumy se ale musí vyrovnat také se 

samotným vymezením pojmu slovo. Jak bylo uvedeno v kap. 3. 1., slovem jsou v této práci 

chápány zvukové komplexy, které se svou zvukovou podobou více či méně odlišují od 

cílových slov dospělého, ale dítě je užívá opakovaně s ustáleným významem (Kapalková, 

2008). V raných komunikačních projevech dětí je ale nutné rozlišovat ještě nepravá slova, 

jimiž jsou protoslova (zvukové komplexy, které jsou zřetelně vymezené pauzami a kterými 

dítě vstupuje do verbální interakce s dospělými, avšak ani v souhře s kontextem nemají pro 
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příjemce jednoznačně interpretovatelný význam; Kesselová, 2008) a vlastní slova (slova 

vytvořená samotným dítětem odlišná od slov cílových, která však dítě užívá opakovaně 

a relativně ustáleně v jisté formě a s jistým významem; Saicová Římalová, 2016). 

První slova dětí se do velké míry shodují se slovy, která často používá matka (nebo 

pečující osoba) v řeči orientované na dítě (Kapalková a kol., 2010). V tomto slovním 

repertoáru malých dětí se nejčastěji jako první objevují názvy zvířat, členové rodiny či 

komunikačně-pragmatické výrazy (např. pápá). Americká psycholožka E. Roschová tyto 

kategorie (např. pes, máma) označila kategoriemi základními (cit. dle Imaiová, 2017, s. 66) 

a dodává, že klasifikace na této úrovni překračuje kulturní a jazykové rozdíly a univerzálně 

pojmenovává koncepty pomocí stěžejních pojmů. Členové těchto základních kategorií jsou 

si většinou vzájemně podobní a na druhou stranu se významně liší od členů kategorie jiné 

(např. dítě od jistého věku všechna psí plemena označuje slovem pes a bezpečně pozná, že 

kočka do této kategorie nepatří; zároveň psa neoznačuje slovem zvíře, protože se v jejich 

repertoáru objevuje až později; k vývoji kategorizace u dětí srov. např. Vygotskij, 2004). 

Tyto kategorie je každý – i s téměř nulovou zkušeností, jako třeba ono malé dítě – schopen 

rozlišit a určit, zda je daný objekt jejich členem (Imaiová, 2017, s. 67). Citoslovce (právě 

např. zvuky zvířat) a zvukomalebná slova napodobují přirozené zvuky, které nás obklopují. 

Když s nimi tedy dítě přichází do kontaktu, je to nejčastěji prostřednictvím vícero smyslů 

(zrakem, sluchem, hmatem), díky čemuž lépe pochopí význam daného slova. Tato slova 

navíc bývají nesklonná, melodická, krátká (jednoslabičná nebo dvouslabičná) 

a fonematicky relativně jednoduchá. 

Velikost slovní zásoby lze měřit různými způsoby, přičemž důležitým nástrojem 

zkoumání slovní zásoby u malých dětí jsou různé verze rodičovského dotazníku CDI / 

MCDI (Communicative Development Inventories / MacArthur-Bates Communicative 

Development Inventories). Česká verze MCDI II: words and sentences vyšla v roce 2017 

pod názvem DOVYKO II: dotazník vývoje komunikace pro děti ve věku 16 až 30 měsíců 

a jejím hlavním autorem je F. Smolík75 (DOVYKO bylo využito k analýze osvojování 

slovní zásoby u chlapce s Downovým syndromem v kap. 7. 4.). Jelikož se jedná o 

rodičovský dotazník, posouzení jazykové úrovně dítěte se opírá o informace podané rodiči, 

kteří jazykové projevy svých dětí znají nejlépe. Stěžejní částí této metody je obšírný seznam 

564 slov z různých okruhů (citoslovce, zvířata, hračky, rodina, dopravní prostředky a další), 

 
75 Smolík, F.; Turková, J.; Marušincová, K.; Malechová, V. (2017). DOVYKO II. Dotazník pro diagnostiku 

jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16–30 měsíců. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
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z nichž rodiče vybírají ta, která jejich dítě produkuje. Další čtyři části se týkají osvojování 

gramatiky (osvojování gramatiky chlapcem s Downovým syndromem v kap. 7. 7. této 

práce). 

 

5.4. Osvojování sémantiky 

 

Učení se významům slov se může jevit jako velmi prosté. Vysvětluje se např. 

prostřednictvím procesů asociace a imitace, kdy dítě nejprve poslouchá, jak slova užívá 

jeho nejbližší okolí, a tato slova si potom začíná propojovat s tím, k čemu odkazují, až je 

začne používat samo (pokud je použije správně, je pochváleno, pokud ne, je opraveno; 

Bloom, 2015, s. 13). Učení se významům slov je ale mnohem komplikovanější a vyžaduje 

velké mentální schopnosti konceptuální, sociální i jazykové, které spolu vzájemně 

interagují (Bloom, 2015). 

Pokud zkoumáme lexikální sémantiku, můžeme se zabývat tím, co dítě vyjadřuje, 

i tím, čemu rozumí. Ve výzkumech sémantiky v dětských projevech je situace 

komplikovanější nejen o to, jak definovat samotný termín „význam“, ale i to, že dětské 

významy některých jednotek se mohou do různé míry lišit od významů cílových, přičemž 

skutečná podoba významu v mysli dítěte může být velmi obtížně zjistitelná (Saicová 

Římalová, 2016, s. 53). Pojem význam slova je v této práci přebírán od P. Blooma (2015). 

Podle něj význam slova znamená mít určitou mentální reprezentaci (resp. určitý pojem), 

která je spojena s určitou formou. Pokud si např. dítě splete významy slov myš a kočka (viz 

námi sledovaný chlapec, 07/2017), znamená to, že chlapec zná náležité pojmy, ale propojilo 

je se špatnými formami. Pokud naopak nezná např. slovo torpédo (10/2018), implikujeme 

tím, že nezná patřičný pojem. 

Vygotskij (1976; 2004) uvádí, že když dítě produkuje první slova, zamýšlí jimi celá 

souvětí. Nemají tedy pouze např. substantivní charakter, ale vyjadřují mnohem 

komplexnější myšlenky; prvními slovy dítě pojmenovává více různých předmětů a dějů. 

Nejčastěji jedním slovem označují věci, události a osoby, které mají podobnou funkci nebo 

mají z pohledu dítěte něco společného (Horňáková – Kapalková – Mikulajová, 2005, s. 64). 

Při osvojování sémantické stránky jazyka se dítě hned ze začátku setkává 

s problémem, jak rozčlenit proud souvislé řeči na jednotky a jak těmto jednotkám přiřadit 
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význam a funkci. Poté následuje také porozumění větším celkům a otázka produkce těchto 

celků (Saicová Římalová, 2016). Mnohým slovům se intaktní děti naučí samy, aniž by 

k tomu byl potřeba souvýskyt slova a významu v čase a prostoru (Bloom, 2015, s. 18). 

Poslouchají, co pečující osoby říkají, pečující osoby často věci pojmenovávají, aby se je 

dítě naučilo poznat, vyslovit a bylo schopné jim přiřadit význam. Je ale důležité 

podotknout, že rodiče nejčastěji pojmenovávají předměty, ale ne děje – nejsou tedy 

průběžným komentátorem všeho, co se děje kolem (Gleitmanová, 1990). Naučit se přesný 

význam některých slov, zvláště sloves, ale může být dlouhodobý proces vyžadující mnoho 

pokusů. Děti dokonce až do relativně pozdního věku plně nerozumí i relativně 

frekventovaným slovesům (Bloom, 2015, s. 35). 

Bloom (2015, s. 45–47) uvádí, že děti začínají používat slova okolo 10–14 měsíců; 

jiné výzkumy uvádějí toto rozmezí až 12–18 měsíců (srov. např. Horňáková – Kapalková 

– Mikulajová, 2005). Tato slova mají zvláštní fonologii a podobná cílovým slovům se zdají 

být především díky kontextům, ve kterých jsou produkována. Pokud např. námi 

pozorovaný chlapec vyslovil slovo vodu jako du (03;06), bude to rodičem chápáno tak, že 

si osvojil slovo voda. Tato metoda připisování významů dětským slovům se nazývá 

bohatou interpretací (L. Bloomová, 1970). Ale samotné vymezení prvních slov je téma 

dlouho diskutované a často bývá pokládána otázka, co je již za slovo považováno, a co ještě 

nikoli. První slova totiž nebývají náležitě sémanticky ohraničena a dítě se je učí na základě 

pomalého asociačního procesu, bez podpory lexikálního omezení – od slov, která produkují 

později, se tedy zásadně liší. Navíc se říká, že se u prvních slov stírá rozdíl mezi předměty, 

vlastnostmi a událostmi (slovo horký může označovat vlastnost, ale také předměty, např. 

troubu či radiátor; Bloom, 2015, s. 46). V raném slovníku také bývá běžná tzv. rozšířená 

extenze, kterou děti využívají, zejména neznají-li správné slovo pro jev, který chtějí 

pojmenovat. Saicová Římalová (2016, s. 54) tuto skutečnost popisuje jako stav, kdy se 

významy dětských slov často zdají širší než významy slov cílových (tzv. over-extension). 

Opakem potom je under-extension (Field, 2004, cit. dle Saicová Římalová, 2016). 
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5.5. Osvojování foneticko-fonologické roviny 

 

V prvních dvou letech života je jazykový vývoj dítěte soustředěn především na 

osvojování fonologického aparátu mateřského jazyka (v případě bilingvismu dvou nebo 

více jazyků; Průcha, 2011). Lechta (1990) uvádí, že prvky foneticko-fonologické roviny se 

v porovnání s prvky jiných jazykových rovin začínají osvojovat nejdříve, ale jejich fixace 

je časově nejnáročnější. Nejmenší dítě foneticky vnímá všechny zvuky okolí, z nichž až 

později (po přechodu z pudového žvatlání na žvatlání nápodobou) fonematickým sluchem 

filtruje již jen zvuky mateřského jazyka (Bónová, 2018, s. 13). V případě zvuků totiž 

dochází ve velmi raném období ke specializaci na fonémy z mateřského jazyka;76 malé děti 

jsou asi do šesti měsíců věku schopné rozeznat různé zvukové kontrasty objevující se ve 

všech jazycích světa (Imaiová, 2017, s. 76), nemají tedy jasně vymezené kategorie zvuků 

odpovídající jazyku mateřskému. Do tohoto věku by tedy byly schopné přijmout za své 

fonémy z jakéhokoli jazyka. O dětech se sníženým intelektem, které jsou schopné verbálně 

se vyjadřovat, toto tvrzení platí také. 

 

5.5.1. Fonologická průměrná délka výpovědi 

 

V současné době má čeština 39 fonémů (tj. základních segmentů pro rozlišování mezi 

významy slov), z nichž 13 z nich je samohláskových (5 krátkých, 5 dlouhých a 

3 dvojhlásky) a 26 souhláskových (Skarnitzl, Volín, 2018, s. 150).77 Stupeň fonologického 

vývoje je možné změřit. Jednou k tomu užívaných metod je tzv. index fonologické 

průměrné délky výpovědi (FPDV; Phonological Mean Lenght of Utterance, PMLU; 

Bónová, 2008).78 Tento index porovnává dětskou podobu slova s podobou cílovou 

(takovou, jaká se objevuje v řečovém prostředí dítěte) a sleduje, nakolik jsou fonémy 

v produkovaném slově a slově cílovém shodné. Na základě indexu FPDV je možné dále 

stanovit index fonologické srozumitelnosti (udává, nakolik se dětské slovo přibližuje slovu 

cílovému), index fonologické správnosti (udává podíl správně produkovaných slov na 

 
76 Někteří autoři hovoří také o tzv. kategorické percepci (srov. např. McClelland, 1981). 
77 Autoři také uvádějí, že segmentální inventáře jazyků se v průběhu staletí postupně mění.  
78 L. Saicová Římalová (2016, s. 41) upozorňuje, že vhodnější český slovosled by patrně byl index 

průměrné fonologické délky výpovědi. Výše uvedený slovosled ale odráží vztah k termínu index průměrné 

délky výpovědi a jeho variantám a také odpovídá slovenské podobě termínu. 
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celkové nebo výběrové produkci dítěte) a index fonologické variability (zachycující 

postupné osvojování podoby slova). Pravidla pro výpočet FPDV byla pro potřeby této práce 

a pro české prostředí rozšířena a upravena (osvojování foneticko-fonologické roviny 

chlapcem s Downovým syndromem viz kap. 7. 6.). 

 

5.6. Osvojování morfologie a syntaxe 

 

Zatímco v prvních dvou letech života bývá jazykový vývoj dítěte soustředěn hlavně 

na osvojování fonologického aparátu, kolem třetího roku života (a v dalších letech) dochází 

ke změně v zaměřenosti osvojování jazyka; děti si intenzivně osvojují gramatickou složku 

– morfologický a syntaktický systém (Průcha, 2011, s. 50). Avšak prostředky, které děti 

v procesu osvojování gramatického systému užívají, se často liší od prostředků cílových. 

Tím i mnohé lingvistické termíny mohou nabývat jiného obsahu (např. co je slovo, věta, 

výpověď aj.; Saicová Římalová, 2016, s. 43). 

Kapalková a kol. (2010, s. 11–18) rozlišují v osvojování jazyka typicky se 

vyvíjejících dětí pět základních stádií, přičemž základ syntaktických vztahů je možné 

pozorovat ve třetím období, kdy dítě kombinuje slova s dalšími sémiotickými jednotkami: 

1) Období nezáměrné komunikace: 0–8 měsíců: Jedná se o období intenzivního 

vzájemného působení a stimulování, během něhož se utvářejí vztahy s rodiči a okolím. 

Z hlediska osvojování jazyka se za nejdůležitější považuje osvojování komunikačních 

záměrů na nejazykové úrovni a osvojování si zárodků dialogické řeči. 

2) Vznik záměrné komunikace: 8–12 měsíců: Bezprostřední komunikace ve dvojici 

(nejčastěji dítě – matka) se mění na komunikaci s předměty (matka – dítě – předmět). 

Tyto protokonverzační výměny, které jsou nejčastěji realizovány prostřednictvím gest 

a očního kontaktu (více o rané neverbální komunikaci viz kap. 5. 1. a 5. 2.), mají dvě 

podoby: 1) dítě na sebe upoutává pozornost rodiče, aby získalo předmět 

(tzv. protoimperativní chování); 2) dítě na sebe upoutává pozornost prostřednictvím 

předmětu (tzv. protodeklarativní chování). 

3) Období prvních slov: 12–18 měsíců: K tomu, aby dítě slova produkovalo, musí chápat 

vztah daného zvuku (slova) a konkrétního předmětu – tento proces se rodí postupně 

dlouho před tím, než se slovo skutečně v řeči dítěte objeví. Jedním z nejdůležitějších 

předpokladů zde je fenomén stálosti objektu (dítě vnímá nepřetržitou existenci 
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předmětu či osoby i v jejich momentální nepřítomnosti). Svá první slova dítě začíná 

kombinovat s dalšími sémiotickými jednotkami (spojení gest a slov, slov a vokalizace, 

dvou gest) – tato spojení představují základ budoucích syntaktických vztahů (více 

o těchto typech spojení v kap. 5. 2.).79 

4) Období dvouslovných výpovědí: 18–24 měsíců: Toto období přichází, když aktivní 

slovní zásoba dítěte tvoří přibližně 50 slov, kombinuje slova s dalšími sémiotickými 

jednotkami (viz bod 3) a kombinuje dvě herní činnosti, které spolu ještě nesouvisejí 

(např. položí panenku do kočárku a poté ji češe). V těchto kombinacích dítě ještě 

vynechává kontextový prvek, který je percepčně přítomný (např. na co se dívá) – jeho 

řeč je zatím vázána na tady a teď (chápání minulosti a budoucnosti a jejich vyjadřování 

přichází v dalším období). 

Při spojování slov do prvých dvouslovných výpovědí děti nejčastěji produkují tyto typy 

syntaktických vazeb (příklady v závorkách pocházejí z našeho výzkumu komunikace 

chlapce s Downovým syndromem): 

➢ predikát + gesto (ham + dítě ukáže na talíř); 

➢ subjekt a predikát (mama bé; chlapcem produkováno ve 28 měsících, viz kap. 

7. 7.); 

➢ predikát a objekt (dej aj = dej zmrzlinu; chlapcem produkováno ve 44 měsících); 

➢ predikát a adverbium (dej da = dej sem; chlapcem produkováno cca 

v 45 měsících). 

V tomto období dochází také k formování morfologických struktur: u verb se jedná 

o třetí osobu singuláru (u námi pozorovaného chlapce se zárodky konjugace – má / mám 

objevily až kolem čtvrtého roku věku), imperativ (ve 43 měsících imperativ dej) 

a u substantiv o akusativní formu (chlapec od 42 měsíců některá slova označoval formou 

připomínající akusativ, přestože se dle kontextu jednalo o nominativ, např. du = voda). 

Dle Průchy (2011, s. 65) se poměrně záhy objevují také první tázací konstrukce, často 

ještě před konstruováním dvouslovných vět. V tomto období (před druhým rokem věku) 

vyjadřují děti otázku pomocí intonace, ale bez použití gramatických forem tázací věty 

(Máma? Ve významu Kde je máma?). Po druhém roce věku se objevují první tázací 

zájmena (kdo, co, který, jaký) a tázací příslovce (kde, kdy, kolik). Je také zjištěno, že dříve 

 
79 Průcha (2011, s. 61) o zrodu gramatiky hovoří ve chvíli, když dítě k produkovaným slovům připojuje 

další slova (nikoli další sémiotické jednotky). Podle něj tak u intaktních dětí ve věku cca 15–19 měsíců 

začínají vznikat kombinace slov, které nejsou náhodné, ale vyjadřují určité syntaktické vztahy (auto tú ve 

významu auto troubí apod.). 
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než konstrukce otázek doplňovacích si děti osvojují konstrukce otázek zjišťovacích 

(odpověď ano, ne). 

5) Věty a souvětí: 24–36 měsíců: Třetí rok se vyznačuje výrazným rozvojem gramatické 

stavby řeči: v aktivní slovní zásobě dítěte přibývají slovní druhy, tvary slov, výpovědi 

jsou obsahově i formálně komplexnější. Po druhém roce věku dítě začíná hovořit 

o uplynulých událostech (užívání gramatických přípon minulého času; v pozorovaném 

období náš chlapec minulost nevyjadřoval), přibývají také předložkové vazby, 

především ty vyjadřující lokaci (na, do, v; náš chlapec předložky vyjadřoval až ke konci 

pozorovaného období, a to pouze znaky, nikoli verbálně). V aktivní slovní zásobě se 

začínají objevovat první všeobecné pojmy (s tím obecně mívají lidé s Downovým 

syndromem potíže). Výrazným mezníkem je také rozvoj chápání příčinných vztahů 

a pokládání otázky proč? (námi pozorovaný chlapec se proč? začal ptát po čtvrtém roce 

věku). 

Okolo 30. měsíce je možné pozorovat zrod prvních souvětí, projevující se užíváním 

spojek, které spojují věty navzájem. Dítě tak má možnost dokonaleji vyjadřovat složitější 

myšlenky a vztahy. Ve věku 36 měsíců začal námi pozorovaný chlapec používat spojku a, 

jíž spojoval slova, slovní spojení i věty, měla tedy aditivní charakter. Ve sledovaném 

období se jednalo o jedinou spojku. V tomto věku bývá ještě běžné např. vyjadřování 

časových souvislostí spojkami potom nebo když či vyjádření příčinných vztahů (protože, 

tak). Mezi třetím a čtvrtým rokem tedy intaktní dítě mívá ovládnutou gramatiku mateřského 

jazyka (Průcha, 2011). 

Saicová Římalová (2016) uvádí, že výzkumy osvojování gramatiky se v dnešní době 

zaměřují na různá témata, např. na pořadí osvojování gramatických jevů (např. R. Brown, 

1973; z českého prostředí J. Pačesová, 1979), stanovení stádií osvojování gramatiky 

(např. stadium jednoslovné, dvouslovné aj.) či měření stupně vývoje osvojování 

gramatických jevů (především index průměrné délky výpovědi; mean lenght of utterance – 

MLU, Owens, 1996; 2014). Tato míra umožňuje číselně vyjádřit délku produkovaných 

výpovědí: obecně platí, že čím je dítě starší, tím delší věty tvoří, hodnota průměrné délky 

výpovědi (počítané v morfémech, příp. slabikách nebo slovech) tedy narůstá. Tato 

jednoznačná souvislost mezi délkou výpovědi a gramatickým vývojem dítěte přestává 

obvykle u intaktního dítěte platit po čtvrtém roce, kdy dítě dovede i složitější myšlenku 
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vyjádřit na morfologicko-syntaktické úrovni jako obsahově jednodušší výpovědi 

(Kapalková a kol., 2010, s. 17). 

 

5.7. Porozumění 

 

Porozumění je pro jazykový vývoj stěžejní. Právě na základě toho, že na naše pokyny 

dítě reaguje (v raném věku nejprve otočením hlavy, podáním předmětu apod.), můžeme 

hovořit o zrodu komunikační interakce. 

V rámci raného osvojování jazyka můžeme rozeznávat dvojí typ porozumění 

(Kapalková a kol., 2010, s. 17): jedním z nich je porozumění lexikálně-sémantické, které je 

založeno na chápání významu jednotlivých slov a na zkušenosti a trvá cca do 36 měsíců 

věku dítěte. To je následně vystřídáno tzv. porozuměním gramatickým, jež se opírá o tvary 

slov a slovosled; dítě implicitně vnímá, že gramatické předpony a přípony pozměňují 

význam slov, a začíná si jich více všímat a používat je. 

Schopnost porozumění nebývá na pravidelných kontrolách u pediatrů v raném věku 

zkoumána a lékaři se soustředí na produkci řeči. Právě porozumění je ale pro rozvoj 

komunikace stěžejní. Zároveň ale nejsou k dispozici nástroje, které by jeho měření 

umožnily. F. Smolíkem a I. Bytešníkovou (2017) byl proto jako reakce na toto minimum 

nástrojů, které je možné v našem prostředí užít k systematické a standardizované 

diagnostice opožděného jazykového vývoje, vytvořen Stručný dotazník dětského slovníku. 

Zabývá se porozuměním řeči i produkcí a jedná se o metodu založenou na dotazování 

rodičů. Autoři usilovali o praktický a stručný nástroj, který by mohl najít širší využití např. 

v ordinacích pediatrů, proto se jedná o dotazník se 40 položkami.80 Vybraná slova zahrnují 

různé slovní druhy: 20 substantiv, 9 verb, 3 adjektiva, 3 adverbia, 3 různé druhy pronomin, 

jeden pozdrav a jedno zvukomalebné slovo. 

Děti s Downovým syndromem mají porozumění mluvené řeči nižší než intaktní děti, 

což je způsobeno také jejich celkově zpomaleným vývojem. Zároveň ale mívají lépe 

rozvinuté porozumění než produkovanou řeč. Podle odborného výzkumu (Layton, 2004) 

děti s Downovým syndromem ve věku 11–15 měsíců rozumí asi 20 slov (typicky se 

vyvíjející děti asi 50 slov), ve věku 16–20 měsíců asi 40–60 slov (typicky se vyvíjející dítě 

 
80 Některé ve světě užívané dotazníky, např. LDS nebo MAB-CDI, mají 300 nebo i 800 položek. 
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asi 50–100 slov). Ve věku 36 měsíců je to potom 180–250 slov, intaktní dítě ale 500–900 

slov. V našem výzkumu se ale propast v porozumění nezdála tak markantní (viz kap. 7. 9.). 

 

5.8. Osvojování pragmatických jevů 

 

Pragmatikou zde můžeme velmi obecně shrnout veškeré principy komunikace. 

Saicová Římalová (2014) uvádí, že pojem pragmatika v odborné literatuře není jednotný a 

objevuje se v různých významech (např. jako součást sémiotiky, Černý – Holeš, 2004; 

jako filozofický směr, jako součást lingvistiky – pragmalingvistika ad.). Při osvojování 

pragmatických jevů u dětí je možné setkat se také s pojmem vývojová pragmatika 

(např. Ninio – Snow, 1996). 

Záběr, který pragmatika může sledovat, je velmi široký. Okruh pozorovaných témat 

je velmi bohatý, řadíme sem např. obsahovou a vztahovou stránku komunikace, 

komunikační strategie, principy výstavby dialogu aj. (Saicová Římalová, 2014). 

Pro náš výzkum považujeme za důležitý také pojem pragmatická funkce výpovědi, 

která představuje zaměření mluvčího v určitém úseku komunikační události na realizaci 

určitého komunikačního záměru (Kesselová – Slančová, 2006). Pragmatické funkci u gest 

se věnujeme v kap. 7. 3. 1., základním pragmatickým jevům v kap. 7. 8. 

 

5.9. Bilingvismus 

 

Dvojjazyčnost (příp. vícejazyčnost) je dnes fenoménem, který se dotýká stále většího 

počtu osob. Výzkumy dokonce uvádějí, že až dvě třetiny dětí na celém světě vyrůstají ve 

vícejazyčném prostředí (Bhatia – Ritchie, 2006). Tentýž výzkum také ukazuje, že více než 

50 milionů obyvatel států Evropské unie ke komunikaci s okolím užívá jiného jazyka, než 

je úřední jazyk daného státu. Na základě mnoha faktorů se proto také rozšiřuje i pole 

působnosti oborů, které se bilingvismem nějakým způsobem zabývají: lingvistika a s ní 

spojené obory jako psycholingvistika, lingvodidaktika, kognitivní lingvistika, dále 

pedagogika nebo sociologie (Lachout, 2017). Nezastupitelnou roli zde sehrává, a to nejen 

u osob se specifickými potřebami, speciální pedagogika. 
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Jelikož je počet osob vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí tak vysoký, nabízí se 

vysvětlení, že také vymezení samotného pojmu bilingvismus musí být poměrně široké. 

Grosjean (2019, s. 17) definuje dva důležité faktory bilingvismu: jazykovou plynulost 

a užívání jazyka. Za nesprávnou považuje definici, že bilingvní mluvčí jsou schopni mluvit 

dvěma jazyky plynule, příp. u nich ani není patrný cizí přízvuk — potom je na bilingvní 

mluvčí nahlíženo spíše jako na dva mluvčí monolingvní v jedné osobě. Jiné definice jsou 

volnější a pracují s představou, že bilingvismus je schopnost alternativního přepínání mezi 

dvěma nebo více jazyky, příp. jejich dialekty (např. Bialystok, 2001). Vzhledem k tomu, 

že toto chápání zahrnuje dva nebo více jazyků, je pojem bilingvismus nadřazený pojmům 

trilingvismus apod. Obecně řečeno bilingvismus tedy představuje užívání dvou nebo více 

jazyků (resp. nářečí) v každodenním životě (Grosjean, 2019, s. 15). 

Toto pojetí se osvědčuje např. i u osob s intelektovým postižením, jež ne vždy mohou 

kvůli různým typům a míře narušené komunikační schopnosti (kap. 6. 1. 2.) dosáhnout 

v osvojování jazyka stejné úrovně jako jejich vrstevníci s typickým jazykovým vývojem. 

 

5.9.1. Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem 

 

Zatímco výzkumy dvojjazyčnosti u intaktní populace jsou poměrně zkoumanou 

oblastí (hojně od počátku 90. let 20. století, nově např. příručka The Cambridge handbook 

of bilingualism, 2018), u osob s intelektovým postižením výzkumy zásadně chybí. Jednou 

z prvních badatelek v této oblasti je britská psycholožka a logopedka S. Buckley, jež se 

práci s dětmi s Downovým syndromem věnuje od 80. let 20. století a v roce 1986 založila 

asociaci Down Syndrome Education International. Další výzkumy se objevují v mnohem 

menší míře, povětšině se jedná o jednotky nárazových studií (např. Polišenská – 

Kapalková, 2014; Burgoyne et al., 2016). 

Dříve se vyskytovaly názory, že u dětí — intaktních, natož s intelektovým 

postižením — by se měl jazykový kontakt omezit na jeden jazyk, jímž byl zamýšlen 

nejčastěji jazyk sociálního prostředí, v němž probíhá vzdělávání dítěte, logopedická terapie 

aj. (např. Darcy, 1946). Častým argumentem pro toto tvrzení bylo, že dítě nebude schopné 

osvojit si oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího. Podle této teorie platí, že bude-li se dítě 

soustředit pouze na jeden jazyk, bude v jeho osvojování úspěšnější, a navíc nebude tolik 

zatěžována kapacita paměti, která u dětí s intelektovým postižením bývá deficitní (cit. dle 
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Kapalková – Palugyayová, 2016, s. 51). Současné výzkumy (např. Buckley, 2002;                     

Kay-Raining Bird, 2002, 2016) ale toto doporučení nepotvrzují, a naopak dokazují, že díky 

osvojování dvou jazyků současně dochází k přenosu některých jazykových schopností 

z jednoho jazyka do druhého (např. fonologické uvědomění, klasifikace pojmů, strategie 

užívané při čtení atp.; Kapalková – Palugyayová, 2016, s.  52). Zmiňme např.  výzkum 

kanadské badatelky E. Kay-Raining Bird (2002), jež svůj výzkum realizovala na dvou 

skupinách, z nichž první tvořilo 8 bilingvních dětí s Downovým syndromem ve věku od 

4 do 11 let a druhou 15 monolingvních dětí se stejnou diagnózou i stejného věku. Pro 

účastníky obou skupin byla dominantním jazykem angličtina a všichni v ní dosahovali 

podobné gramatické úrovně.81 Výzkum prokázal, že učení se dvěma jazykům u dětí 

s Downovým syndromem nemá negativní vliv na osvojování slovní zásoby ani gramatiky 

dominantního jazyka, a též potvrdil, že bilingvní děti s tímto syndromem dosahují 

v osvojování dominantního jazyka stejných pokroků jako děti ve srovnávací skupině. 

Autorka ale samozřejmě upozorňuje i na jazyková specifika osob s Downovým 

syndromem, jimiž jsou např. opožděný vývoj gramatiky či užívání kratších vět v porovnání 

s intaktními jedinci. Důležité je také zmínit, že se potvrzuje hypotéza, že bilingvismus 

nezpůsobuje narušenou komunikační schopnost; nedostatečný kontakt s některým z jazyků 

může maximálně způsobit receptivní nebo pasivní bilingvismus (Kapalková – 

Palugyayová, 2016), kdy danému jazyku rozumíme, ale nejsme schopni v něm 

komunikovat. Dítě s Downovým syndromem je také schopné osvojit si dva jazyky bez 

výrazného opoždění v porovnání s jeho monolingvními vrstevníky se stejným druhem 

postižení (např. Key-Raining Bird, 2016). Stejně jako u intaktních dětí zde bude záležet na 

rodičovských strategiích, míře expozice obou jazyků, intenzitě kontaktu s jazyky a také na 

logopedické terapii (jež se ale zdaleka nemusí týkat pouze dětí se specifickými potřebami). 

Aby bilingvní výchova probíhala co nejefektivněji, je zde zásadní dostatečný kontakt 

s oběma jazyky, rovnocennost obou jazyků, s nimiž dítě přichází do kontaktu. Dětský 

mozek dokáže od počátku přijímat dva mateřské jazyky svých rodičů, aniž by tím byl 

poškozen (Kadaníková – Neubauer, 2017). Pokud se dítě s oběma jazyky setkává od 

narození paralelně (horní hranice je nastavována věkem tří až čtyř let), hovoří se 

o tzv. simultánním bilingvismu. Dítě tak v osvojování jazyků prochází stejnými 

vývojovými fázemi jako monolingvní jedinci (např. Morgensternová – Šulová – Schóll, 

2011). Pokud se dítě s druhým jazykem setkává až po dosažení této hranice, jedná se 

 
81 Účastníci výzkumu byli vybíráni na základě mentálního věku, proto tvrzení podobná gramatická úroveň 

odpovídá velkému rozpětí věku chronologického. 
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o bilingvismus postupný (též označován jako následný či sukcesivní); dítě si v prvních 

letech života osvojuje základy jednoho jazyka (jazyka rodičů) a až později je vystavováno 

jazyku druhému (v mateřské škole apod.). Postupný bilingvismus není pro dítě nevýhoda 

a dítě může v obou jazycích dosáhnout stejné úrovně jako jedinec vyrůstající v bilingvismu 

simultánním; záležet bude na strategiích, které rodiče zvolí, a na tom, jak je budou 

dodržovat (Kadaníková – Neubauer, 2017). 

Tyto komunikační strategie sehrávají v životě dítěte, které vyrůstá ve vícejazyčném 

prostředí, důležitou roli (Štefánik, 2007). Pokud mají rodiče shodný jazyk a odlišný je jazyk 

sociálního prostředí, měli by rodiče na dítě v domácím prostředí hovořit svým mateřským 

jazykem a mimo toto prostředí jazyky dle situace vhodně alternovat. Pokud rodiče hovoří 

odlišným jazykem, nejúčinnější strategií se jeví užívání Grammontova pravidla, při němž 

každý rodič hovoří na dítě svým mateřským jazykem. U dítěte tak dochází k osvojení 

nejpřirozenější podoby konkrétního jazyka, který je navíc pro daného rodiče dominantním 

(přestože je schopen komunikovat — na různé úrovni — v jazyce svého partnera). 

Expozici jazyků i intenzitu kontaktu s jazyky je možné změřit např. pomocí 

dotazníků řečového prostředí. Ty zpracovávají rodinnou a osobní anamnézu dítěte, popisují 

domácí řečové prostředí dítěte i prostředí sociální. Takovými dotazníky jsou např. ALDeQ 

(Alberta Language and Development Questionnaire) a ALEQ (Alberta Language 

Environment Questionnaire), jejichž kombinací v roce 2013 vznikla i slovenská verze 

Beirut-Tours Questionnaire (Slančová – Kapalková, 2013). Dotazník vytvořený přímo pro 

české prostředí zatím chybí. 

S ohledem na úroveň intelektového postižení, případné přidružené vady, rodinné 

zázemí a další faktory se ukazuje, že bilingvní výchova není u dětí s Downovým 

syndromem takovou překážkou, jak se odborníci ještě poměrně nedávno domnívali (viz 

např. Polišenská – Kapalková, 2014, jež se ve svém výzkumu věnovaly jazykovým 

profilům u dětí s různým poškozením jazyka, či Kay-Raining Bird, 2002, 2016). 

Dvojjazyčná situace může být pro dítě naopak prospěšná a podporuje jeho kognitivní 

funkce, prostřednictvím komunikačních strategií mluvčího (např. transferu nebo přepínání 

kódů) při ní navíc dochází k přenosu klíčových jazykových a komunikačních kompetencí. 
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Shrnutí 

Mezilidská komunikace je multimodální jev, kombinuje různé sémiotické systémy – 

např. verbální řeč a gestikulaci. Na tomto podkladě vznikají již nejranější komunikační 

projevy, přičemž neverbální komunikace předchází té verbální. 

Intaktní dítě většinou produkuje první slova po prvním roce života, později je spojuje 

s gesty (tzv. komplementární a suplementární spojení), kolem 18. měsíce spojuje i slova. 

Právě velikost slovní zásoby bývá důležitým ukazatelem mentálního vývoje dítěte. Velikost 

slovní zásoby lze měřit např. standardizovanými dotazníky, v českém prostředí např. 

pomocí nástroje DOVYKO II pro děti od 16 do 30 měsíců, jenž vychází z americké verze 

MCDI II. 

S osvojováním slovní zásoby souvisí také osvojování sémantiky a porozumění. 

Porozumění je pro vzájemnou komunikaci klíčové, v případě pochybností je možné 

schopnost porozumění změřit pomocí důkladného logopedického vyšetření. Sémantika se 

také vyvíjí: dokud dítě nemá (pro něj) dostatečnou slovní zásobu, zamýšlí jednotlivými slovy 

celé výpovědi. Nejčastěji jedním slovem označuje věci, události a osoby, které mají 

podobnou funkci nebo mají z jeho pohledu něco společného. 

Prvky foneticko-fonologické roviny si dítě začíná osvojovat nejdříve, ale jejich fixace 

je časově nejnáročnější. Také stupeň fonologického vývoje je možné měřit, např. pomocí 

fonologické průměrné délky výpovědi (FPDV). Z ní je možné získat také informace o tom, 

do jaké míry se dětské slovo shoduje s podobou cílovou či jak je srozumitelné. 

Časově nejdéle probíhá osvojování morfo-syntaktické složky, protože do značné míry 

vychází také z rovin předchozích. Intaktní dítě mívá osvojenou gramatiku svého mateřského 

jazyka kolem čtvrtého roku věku. 

Bilingvismus již není považován u diagnostikovaného dítěte za takový problém jako 

dříve a výzkumy naopak ukazují i jeho pozitiva, např. díky osvojování dvou jazyků současně 

dochází k přenosu některých jazykových schopností z jednoho jazyka do druhého. Downův 

syndrom nemá negativní vliv ani na osvojování slovní zásoby nebo gramatiky dominantního 

jazyka a je dokázáno, že bilingvismus sám o sobě nezpůsobuje narušenou komunikační 

schopnost.  
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6. Jazyk a komunikace dětí a dospělých 

s Downovým syndromem 

 

Zatímco předchozí kapitola se věnovala především osvojování jazyka a komunikace 

intaktními dětmi, zde se zaměříme na komunikaci dětí s Downovým syndromem. Nastíněna 

budou specifika komunikace verbální (narušená komunikační schopnost – zejména 

opožděný vývoj řeči ad.) i neverbální, zvláštní pozornost bude věnována komunikaci 

alternativní a augmentativní. 

 

6.1. Verbální komunikace 

 

Lechta (1991, 2008) uvádí, že jelikož bývá řeč lidí s intelektovým postižením natolik 

odlišná, v odborné literatuře se občas setkáváme se snahou o terminologické vyčlenění 

poruchy řeči těchto lidí z ostatních řečových poruch; můžeme se tak zřídka setkat 

např. s pojmy dyslogie (Arnold, 1970) či dysfrenie (Sovák, 1981). 

Rychlost a kvalita osvojování verbální komunikace dětmi s Downovým syndromem 

závisí v první řadě na úrovni intelektového postižení. Lidé s lehkým intelektovým 

postižením, kam patří ⅔ lidí s Downovým syndromem, bývají obvykle dobří komunikanti, 

schopní vhodné sociální interakce – ovšem delší dobu se musí spoléhat na svůj neverbální 

způsob komunikace (Buckley, 2012).82 Vždy se také v jejich projevu objevuje určitý druh 

narušené komunikační schopnosti (o té více viz kap. 6. 1. 2. této práce). Oproti tomu lidem 

s hlubokým intelektovým postižením se řeč nevyvíjí vůbec nebo pouze limitovanými 

výrazovými prostředky, jakými jsou např. nevokalické zvuky (Lechta, 2008). Ukazuje se, 

že vážné opoždění v porozumění a užívání jazyka vede k opoždění ve všech aspektech 

mentálního (kognitivního) vývoje (Buckley. 2012). 

Většina dětí s Downovým syndromem již v raném dětství komunikuje 

prostřednictvím očního kontaktu, úsměvu a následně broukáním a žvatláním, čímž si stejně 

jako zdravé děti procvičují mluvidla a zkoušejí možnosti artikulace. První slova obvykle 

 
82 Dolejší (1973) píše dokonce o nápadné disproporci mezi vývojem řeči a vývojem neverbálních složek 

u dětí s intelektovým postižením: neverbální složky jsou u nich často na výrazně vyšší úrovni. 
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přicházejí kolem druhého roku věku a jejich spojování a tvoření vět asi od čtyř let. 

Logopedie a řečová výchova v předškolním věku by se potom měla zaměřovat na 

porozumění a produkci slov i vět a artikulaci (Buckley, 2012). 

Lechta (2008) stručně popisuje osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem 

také dle jednotlivých jazykových rovin: z roviny lexikálně-sémantické udává, že si děti 

osvojují málo přídavných jmen, v jejich projevu absentuje generalizace a jejich řeč je 

situační. V rovině morfo-syntaktické uvádí, že úroveň gramatické stavby odráží úroveň 

intelektu, nejčastěji užívají substantiva a vedlejší věty se objevují nejdříve po pátém roce. 

Mívají potíže s jazykovými pravidly. V rovině foneticko-fonologické bývá markantní 

motorická neobratnost a oslabená sluchová percepce. 

 

6.1.1. Fyziologické předpoklady opoždění komunikačního vývoje 

 

Opožděný řečový vývoj není způsoben pouze snížením intelektu, ale také 

fyziologickými abnormalitami. Těmi např. jsou (Miller, 1987): 

➢ hypotonie ústního svalstva, stejně jako oslabení svalového tonu celého těla; 

➢ zvětšení dolní nebo horní čelisti; 

➢ zhoršená funkce měkkého patra (bývá úzké a vysoko klenuté); 

➢ velký jazyk; 

➢ menší dutina ústní s užším patrem; 

➢ odlišnosti ve stavbě vnitřního ucha (zkrácený zvukovod aj.); 

➢ neuronální odlišnosti: změna ve složení vrstev mozkové kůry, nižší dendritické 

větvení,83 menší počet synapsí (nervových spojení). 

 

  

 
83 Dendrit = výběžek nervové buňky sloužící ke komunikaci s ostatními nervovými buňkami. 



 

77 

 

6.1.2. Narušená komunikační schopnost 

 

Děti i dospělí s Downovým syndromem v komunikaci zpravidla vykazují lehčí či 

těžší odchylku od komunikačního vývoje intaktní populace. Tato odchylka se může týkat 

různých jazykových rovin a v této spojitosti se setkáváme s různými pojmy, zejména 

narušená komunikační schopnost či narušený vývoj řeči. O narušené komunikační 

schopnosti se tedy hovoří, pokud má dítě problémy s porozuměním mluvené řeči nebo 

s řečovým vyjadřováním v porovnání s vrstevníky, přičemž nejčastěji se jedná o jednu 

z následujících možností (Mikulajová, 2016): 

1) Narušená komunikační schopnost jako doprovodný jev (také tzv. symptomatická 

porucha řeči, Lechta, 2008) je jedním ze symptomů klinického obrazu jiné vývojové 

poruchy. Sem je řazen např. právě Downův syndrom, poruchy autistického spektra ad. 

Samotná povaha hlavní diagnózy je překážkou normálního vývoje jazykových 

a komunikačních schopností a dovedností a jejich vývoj bude probíhat v závislosti 

na této primární diagnóze. 

2) Narušená komunikační schopnost se objevuje v klinickém obraze jiné diagnózy, ale její 

projevy jsou mnohem závažnější, než by se na základě této diagnózy očekávalo. Při 

tomto typu vidíme, že jedno dítě s diagnózou komunikuje např. na zcela jiné úrovni než 

druhé dítě – vrstevník se stejnou diagnózou. Jedná se např. o děti s kochleárním 

implantátem. 

3)  Narušená komunikační schopnost jako samostatná nozologická jednotka: objevuje se 

u dětí, které v oblasti duševního a tělesného vývoje neprojevují žádné očividné 

opoždění a pro vývoj mají optimální podmínky. Tento typ bývá nazýván také vývojová 

dysfázie nebo specificky narušený vývoj řeči. 

Narušený vývoj řeči se objevuje u 3–10 % školní populace a bývá pohlavně 

specifický, u chlapců se vyskytuje třikrát až čtyřikrát častěji než u dívek (Mikulajová, 

2016). Často se vyskytuje společně s jinými vývojovými poruchami – specifickými 

poruchami učení v oblasti psaní (dysortografií, dysgrafií) a matematiky (dyskalkulií). 

Výjimkou není ani komorbidita s poruchou pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní 

(ADHD, ADD). Narušená komunikační schopnost se považuje za významný prekurzor 

budoucích obtíží v učení (Mikulajová, 2016). 
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Dělení narušené komunikační schopnosti není zcela jednotné. Některé zdroje do ní 

zařazují i opožděný řečový vývoj, jiné ho vyčleňují zvlášť. Lechta (2003) v členění vychází 

mj. z jednotlivých jazykových rovin, čemuž odpovídá i jeho definice narušené 

komunikační schopnosti: o narušenou komunikační schopnost se dle něj jedná, působí-li 

jedna nebo více rovin jazykových projevů interferenčně vzhledem ke komunikačnímu 

záměru. Může mít různorodý charakter – od lehkých odchylek ve výslovnosti až po úplnou 

ztrátu schopnosti komunikovat. Projevit se může v různém věku – v dětství při osvojování 

jazyka, v dospělosti např. při poruchách komunikace. Lidé si svůj deficit mohou a nemusí 

uvědomovat: lidé s Downovým syndromem si prý své deficity v komunikaci většinou 

neuvědomují (Lechta, 2003). 

Lechta (2003) uvádí, že rovina foneticko-fonologická zahrnuje především artikulaci 

a fonematický sluch. Lexikálně-sémantická rovina obsahuje aktivní a pasivní slovní 

zásobu, porozumění řeči a zobecňování. Rovina morfo-syntaktická zahrnuje gramatické 

jevy – tvary slov, slovosled aj.  Odlišuje také rovinu pragmatickou, která zahrnuje 

schopnost vyjádřit různé komunikační záměry, schopnost vést dialog či o něčem vyprávět, 

požádat o něco apod. 

Narušená komunikační schopnost bývá obecně spojována s následujícími odchylkami 

v komunikačním vývoji (Bytešníková, 2012; Lechta, 2003): 

Poruchy artikulace: 

➢ dyslalie (patlavost – vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka); 

➢ dysartrie (motorická porucha – narušená schopnost tvořit artikulovanou řeč). 

Poruchy plynulosti a tempa řeči: 

➢ balbuties (koktavost, narušená dynamika řeči – opakování slov nebo jeho částí); 

➢ tumultus sermonis (breptavost – nadměrně zrychlené tempo řeči). 

Poruchy zvuku řeči: 

➢ rinolalie (huhňavost – porucha nosní rezonance); 

➢ palatolalie (vada řeči provázející rozštěp patra). 
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Další poruchy: 

➢ opožděný vývoj řeči (viz. kap. 6. 1. 3.); 

➢ vývojová dysfázie (viz výše v této kapitole); 

➢ afázie (získaná porucha – narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce 

řeči); 

➢ (s)elektivní mutismus (psychická zábrana hlasité řeči vůči určitému sociálnímu okruhu, 

ale při již existující schopnosti mluvení); 

➢ totální mutismus (celková zábrana hlasité řeči); 

➢ verbální dyspraxie (odchylka v realizaci slov nebo jeho částí). 

Lidé s Downovým syndromem mají nejčastěji problém v oblasti výslovnosti (vadná 

artikulace hlásek), což může vést k neporozumění s okolím, přestože osvojení dalších 

jazykových (např. gramatických) a komunikačních prvků již může být na dobré úrovni. 

Základní charakteristikou komunikace lidí s Downovým syndromem je také opožděný 

vývoj řeči. 

 

6.1.3. Opožděný vývoj řeči 

 

Jedním z nejnápadnějších znaků komunikace dětí s Downovým syndromem je fakt, 

že si řeč osvojují později než jejich vrstevníci bez této diagnózy. Ukazuje se ale, že až                      

19 % (!) všech dětí si jazyk osvojuje opožděně nebo atypicky (Zubrick, 2007), tehdy se 

hovoří o opožděném vývoji řeči. Jedním z vnějších znaků je, že si dítě osvojuje první slova 

až kolem druhého roku života či později, nikoli kolem prvního roku. U některých z těchto 

dětí se toto vývojové zaostávání spontánně a bez logopedické péče upraví a ony doženou 

své vrstevníky (Oravkinová, 2011). Čtvrtina až polovina dětí ale bude vykazovat opoždění 

v jazyku a komunikaci i nadále (McCauley, 2001), což může být způsobeno opožděným 

vývojem řeči v klinickém obrazu diagnózy dítěte (např. Downův syndrom) nebo jiným 

typem řečových (a dalších) poruch (Oravkinová, 2011). Důležité zde ale je, aby dítě samo 

projevovalo snahu komunikovat (Bytešníková, 2012). 

Všeobecně přijatým základním diferenciálně-diagnostickým kritériem pro zahájení 

logopedické péče je, pokud dítě ve dvou letech neprodukuje alespoň 50 slov a nepokouší 

se o první dvouslovné kombinace (Mikulajová, 2009). 
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Asociace klinických logopedů České republiky84 popisuje různé druhy opožděného 

vývoje řeči: 

1) Opožděný řečový vývoj na podkladě nedostačujících rozumových schopností, do něhož 

spadají také děti s Downovým syndromem. Jazyk a řeč se vyvíjejí pomaleji a odlišně, 

v závislosti na typu a úrovni postižení. 

2) Opožděný vývoj řeči prostý, který je ovlivněn genetickými faktory. Dítě má dobře 

rozvinuté porozumění, motoriku i hru. Prognóza tohoto typu je velmi dobrá. 

3) Opožděný řečový vývoj na podkladě sluchové vady, a to vrozené i získané (v raném 

věku). Důležitá zde je včasná diagnostika problému. 

4) Opožděný vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel, jež mohou být 

způsobeny vrozeným rozštěpem rtu, narušeným vývojem chrupu, deformací jazyka aj. 

U těchto dětí bývá dobrá slovní zásoba, snížená je však schopnost artikulace. 

5) Opožděný řečový vývoj na podkladě poruch centrální nervové soustavy (vývojová 

dysartrie): tato porucha bývá jedním z příznaků dětské mozkové obrny. Projevuje se 

výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedovede nastavit mluvidla tak, aby hlásku 

správně realizovalo. 

 

6.1.4. Samomluva 

 

Samomluva bývá jednou z typických charakteristik komunikace lidí s Downovým 

syndromem (McGuire, 2021). Bývá často spjata také s výraznou gestikulací (u dětí 

s Downovým syndromem viz kap 6. 2., u intaktních dětí kap. 5. 2.). Mezi rodiči k ní často 

přetrvávají kontroverzní postoje, a to ze dvou hlavních důvodů: 1) u starších žáků 

a u dospělých bývá samomluva na veřejnosti neakceptovatelná; 2) samomluva může být 

znepokojující i v osobním, neveřejném životě; často totiž kromě fantazie a hry zahrnuje 

také imaginární lidi (McGuire, 2021). 

Výzkumy ale ukazují, že samomluva není jen normální, ale také užitečná (Chicoine 

et al., 1994). Stejný zdroj uvádí, že samomluva hraje podstatnou roli v kognitivním vývoji 

všech dětí (srov. také Vygotskij, 1974, 2004). Napomáhá dětem koordinovat jejich činnosti 

 
84 Opožděný vývoj řeči [online]. Klinickalogopedie.cz [cit. 25. 3. 2021].  

Dostupné z https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--opozdeny-vyvoj-reci. 
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a myšlenky a jeví se jako velmi důležitá k učení nových věcí a dosahování vyšší úrovně 

myšlení. 

U intaktních dětí se samomluva postupně internalizuje, stává se vnitřní řečí. 

Transformuje se tak na vyšší úroveň myšlení, „zkracuje se“ – dítě začíná spíše přemýšlet 

než udávat pokyny svému chování (McGuire, 2021). U typicky se vyvíjejících dětí k tomu 

dochází kolem sedmého až desátého roku věku, u dětí „s obtížemi“85 mnohem později. Je 

to z toho důvodu, že tato skupina potřebuje ve svém životě jistoty a rituály, na které se 

mohou spolehnout – jedním z nich pro ně je právě také samomluva. Je ovšem vhodné, když 

se samomluva postupně omezí na privátní prostor (ne na veřejnost) a na tiché mumlání 

(Chicoine, 1994). 

Ze samomluvy vychází také metoda R. Feuersteina (o jeho metodě FIE viz                                 

kap. 3. 2. 3.), která byla v českém prostředí představena v knize Myslet nahlas, mluvit 

nahlas (2017). Jedná se o nový přístup v oblasti stimulace a rozvoje řeči u dětí i dospělých 

s opožděnými nebo deficitními jazykovými schopnostmi, který je založen na využití 

samomluvy, vyplývající z vnitřních myšlenek, které jsou nahlas předávány posluchači. 

Tento proces je zde nazýván monologem (Feuerstein et al., 2017). Pokud tuto záměrnou 

činnost určenou dítěti přebírá rodič (učitel, pečující osoba), hovoří se 

o tzv. zprostředkované samomluvě (mediated self-talk, dále MST). Jedná se o činnost, 

kdy dospělý verbalizuje skutečnost tak, aby ho dítě slyšelo, ale neočekává ani slovně 

nevyžaduje, že by dítě odpovídalo nebo mělo odpovídat. Metoda je podložena vědeckými 

výzkumy v oblasti nervové činnosti, zejména o nervové plasticitě a zrcadlových neuronech 

(např. Siegel, 2007, 2010 a navazující výzkumy). 

Verbální interakci využívající MST je možné hierarchizovat následujícím způsobem 

(Feuerstein, 2017): 

1) Raná samomluva: Fáze, kdy dospělý popisuje činnosti a události a neočekává 

pozornost dítěte. Řeč se vyjadřuje popisně a vysvětluje, co se právě děje. Tato fáze trvá 

delší dobu a provádí se za stálého opakování (ale s malými obměnami, které stále 

udržují strukturu a obsah). Časem, se získáním některých dalších kognitivních stránek 

verbalizace, je možné, aby samomluva vyjadřovala záměr (Chtěl bych si vzít sušenku.), 

předpovídala budoucnost (Brzy už na míse nebudou žádné sušenky.) a předmět nebo 

 
85 McGuire (2021) uvádí pěkný pojem „children with challenges“. 
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událost vylíčila (Tyto sušenky jsou zvlášť dobré, jsou moje oblíbené. Snědl bych více 

než jednu.) 

2) Řízená samomluva: Fáze, kdy se začíná přecházet do verbálního projevu, který, i když 

přímo neočekává odpověď, stimuluje myšlení dítěte, aby vyjádřilo to, co by mohlo být 

vnitřní, nevyslovenou odpovědí – vztahuje se k úrovni vnitřního dialogu dítěte. Je 

spojena s verbalizací, která představuje otevřené otázky (kdo, kdy, kde, proč). 

Doporučuje se již jít za to, co se před dítětem objevuje bezprostředně (Někdo dal na 

stůl talíř se sušenkami. Rád bych věděl, kdo ho tam dal.). 

3) Interaktivní komunikace: V této fázi se již nejedná o MST. Dialog přechází v plnou 

slovní interakci s dítětem, při níž se využívají (a někdy i opakují) dřívější fáze. Klade 

se důraz na to, aby komunikace byla účelná, pro dítě příjemná a efektivní. Stále je zde 

důležitou složkou sdílení. 

V knize je dále popsána podstata MST: 

1) Zpočátku se obvykle vztahuje na souběžné činnosti, které dítě sleduje, prožívá či na 

které vzpomíná. 

2) Obsahuje gramatické prostředky, které užívá dospělý (dítě je slyší a později 

napodobuje). 

3) Přináší chybějící prvky do řečového projevu dítěte. 

4) Přináší nadsázku, „zkrášlení řeči“ a opakování, které podněcuje pozornost. 

5) Orientuje posluchače na minulost a budoucnost. 

Jejím prostřednictvím tedy dochází k tzv. zprostředkovanému učení; dítě si osvojuje 

odpovídající komunikační prostředky, zároveň si také vyslovením nahlas myšlení 

a komunikační i sociální chování zvnitřňuje a ztotožňuje se s ním. 

Pokud dítě nemluvilo nebo jím produkovaná řeč byla velmi omezená, počátky 

samomluvy jsou velmi vítané. Dítě bychom měli v této činnosti povzbudit – především tím, 

že ho necháme domluvit a neopravujeme ho. 

Děti se speciálními potřebami většinou potřebují být na imaginární úrovni déle než 

ostatní. Když cítíme, že je na to dítě zralé, od samomluvy pomalu ustupujeme – snažíme 

se, aby místo k sobě hovořilo k druhým (Nemluv už jen pro sebe, mluv na mne. Pověz 

druhým, o čem jsi mluvil. Rádi by věděli, na co myslíš.) Tento způsob pomáhá dítěti 

postoupit od externalizace (projevům navenek) k internalizaci – k socializaci, komunikaci 

s druhými (tzv. zprostředkované sdílení). 
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6.2. Neverbální komunikace 

 

Neverbální komunikace bývá u dětí s Downovým syndromem ještě nápadnější než 

u dětí s typickým vývojem, a to jak z hlediska frekvence, s jakou gesta užívají, tak často 

také z hlediska velikosti repertoáru užívaných typů gest.86 Z důvodu opožděného řečového 

vývoje a různých jiných druhů narušené komunikační schopnosti tak v raném věku tvoří 

většinovou část jejich komunikačního projevu. Jelikož se delší dobu nemohou vyjádřit řečí, 

kompenzují tento nedostatek právě prostředky neverbální komunikace a (ne)vokalickými 

zvuky. 

V komunikaci intaktní populace vystupují prostředky verbální a neverbální 

komunikace ve velké míře společně, zejména jedná-li se o vyjádření spojená se 

spontánními gesty (viz např. vyjádření pragmatických funkcí; Kapalková, 2008). 

U populace s Downovým syndromem situace není jiná. Změna se objevuje až např. 

při tvoření prvních vět, kdy – v případě, že dítě znakuje (o znakování viz kap. 6. 2. 2.) – 

častěji dochází ke spojování slov a naučených znaků v jedné výpovědi. Na druhou stranu 

kombinace plnovýznamového slova a gesta (např. deiktického), stejně jako gesta a gesta, 

jsou obvykle přítomné velmi brzy po výskytu prvních slov nejen u dětí s takovýmto 

odlišným vývojem, ale i s vývojem typickým (Kapalková, 2008). Tato spojení se objevují 

dříve než první dvouslovné věty. Zatímco ale u intaktních děti zhruba v osmnácti měsících 

života obvykle nastoupí období dvouslovných výpovědí (Slančová, 2008), u dětí 

s Downovým syndromem trvá období spojování gest mnohem déle. Délka tohoto 

mezistupně je u každého jedince individuální a může trvat i několik let (Selikowitz, 2011). 

 

  

 
86 Tento postřeh není samozřejmý pro všechny typy intelektového postižení – např. děti s některým z 

postižení autistického spektra (PAS) užívají gesta v mnohem menší míře i frekvenci (Özçalışkan, 2017). 
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6.2.1. Alternativní a augmentativní komunikace 

 

Neubauerová a Neubauer (2018) popisují, že alternativní a augmentativní 

komunikace (dále AAK) je víceoborovou oblastí (zahrnuje lingvistiku, pedagogiku, 

psychologii či rehabilitaci) věnující se rozvoji přístupu ke komunikaci osob, které nemohou 

efektivně využívat běžné formy mezilidské komunikace – především řeč, její psanou formu 

a běžné formy neverbálních komunikačních modalit (gesta, intonační a zvuková dynamika 

apod.). AAK je využívána osobami s obtížemi vývojového charakteru (např. mentální 

deficit, dětská mozková obrna, senzorický handicap, pervazivní vývojové poruchy – 

především autismus aj.), ale také osobami s obtížemi získanými (afázie, dysartrie, nádory 

mozku, úrazy aj.). Pojem alternativní komunikace je zastřešující pojem pro komunikační 

systémy, které zcela nahrazují mluvenou řeč. Augmentativní komunikace je komunikace 

doplňková (rozšiřující), která podporuje již existující, ale pro běžné dorozumívání 

nedostačující komunikační schopnosti. Hlavním cílem AAK je minimalizovat možnost 

vzniku komunikačního deficitu osob s tělesným či vícečetným postižením (v kombinaci 

s narušenou komunikační schopností), a stát se tak rovnocennými komunikačními partnery 

na základě vytvoření podpůrného nebo náhradního komunikačního systému (Bendová, 

2013). Do povědomí se AAK v České republice dostala především až po roce 1989, v roce 

1994 bylo založeno Sdružení pro AAK. V následujících letech se začala zřizovat speciálně 

pedagogická centra pro děti a mládež s vadami řeči – se zaměřením na AAK (Vymazalová, 

2012). 

 

Obr. 2. Systémy alternativní a augmentativní komunikace (schéma autorky). 

 

Systémy AAK

Bez pomůcek:

orální řeč, znakové 
systémy, prstová abeceda 

aj.

S pomůckami

Technické:

elektronické pomůcky    
a počítače

Netechnické:

komunikační tabulky, 
piktogramy, knihy aj.
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Volba vhodného komunikačního systému či pomůcky závisí čistě na individuálních 

potřebách uživatele. Při výběru nezáleží pouze na výsledcích diagnostiky komunikační 

kompetence, ale i na dalších faktorech – např. úrovni jemné a hrubé motoriky, úrovni 

porozumění mluvené řeči i signálům neverbální komunikace, stupni čtenářských 

dovedností, emočních projevech aj. (více např. Maštalíř – Pastieriková, 2018). 

AAK využívá systémů bez pomůcek (např. znakové systémy, prstová abeceda,87 

Lormova abeceda88 aj.) i s pomůckami. Ty mohou využívat techniku (např. počítače 

s hlasovými výstupy), či nikoli (komunikační tabulky, obrázkové karty ad.). Z důvodu, že 

námi pozorovaný chlapec ze systémů AAK využívá znakový systém (tzn. systém „bez 

pomůcek“), budou zde představeny pouze právě znakové systémy.  

 

6.2.2. Znakové systémy 

 

Znakové systémy patří k tzv. dynamickým systémům (společně s gesty).89 Jedná se 

o souhrn vizuálně-pohybových signálů, které jsou tvořeny definitivními konfiguracemi 

pohybů jedné nebo obou rukou (Maštalíř – Pastieriková, 2018). Důležité je, že se jedná 

o znakování klíčového slova a ne celé výpovědi; tím dochází ke smyslovému propojení 

s mluveným slovem a jeho podpoře. Jakmile se dítě naučí znakované slovo vyslovit, znak 

(okamžitě či postupně) vypouští. Užívání znaků nebrání vývoji verbální řeči, naopak ho 

podporují (např. Acredolo – Goodwyn, 2002); jak bylo naznačeno výše, neverbální 

komunikace je nedílnou součástí osvojování jazyka, díky níž je schopno dítě komunikovat 

s okolím již od narození, ilustrativní znaky tedy komunikaci dítěti přibližují a usnadňují. 

Znakový jazyk, tj. národní znakový jazyk, do systému AAK nespadá, neboť je považován 

za přirozený a plnohodnotný dorozumívací prostředek neslyšících osob (Maštalíř – 

Pastieriková, 2018). 

V České republice jsou nejvíce využívány dva systémy, a to Makaton a Znak do řeči. 

Makaton byl vyvinut ve Velké Británii a jeho základem je 350 znaků a symbolů. Jednotlivé 

 
87 Prstová abeceda je systém znaků tvořený různou polohou prstů a dlaní jedné ruky nebo obou rukou,  

jež v prostoru zobrazují jednotlivé grafémy (Maštalíř – Pastieriková, 2018). 
88 Lormova abeceda je nejčastěji využívána ke komunikaci osob s praktickou či totální hluchoslepotou.  

Je založena na faktu, že každému písmenu v abecedě odpovídá bod či skupina bodů na dlani  

(Maštalíř – Pastieriková, 2018). 
89 Naopak mezi tzv. statické systémy patří např. dvou- nebo trojrozměrné obrázky – pikromgramy, 

výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS ad. (Maštalíř – Pastieriková, 2018). 
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znaky jsou podle vzrůstající abstrakce jejich významu a náročnosti na pohybovou 

koordinaci při jejich provedení uspořádány do osmi základních etap, devátou etapu 

slovníku tvoří individuální slovník obsahující cca 40 slov vycházejících z individuálních 

potřeb člověka (Janovcová, 2003). U malých dětí se často znaky kombinují ještě 

s posílením vizualizace – např. užitím fotografií či piktogramů (např. i u dětí s Downovým 

syndromem, které mívají vizuální vnímání silně vyvinuté). V praxi je Makaton spojen 

mimo znakování klíčových slov také s dalšími doprovodnými akcemi, např. rytmizovanou 

řečí, mimickými prvky, modulací řeči a demonstrací symbolů (Kubová, 1996). 

Znak do řeči je systém vyvinutý v Dánsku a jeho zásobu tvoří cca 400 znaků. Jde 

však o otevřený komunikační systém přirozených znaků, které lze upravovat a doplňovat 

dle individuálních potřeb uživatele (Bendová, 2013). Metoda kombinuje především gesta a 

mimiku a respektuje individuálně sníženou úroveň motorických, vizuálních i kognitivních 

funkcí jejích uživatelů (Maštalíř – Pastieriková, 2018). 

Znakování se stále častěji nepoužívá jen u dětí s řečovým handicapem, ale také 

u nejmenších dětí, které ještě nemluví. Díky znakům totiž dítě dovede vyjádřit své potřeby. 

Šarounová (2014) představuje i jejich další výhody; dítě (s řečovým handicapem) při nich 

využívá potenciál dobrého zrakového vnímání (toto tvrzení platí rozhodně u dětí 

s Downovým syndromem, které mají alespoň v raném věku vizuální vnímání podstatně 

silnější než vnímání auditivní), dochází při nich k propojení smyslů (zraku, sluchu i hmatu), 

mají nižší motorickou náročnost než slova, srozumitelnější úroveň řeči (protože se soustředí 

na to podstatné a obsah je dětem i ostatním uživatelům snadněji přístupný), jsou ilustrativní 

(a konkrétní – jeden znak většinou zastupuje jedno slovo). A co je nejdůležitější, dítě 

pomocí znakování zažívá komunikační úspěch mnohem dříve, než by se mu ho dostalo jen 

díky verbální produkci. 

 

6.2.2.1. Znakový systém GuK 

 

Chlapec pracoval s německým podpůrným systémem GuK, celým názvem 

Gebärden-unterstützte Kommunikation, tedy komunikace podporovaná znaky. Ten patří 

k nejužívanějším podpůrným znakovým systémům v Německu. Jeho podstatou je, stejně 

jako u jiných znakových systémů, že usnadňuje dětem přechod od vyjadřování 

symbolického k verbálnímu; napomáhá dětem, které dosud nemluví, komunikovat 
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Obr. 3. Ukázka karet (znak, obrázek, pojmenování) a CD znakového systému GuK. 

prostřednictvím doprovodných gest. Zakladatelkou metody GuK je speciální pedagožka, 

logopedka a emeritní profesorka na Leibniz Universität Hannover Etta Wilken (*1943). 

Jelikož je znakování v určitých ohledech jednodušší než mluvení (např. v ilustrativnosti 

znaku a tím pochopení významu slova, delším trvání v čase než slovo apod.), podílí se také 

na rozvoji porozumění dítěte, a tím postupně i na osvojování jazyka a verbální komunikace. 

Metoda GuK90 nemusí být využívána pouze dětmi se specifickými vzdělávacími 

potřebami, ale např. i při individuální hře s dítětem či v mateřské škole, jelikož znaky 

podporují koordinaci rukou, očí a paměti (kombinuje vnímání taktilní, vizuální i auditivní). 

Může tak zároveň např. sloužit jako podpůrný prostředek pro začlenění dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžné komunity. 

Základní materiál tvoří karty GuK 1 (se základní slovní zásobou), GuK 2 (pokročilá 

slovní zásoba) a dále čtyři CD.91 Každá karetní sada obsahuje celkem 300 karet se třemi 

typy obsahů; znakem, obrázkem a slovním pojmenováním v němčině. Součástí je také 

manuál pro práci se sadou a abecední seznam gest. Tři CD obsahují stejný materiál jako 

karetní sady, jsou ale pouze doplňkovým materiálem a nenahrazují práci s kartami. Čtvrté 

CD (GuK plus) obsahuje 37 doplňkových gest pro předškolní a školská zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
90 Tato kapitola čerpá z webových stránek Deutsches Down-Syndrom Infocenter,  

dostupných na www.ds-infocenter.de/html/guk. 
91 Ukázky obrázků 3 a 4 jsou dostupné na www.ds-infocenter.de/html/guk.html. 
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E. Wilken vytvořila i doplňkové materiály, jsou jimi např. GuK mal!, kniha tradičních 

i autorčiných veršů a písniček, které mohou být doprovázeny gesty, či obrázková kniha 

Und nun?, přinášející krátké příběhy dvou dětí, jež představují komunikaci znaky 

v každodenním životě. 

 

Obr. 4. Ukázka z knihy Und nun? představující komunikaci znaky ve všedních situacích. 

 

6.3. Úloha majoritní společnosti 

 

Dítě s netypickým vývojem potřebuje ještě více než dítě intaktní navedení správným 

směrem od druhých. Rodina může nabízet co nejpodnětnější prostředí, aby dítě přišlo do 

styku s co nejvíce stimuly. Většina dětí také dochází na logopedii; to je odborníky 

doporučováno od co již nejranějšího věku – logopedi nepomáhají pouze s výslovnostní, ale 

i se stimulací a aktivizací obličejových svalů, správnými fyzickými nácviky sání, pití 

z brčka ad., které se později pozitivně odrážejí na mluvené řeči. Celostní komunikace, o níž 

se zmiňujeme v kap. 3. 2. 5., navíc nepracuje pouze s dítětem, ale i rodinou (a jejími 

duševními stavy, které v tomto případě mohly být narušeny např. příchodem na svět dítěte 

s diagnózou). 

Lidi s Downovým syndromem bychom neměli podceňovat, ale naopak brát v potaz 

jejich potenciál a jejich silné stránky a s jejich pomocí následně posilovat verbální 

vyjadřování (např. přidáváním vizuálních a konkrétních podnětů, které jim jsou obecně 

blízké). Lidé s Downovým syndromem se ze strany majority dle zkušeností rodin 
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i odborníků setkávají s malou snahou porozumět či ignorováním po opakovaném selhání. 

Jak je to možné napravit?92  

➢ Měli bychom primárně vnímat člověka a ne diagnózu. 

➢ Nabízejme vhodnou formu komunikace (víme-li např., že dítě znakuje, naučme se pár 

znaků). 

➢ Ve všech prostředích s nimi komunikujme jednotnou formou. 

➢ Buďme jim, pokud je to možné, řečovým vzorem. 

➢ Nemluvme za ně, pokud toho jsou sami schopni. Řeknou si sami, co cítí a potřebují, 

lépe než naším prostřednictvím. 

➢ Příliš je neopravujme, využívejme raději jiných metod (viz např. zprostředkovaná 

samomluva aj.). Můžeme tak zabránit strachu z vyjadřování. 

➢ Dělejme osvětu majoritní společnosti. Lidé s postižením jsou součástí života na zemi 

a zaslouží si vést podobný život jako my. 

 

Shrnutí 

Rychlost a kvalita osvojování verbální komunikace dětmi s Downovým syndromem 

závisí v první řadě na úrovni intelektového postižení. Pokud ale dítě vyrůstá v podnětném 

prostředí, může svůj potenciál dobře rozvíjet. 

V klinickém obrazu Downova syndromu se objevuje narušená komunikační 

schopnost (odchylka od komunikačního vývoje typicky se vyvíjejícího člověka), zejména 

opožděný vývoj řeči (dítě dosahuje řečových mezníků, např. prvních slov či spojování slov, 

později v porovnání s intaktními vrstevníky). Odlišnost v komunikaci je dána také 

fyziologickými předpoklady (větším jazykem, hypotonií obličejového svalstva, 

neurologickými odlišnostmi ad.). 

Odchylky v řeči se mohou týkat všech jazykových rovin: v rovině foneticko-

fonologické bývají časté problémy artikulační a také bývá oslabeno sluchové vnímání, 

v rovině morfo-syntaktické bývá u lidí s Downovým syndromem typické pozdější užívání 

gramatických konstrukcí a vedlejších vět. Nejčastěji užívají substantiva. Rovina lexikálně-

 
92 Následující body jsou částečně převzaty z přednášky Heislerová, K. (2019). Problémy s komunikací  

u dítěte s DS. Konference Inkluze dětí s DS v praxi, České Budějovice, 16. 3. 2019. 
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sémantická bývá nejsilnější, přesto v projevech často schází schopnost generalizace a řeč 

je především situační.  

Typická je také samomluva. Ta může být velmi prospěšná, poněvadž lidem 

s Downovým syndromem napomáhá zvnitřnit si vzorce komunikačního i sociálního 

chování. Zatímco u intaktních lidí bývá kolem desátého roku nahrazena vnitřní řečí, u lidí 

s Downovým syndromem přetrvává déle. Vhodně s ní pracuje např. program 

R. Feuersteina – hovoří o zprostředkované samomluvě, zprostředkovaném učení a 

zprostředkovaném sdílení. 

Přirozená neverbální komunikace bývá u dětí s Downovým syndromem výrazná, 

umějí ji vhodně používat, a dokonce jsou schopny neverbální projevy druhých dobře 

přečíst. Kvůli opožděnému vývoji řeči se doporučuje v raném věku využívat některé vhodné 

metody alternativní nebo augmentativní komunikace, např. znakování pomocí podpůrných 

znakových systémů. Ty nenahrazují verbální řeč, pouze projev doprovází a podporují. Dítě 

si díky silnému vizuálnímu vnímání slovo snadněji zvnitřní, a když se slovo naučí vyslovit, 

znak pro něj opouští. 
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7. Výzkum verbální a neverbální komunikace dítěte 

s Downovým syndromem 

 

V této kapitole bude představen kazuistický případ jazykového a komunikačního 

vývoje u chlapce s Downovým syndromem. Přes metodologická východiska výzkumu se 

přes komunikaci neverbální dostaneme k osvojování jednotlivých jazykových rovin 

a popisu chlapcovy bilingvní situace. 

 

7.1. Metodická východiska výzkumu 

 

Výzkum spočíval ve dvouletém pozorování nejranějšího komunikačního chování 

chlapce s Downovým syndromem. Jeho cílem bylo postihnout komplexní vývoj verbální 

a neverbální komunikace chlapce s Downovým syndromem ve věku od 24 do 48 měsíců 

věku, přičemž komplexností je chápáno sledování veškerých jazykových a komunikačních 

aspektů – vývoj verbálních a neverbálních prostředků, s přesahem do kategorie 

pragmatické a sémantické, pozornost byla věnována také porozumění a bilingvní situaci. 

Stěžejními pojmy výzkumu bylo slovo pro verbální komunikaci a znak pro 

komunikaci neverbální. Jak je uvedeno již v teoretické části práce (konkrétně kap. 4. 1.), 

za slovo jsou zde považovány zvukové komplexy, které se svou zvukovou podobou více či 

méně odlišují od cílových slov dospělého, ale dítě je užívá opakovaně a s ustáleným 

významem (Kapalková, 2008). Znaky, jakožto základními prvky augmentativní 

komunikace, jsou zde chápány jako naučená gesta zastupující označení různých 

předmětů.93  

Je potřeba si uvědomit, že každé dítě je jiné, tím i jeho vývoj je individuální, a že 

konečné výsledky prezentované v této práci nemohou být vztahovány na všechny děti 

s tímto syndromem. Jedná se ale o ojedinělý dlouhodobý výzkum, zaměřující se na 

kontinuální vývoj komunikačních a jazykových schopností a dovedností dítěte 

s Downovým syndromem a nikoli pouze na popis obecných projevů a důsledků tohoto 

syndromu. 

 
93 S těmito vymezeními i příklady byli rodiče chlapce před výzkumem během společného dialogu 

obeznámeni. 
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7.1.1. Metodologie výzkumu 

 

Dlouhodobý výzkum využíval především následující metody: 

1) Videonahrávání komunikace dítěte s rodiči v přirozeném prostředí 

Videonahrávání bylo zvoleno z důvodu, aby mohla být zachycena také neverbální 

komunikace dítěte. Frekvence nahrávání byla jedenkrát za měsíc po dobu dvou let, ideálně 

vždy kolem dne, kdy dítě dovršilo další měsíc věku. Četnost videonahrávání byla přiměřená 

rychlosti vývoje chlapcových komunikačních schopností a dovedností (tato frekvence se 

osvědčila také ve slovenských výzkumech intaktních dětí, srov. např. Slančová, 2008). 

Délka byla stanovena na dvacet minut, nemuselo se ale jednat o nahrávku vcelku, ale o více 

kratších záznamů. Je ale nutné podotknout, že videonahrávky ne vždy dosahovaly 

požadované délky, přesto bylo získáno přes 300 minut materiálu k analýze. Nahrávání se 

mělo odehrávat v přirozeném prostředí (typicky doma) a spontánnost komunikačních 

situací zabezpečovala přítomnost minimálně jednoho z rodičů při nahrávání, nejčastěji 

matky. Videonahrávání mělo sledovat tři opakující se aktivity – hru, krmení a koupání 

(srov. Slančová a kol., 2008), s tím, že situace mohly být pozměněny, aby nahrávání 

rodinám co nejméně zasahovalo do běžného života. Tento aspekt nebylo možné dodržet, 

poněvadž v prvním roce výzkumu měl chlapec strach z vody a téměř nekomunikoval, 

podobně dialogy neprobíhaly ani u jídla; z toho důvodu většina videí zachycuje hru, učení, 

četbu apod. Nahrávání mělo být nejlépe skryté, to se ale nepodařilo zajistit ve všech 

případech; ukázalo se však, že chlapce kamera nerozptyluje a je na ni zvyklý. Rodiče 

chlapce podepsali informovaný souhlas s účastí na výzkumu (viz příloha 4). 

 

2) Pravidelné zápisy nových slov a znaků 

Rodiče obdrželi tabulku, do níž zapisovali nová slova (popř. přeměny významu již 

naučených slov), znaky, příp. přirozená gesta, která si chlapec osvojil nově. U slov se 

snažili být co nejkonkrétnější v následujících bodech: datum, kdy dítě slovo vyslovilo 

(např. 12. 8. 2018), jakou mělo vyslovenou slovo podobu (há), jaká je zřejmě jeho cílová 

podoba v řečovém prostředí dítěte (haf), jaké má podle nich slovo významy (pes, zvíře, 

štěkat) a jaký byl kontext, v němž dítě slovo použilo (dítě zopakovalo slovo po rodiči). U 

znaků se soustředili na body podobné: datum, zda se jednalo o naučený znak či gesto, jeho 
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význam, kontext a, pokud je to možné popsat či zobrazit, podoba znaku. Tato aktualizovaná 

tabulka nám byla jednou měsíčně zasílána, společně s videi.  

 

3) Rodičovský deník 

Důležité informace se daly dobře vysledovat i z rodičovského deníku, který si vedli 

sami rodiče. Záznamy obsahovaly významné mezníky ve vývoji jejich dítěte, a to jak 

v motorickém, tak řečovém. Deník si rodiče vedli již před započetím výzkumu a po prvotní 

konzultaci se v něm soustředili na širší okruh pozorovaných oblastí (např. motorické 

milníky apod.). 

 

4) Zúčastněné pozorování 

Zúčastněným pozorováním je myšlena autorčina fyzická přítomnost u dítěte. 

Nejčastěji se jednalo o společnou hru či návštěvu akcí organizovaných podpůrnými centry. 

Výzkum využíval také dílčí metody, využívané zvláště pro analýzu jednotlivých 

rovin; např. dotazník řečového prostředí Beirut (Slančová – Kapalková, 2013), 

fonologickou průměrnou délku výpovědi (Bónová, 2008; 2018), DOVYKO II (Smolík a 

kol., 2017) a další. 

 

7.1.2. Hlavní účastník výzkumu 

 

Chlapec se narodil roku 2015 českým, vysokoškolsky vzdělaným rodičům (matka, 

nar. 1987, je učitelkou a otec, nar. 1984, lékařem). Chlapec byl v době nahrávání jejich 

jediným dítětem a matka s ním byla na rodičovské dovolené. Oba rodiče jsou bez 

zdravotních potíží. Rodina žije v Německu, ale každých čtrnáct dní jezdí za svými rodinami 

do České republiky. V místě bydliště se rodina stýká s německou i silnou českou komunitou 

(rodina žije v pohraniční oblasti). V době výzkumu chlapec jedenkrát týdně docházel na 

logopedii v německém jazyce, logopedie v českém jazyce byla z důvodu bydlení v jiném 

státě méně frekventovaná (zhruba jednou za měsíc, pravidelně ji ale matka prováděla 

s dítětem v domácím prostředí). Jednou týdně chlapec také docházel na fyzioterapii 

a ergoterapii, v nepravidelných intervalech ještě na hipoterapii. 

Na počátku uvedeného období chlapec při běžném pozorování působil jako pasivní 

komunikační partner, jak se ale v průběhu ukázalo, šlo jen o zdánlivý dojem. Přestože na 
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počátku sledovaného období byla jeho slovní zásoba minimální (zde se jednalo především 

o žvatlání), jeho neverbální projev byl velmi výrazný (gestikulace, první naučené znaky, 

silné projevy emotivní). Chlapec byl tedy již na začátku výzkumu komunikačním 

partnerem aktivním; byla u něho patrná snaha o udržení rozhovoru, přestože po celé 

pozorované období sám nepokládal otázky:94 

 

(09/2017, 27 měsíců) 

Popis situace: Chlapec (CHI) bude chodit do školky a dostal od rodičů (zde MOT) batůžek 

se svou fotografií. Zdá se, že si jej dostatečně prohlédl, a MOT batůžek odnáší. 

*MOT: líbí se ti batůžek ? 

*CHI: <zatleskání> [S] . 

%com: CHI zatleská a s úsměvem se dívá na kameru . 

*MOT: tak dobře . 

@comment: MOT odebere batůžek ze stolku CHI a odchází. 

@comment: CHI se podívá po batůžku . 

*CHI: <ukazování> [G] . 

*CHI: <zatleskání> [S] . 

%com: CHI ukazuje na batůžek a tleská na znamení, že chce v činnosti pokračovat . 

 

Chlapcovy výpovědi byly po celou dobu pozorování většinou melodicky a zvukově 

bohaté (dlouhé vokalické zvuky), přestože jejich základ tvořilo jedno, příp. více 

smysluplných slov. V pozorovaném období také aktivně používal podpůrné znaky 

německého znakového systému GuK (nově např. Wilken, 2018, více v kap. 6. 2. 2. 1.). 

Chlapec zřídka užíval gramatické konstrukce, v rámci jazykových rovin u něj byla 

nejvýraznější rovina lexikální. 

Chlapec vyrůstá v simultánním bilingvismu, přičemž dominantní jazyk (čeština) je 

vázán na pečující osoby (rodiče). S německým jazykem se odmalička setkává při terapiích 

různého druhu, v mateřské škole a na zájmových aktivitách (o bilingvní situaci chlapce více 

v kap. 8, teoretická východiska viz kap. 5. 9.). 

 
94 První otázky typu Co to je? chlapec začal pokládat ve věku 50 měsíců (intaktní dítě cca ve věku 

24–36 měsíců). 
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7.1.3. Transkripce 

 

Některé nahrávky nebo jejich části byly se souhlasem zákonných zástupců 

a zúčastněných osob přepsány a použity v této práci. Pro přepis byla použita pravidla 

transkripce CHAT z databáze CHILDES (česká verze manuálu byla vytvořena                         

F. Smolíkem a A. Chromou, přičemž v tomto výzkumu je východiskem verze z října 2019, 

viz příloha 5). 

Jelikož CHAT není primárně zaměřen na neverbální a bilingvní komunikaci, byla pro 

potřeby výzkumu pravidla následujícím způsobem doplněna: 

1) Zaznamenání gesta [G], znaku [S] na hlavním řádku: ve <špičatých závorkách> 

a označením [G], nebo [S] s mezerou. Znak může být objasněn v dalším řádku uvozeném 

%com. 

*CHl: ano haf@z:in <prosím> [S] . 

%pho: áno há <prosím> [S] . 

%com: Znak pro ,prosím’ ze znakového systému GuK sepnutím dlaní před hrudníkem . 

2) Výskyt znaku a slova společně: mezi <znakem> [S] a slovem použití znaménka plus +. 

*CHl: <telefonovat> [S] + haló . 

%pho: <telefonovat> [S] + aú . 

%com: Znak pro ,telefonovat’ ze znakového systému GuK naznačením telefonního 

sluchátka u ucha . 

3) Překlad vloženého cizojazyčného slova: [v hranatých závorkách]. Ve vedlejším řádku 

%pho je fonologická – reálně vyslovená podoba slova. V řádku %tra jsou informace 

o překladu: fonologická (vyslovená) podoba = podoba slova v cílovém psaném jazyce = 

překlad do češtiny (v závorce informace, z jakého jazyka bylo slovo převzato). 

*CHl: ano [ajs] <prosím> [S] . 

%pho: ano aj <prosím> [S] . 

%tra: aj = Eis = zmrzlina (z něm.) 
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4) Pokud bylo slovo tvořeno jednou hláskou a bylo vysloveno dlouze, zapsalo se toto 

písmeno třikrát (např. sss – had, chchch – prase). 

 

5) Pokud byly slabiky ve slově artikulačně zřetelně oddělovány, byl mezi nimi použit 

spojovník (např. dě-ti). 

 

6) Věk dítěte je v tabulkách zaznamenáván ve formě rok (např. prvního užití slova); měsíc; 

příp. den (např. 02;03;27). 

 

7.1.4. Limity práce 

 

Jsme si vědomi toho, že práce má různá omezení. Jedním z nich je malý vzorek 

účastníků, výsledky tedy nemůžeme pokládat za zcela typické pro všechny děti 

s Downovým syndromem. Na druhou stranu naším cílem byla analýza kazuistického 

případu, který umožňuje respektovat individuální stav námi pozorovaného chlapce, a 

napomáhá tak hlouběji pochopit popisované procesy. Případové studie jsou ve výzkumu 

osvojování jazyka metodou stále užívanou, srov. např. Ohnesorg (1947), Slančová a kol. 

(2008), Saicová Římalová (2013) a další. 

Jak bylo nastíněno v kap. 7. 1. 1., původní záměr byl nahrávat chlapce při opakujících 

se aktivitách – hře, krmení a koupání (srov. Slančová, 2008). To se ale nakonec ukázalo 

jako nemožné, poněvadž chlapec se bál vody a při této aktivitě nekomunikoval, stejně tak 

se komunikace neúčastnil při jídle. Proto byla nahrávána především hra, učení a běžné 

denní činnosti – aktivity, u nichž se chlapec cítil nejvíce v bezpečí. 

Další limit leží na úrovni jednotlivých jazykových rovin. Např. v osvojování slovní 

zásoby si nemůžeme být jisti, že byla zachycena úplně všechna slova – některá slova 

chlapec nemusel užívat aktivně a opakovaně, takže nebyla zaznamenána na videonahrávku; 

naopak u všech slov a znaků také nevíme, jak dlouho v chlapcově slovníku skutečně byla. 

Významy slov byly interpretovány rodiči, kteří s chlapcem tráví většinu času. 

Nevíme ale, zda okruh významů nebyl širší – je navíc známo, že dítě, jehož slovní zásoba 

je zatím omezená, sděluje i jedním slovem mnohem širší význam (větu, výpověď; viz např. 

Vygotskij, 1969, 2004). 
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V některých částech výzkumu (např. v kapitole o bilingvismu) překračujeme rámec 

vymezeného pozorovaného období nad 48 měsíců. Je to z toho důvodu, že právě dovršení 

čtvrtého roku bylo v chlapcově jazykovém a komunikačním vývoji klíčovým – začal si 

rychleji osvojovat slova, začal používat gramatické konstrukce apod. Tento bod ale 

nebereme jako slabinu – je to pro nás základ, na němž můžeme stavět další etapu výzkumu. 

I přes tato (a možná další) omezení věříme, že výzkum má svou hodnotu a napomůže 

pochopit proces osvojování jazyka dítětem s Downovým syndromem. 

 

7.2. Výchozí stav 

 

Výzkum byl započatý ve 24 měsících věku dítěte. V té době chlapec produkoval 

14 slov (intaktní dítě cca 100–200 slov; Smolík – Málková, 2014), z nichž se některá 

v dalším komunikačním vývoji objevují nadále, jiná nikoli. Před druhým rokem života se 

chlapec začal učit i znaky ze znakového systému GuK (viz kap. 6. 2. 2. 1.). 

Následují slova osvojená do doby začátku výzkumu (do 24 měsících věku) 

v abecedním pořadí s objasněním významu nebo významů (detekovaných rodiči): 

1) dala: dát; pokračovat; vyjádření souhlasu 

2) ham: jíst 

3) havú: pes; štěkat 

4) chchch: prase 

5) jajaja: já (reakce na odraz v zrcadle) 

6)  lala: zpívání, zpívat 

7) děda: dědeček; babička; označení starší osoby 

8) mama: maminka          

9) nenene: odmítnutí 

10) ňam: vyjádření spokojenosti při jídle 

11) papa: jíst 

12) sss: had; kočka 

13)  tata: tatínek 

14)  teta: teta; strýček; označení mladší osoby 
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V tomto slovním repertoáru se objevují označení pro tři druhy zvířat: v nahraných 

dialozích užívána jako interjekce, interjekce v nominální pozici (v níž výraz slouží 

k označení nějaké entity) nebo predikátu95 (výrazy označují činnost) – havú, sss, chchch, 

čtyřikrát označení osoby (přičemž nepravidelně dochází k jejich genderovému rozlišování 

– děda, mama, tata, teta). Taktéž čtyřikrát se objevují slova s funkcí predikátu (dala, ham, 

lala, papa). Dvě pozice zaujímají slova, u nichž bychom jako o nejvýraznější mohli hovořit 

o funkci pragmatické (nenene, ňam). Vyskytuje se zde také jedno zájmeno (jajaja), které 

se ale brzy po počátku výzkumu z repertoáru vytratilo a znovu se objevuje až po čtvrtém 

roce věku chlapce ve zkrácené podobě. 

První osvojená slova měla jednoduchou formu, byla převážně jednoslabičná nebo 

dvojslabičná, přičemž dvojslabičná slova byla nejčastěji tvořena duplikací slabik. Poměrně 

výjimečné bylo slovo dala, které jako jediné bylo dle údajů od rodičů převzato a osvojeno 

z lidové říkanky (Vařila myšička kašičku).  

Nyní jsou uvedeny znaky ze znakového systému GuK osvojené do doby začátku 

výzkumu (do 24 měsících věku): 

1) jíst 

2) opice 

3) pes 

4) pít 

5) pták 

6) ryba 

7) sušenka 

 

Znaky osvojené před druhým rokem věku vycházely především ze základních potřeb 

dítěte (jíst, pít, sušenka) a chlapcova zájmu o zvířata (opice, pes, pták, ryba). Po začátku 

výzkumu se začal chlapec učit znaky velmi aktivně a kolem třetího roku věku tvořily jádro 

jeho komunikačních prostředků. 

 
95 Jsme si vědomi, že v případě prvních slov (vypovědí) nejde o větně-členské funkce v pravém smyslu, 

jedná se spíše o formu připomínající dané pozice. 

Obr. 5. Znak pro „jíst“ ze znakového systému GuK – naznačením pohybu lžíce směrem 

k ústům. 
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Co se týče porozumění, nebyl proveden komplexní vstupní test, jenž by jeho míru 

přesně určil. Spoléháme se tedy na informace podané rodiči a data získaná z prvních 

videonahrávek. Americký výzkum z roku 2004 (Layton: Development Scale for Children 

with Down syndrome) uvádí, že typicky se vyvíjející dvouleté dítě rozumí cca 300 slov, 

oproti tomu dvouleté dítě s Downovým syndromem cca 120 slov. Rodiče však potvrzovali 

výsledky z analýzy vstupního videa, kdy chlapec reagoval na téměř všechny otázky a 

pokyny (z položených otázek reagoval verbálně nebo neverbálně na 80 % z nich 

(např. Nedal by sis ještě rohlík? – Mmm [smích, mávání rukama]), stejnou měrou reagoval 

také na udílené pokyny (např. Podáš mi prosím tu knížku? – [podání knihy]). 

 

7.3. Neverbální komunikace 

 

7.3.1. Přirozená neverbální komunikace 

 

Jako jedny z prvních si dítě v raném věku obvykle osvojuje gesta s pragmatickou 

funkcí. Tou je zamýšleno zaměření mluvčího v určitém úseku komunikační události na 

realizaci určitého komunikačního záměru (Kesselová – Slančová, 2006). Jinak řečeno, tato 

funkce osvětluje skutečnost, proč dítě komunikuje (Kapalková, 2008). Mimo gesta 

s pragmatickou funkcí je zároveň do této kapitoly zahrnuto několik gest konvenčních, 

společensky vžitých. 

Následující tabulka (tab. 3) zaznamenává vyjadřované funkce, nikoli podobu gest. 

Vychází z taxonomie pragmatických funkcí popsaných Kapalkovou (2008)96 a obsahuje 

gesta s pragmatickou funkcí, která se u chlapce objevila do 24 měsíců věku. Jelikož do této 

doby neprobíhalo pozorování, nemůžeme potvrdit úplnost tohoto seznamu. 

Podobně jako ve zjištění Kapalkové (2008) se jako jedny z prvních objevila gesta 

referenční biologická (spát, natahování se / naklonění) a dále pohyby s operativní funkcí 

(podávání, ukazování, chycení za ruku). Gesta s diskurzivní funkcí (jimiž probíhá 

komunikační výměna s partnerem) se objevila nejpozději.  

 
96 S. Kapalková vycházela z první verze taxonomie pragmatických funkcí popsaných v citované studii 

Kesselové – Slančové (2006). 
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samostatně) 

Operativní (regulující 

chování kom. partnera) 

Diskurzivní (týkající se 

verbální činnosti a gest) 

biologické: 

spát 

natahování se, naklonění 

 

postojové: 

souhlas s činností 

nesouhlas s činností 

protest 

údiv 

 

expresivní: 

emoce (pozitivní a 

negativní) 

pohlazení 

polibek (příp. poslání 

polibku) 

 

rutiny: 

tanec  

podávání 

ukazování 

chycení za ruku 

odpověď: 

dej mi – podej mi 

pápá 

 

potřeba informace: 

ukázání předmětu (ve 

smyslu: To?) 

 

postoj k verbální činnosti 

partnera: 

souhlas, potvrzení 

nesouhlas 

protest 

ocenění – tleskání 

imitace gesta partnera 

Tab. 3. Zaznamenaná gesta s pragmatickou funkcí osvojená chlapcem do věku 24 měsíců. 

 

Některá gesta, která chlapec užíval – intuitivní nebo ta, jež jsou běžně součástí 

společenské rutiny (např. kývání hlavou na znamení souhlasu, mávání apod.) – byla totožná 

se znaky ze znakového systému GuK (více o metodě viz kap. 6. 2. 2. 1.). V tom případě 

jsou zařazena do tabulky 4, v níž je zřejmý také měsíc osvojení tohoto znaku.97 

U většiny gest, která jsme během pozorovaného období zaznamenali, jsme si nemohli 

být jisti, zda se jedná o jejich první výskyt, či nikoli. Do věku 24 měsíců již totiž děti mívají 

mnohá komunikační gesta osvojena a taktéž neverbální komunikace námi pozorovaného 

chlapce byla velmi bohatá. Zároveň není možné odhadnout, zda zachycená gesta 

představují úplný rejstřík užívaných gest, nicméně i v této podobě nám umožňují orientovat 

se v okruzích, pro něž byla stěžejní. Z těchto důvodů není uváděná tab. 4 obsahující 

komunikační gesta řazena dle chronologického věku osvojení, ale dle typu gest: 

  

 
97 Po konzultaci s rodiči sem řadíme také tleskání, které si dítě osvojovalo nejprve přirozeně ze svého okolí 

a později si jej upevňovalo v rámci učení se znakům. 
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Kategorie Typ gesta Popis formy 

Referenční gesta 

(vyjadřující 

informaci 

relativně 

samostatně) 

spát zívání, pokládání hlavy na podložku 

natahování  sledování objektu, natahování k němu jedné 

ruky, příp. obou 

souhlas (s činností) úsměv, později pokývání hlavou 

nesouhlas (s činností)  kopání nohama, máchání rukama, později 

kroucení hlavou 

protest  odvrácení těla od komunikačního partnera, 

máchání rukama 

údiv široce otevřené oči, úsměv 

Operativní gesta 

(regulující 

chování kom. 

partnera) 

podávání podání předmětu komunikačnímu partnerovi 

ukazování ukazování celou dlaní, později ukazováčkem 

chycení za ruku  dlaň spojená s dlaní komunikačním partnerem  

Diskurzivní 

gesta 

(týkající se 

verbální činnosti 

a gest) 

dej mi – podej mi  ruka před tělem ve směru požadovaného 

předmětu 

pápá kývání celou paží, příp. zápěstím a prsty 

ukázání předmětu  držení předmětu v dohledu komunikačního 

partnera; ve smyslu otázky: To? 

imitace činnosti partnera  napodobení činnosti, bez předmětu (např. 

míchání) 

imitace gesta partnera napodobení gesta komunikačního partnera 

Symbolická 

gesta (konvenční 

gesta 

s jednoznačným 

významem) 

bubu – kuk oči zakryté dlaněmi – odkrytí očí 

posílání polibku přiložení našpulených úst k nastavené dlani 

Jak jsi veliký?  odpovědí jsou ruce zvednuté nad hlavu  

Rutiny a hry 

tanec  reakce na hudbu horní polovinou těla, po 

postavení na nohy celým tělem 

četba textu přejíždění ukazováčkem po stránkách knihy 

četba grafémů  přejíždění ukazováčkem po jednotlivých 

písmenech a jejich čtení 

vařila myška kašičku dětská říkanka – kroužení na dlani dítěte 

Expresivní gesta 

(vyjadřující 

pocity, stavy) 

přitulení obejmutí člověka či předmětu 

smrdí / fuj nakrčení nosu 

tleskání opakované dotýkání se oběma dlaněmi 

dupání (nesouhlas / důraz) střídavé dupání nohama 

úsměv  pozvednutí koutků úst; především při 

výsměchu poodhalení zubů a doprovázeno 

zvukem 

pohlazení pohlazení partnera, nejčastěji po vlasech nebo 

ruce 

Otázka Co se děje? široce otevřené oči, tělo bez pohnutí 

Vyjádření 

způsobu 

rychle opakované mávání jednou rukou za hlavu a 

vpřed 

Variabilní gesta 

(individuální 

proměnná gesta) 

samomluva výrazné pohyby rukou i celého těla 

vyjádření minulosti 

napodobování postav 

výrazné pohyby rukou i celého těla 

napodobování postoje postavy knižní ilustrace 

Tab. 4. Zaznamenaná gesta, jež chlapec v pozorovaném období používal. 
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Zvláštní kategorií byla gesta, jež byla v tabulce označena jako „variabilní“. Tato gesta 

byla spojena se samomluvou a individuální hrou chlapce (více o samomluvě u lidí 

s Downovým syndromem viz kap. 6. 1. 4.). Vyjádření minulosti pro něj je vždy velmi živé, 

poněvadž je zdrojem již uskutečněného poznání, z nějž může stále čerpat (narozdíl 

např. od budoucnosti, kterou si představit do takové míry nedovede). Tento typ gestikulace 

byl a je vždy velmi výrazný, živelný, využívající pohyby rukou i celého těla. Často bývá 

doprovázen opakujícími se vokalickými zvuky, chlapec při něm málokdy produkuje 

smysluplná slova. Tato gestikulace se stala zřetelnější v době, kdy chlapec začal chodit (po 

druhém roce věku) a získal jistotu v prostoru. 

 

7.3.2. Komunikace prostřednictvím znakového systému GuK 

 

Chlapec se s německým znakovým systémem GuK začal seznamovat v 18 měsících 

věku, aktivněji ho užíval o tři měsíce později. Do konce pozorovaného období si z něj 

osvojil 118 znaků. Znaky se z důvodu možnosti komunikace s chlapcem učili kromě rodičů 

také blízcí příbuzní a asistentka pedagoga v mateřské škole. Rodina vidí v jejich užívání 

značný přínos. Chlapec znaky užíval zprvu samostatně, ale později je také spojoval se 

slovy. Pomocí znaků, a případně v kombinaci se slovy, byl schopný tvořit výpovědi na 

úrovni slovních spojení, jednoduchých vět a později i souvětí. Podoba znaku uváděná 

v materiálech znakového systému GuK nebyla vždy perfektně dodržena – vycházela 

z chlapcových motorických schopností. V této upravené podobě se chlapci přizpůsobovalo 

také znakující okolí. Potvrzovalo se, že když se chlapec naučil slovo vyslovit, znak pro něj 

postupně (či ihned) přestal používat a upřednostňoval verbální vyjádření. Ke konci 

pozorovaného období v dialozích mluvené slovo upřednostňoval téměř výhradně, přestože 

mu okolí ještě ne vždy rozumělo. 
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 Věk 

osvojení 
Znak Význam Poznámka 

1 01;09 kniha kniha, číst   

2 01;09 pápá mávání   

3 01;09 jíst jídlo / jíst   

4 01;09 pít pití / pít   

5 01;09 na zdraví na zdraví   

6 01;10 sušenka sušenka, sladké jídlo   

7 01;10 pes pes velmi brzy nahrazeno slovem 

8 01;11 pták pták, slepice od 03;08 střídání se slovem: ptá 

9 01;11 ryba ryba   

10 01;11 opice opice   

11 01;11;28 "paci paci" 
tleskání; 

spokojenost 
  

12 02;01 králík králík, zajíc   

13 02;01 kráva kráva   

14 02;01 ovce ovce   

15 02;01 kočka kočka   

16 02;01 had had   

17 02;01 čistit si zuby čistit si zuby   

18 02;01 ke mně přivolání psa   

19 02;02 hotovo hotovo   

20 02;02 chléb chléb 
od 03;06 kombinace se slovem: 

bró (z něm.: Brot) 

21 02;02 zmrzlina zmrzlina 
od 03;07 jen verbálně: aj (z něm.: 

Eis) 

22 02;02 mýt si ruce mýt si ruce   

23 02;02 konev konev, zalévat   

24 02;02 mrkev mrkev od 02;06 význam také „okurka“ 

25 02;02 auto auto   

26 02;02 traktor traktor   

27 02;02 vysavač vysavač, vysávat   

28 02;02 mixer mixer, mixovat   

29 02;02 spát spát  

30 02;02 malovat malovat   

31 02;02 mýt mýt, koupat se   

32 02;03 děkuji děkuji   

33 02;03 moucha moucha   

34 02;03 lampa lampa, světlo   

35 02;03 telefon  telefon, telefonovat 
od 03;05 kombinace se slovem: 

aló (z něm.: hallo) 

36 02;03 myš myš   

37 02;03 hrát si hrát si   

38 02;03 slunce slunce   

39 02;03 déšť déšť, pršet   

40 02;04 prosím prosím 
od 2;10 kombinace se slovem: 

bite (z něm.: bitte) 

41 02;04 vařit vařit   
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 Věk 

osvojení 
Znak Význam Poznámka 

42 02;04 jogurt jogurt   

43 02;04 banán banán   

44 02;04 chlapec chlapec   

45 02;04 dívka dívka   

46 02;04 tady tady   

47 02;05 dům dům   

48 02;05 klíč klíč   

49 02;05 mazat se krémem mazat se krémem   

50 02;05 hřeben hřeben, česat se   

51 02;05 hvězda hvězda   

52 02;05 měsíc měsíc   

53 02;05 vítr vítr   

54 02;05 housle 
housle, hrát na 

housle 
  

55 02;05 dát dát   

56 02;06 hlasitý hlasitý   

57 02;06 pracovat pracovat   

58 02;06 slepice slepice, kohout 
do té doby slepice stejný znak 

jako pták 

59 02;06 houpačka houpačka, houpat se   

60 02;06 talíř talíř   

61 02;06 lev lev   

62 02;07 kachna kachna   

63 02;07 slon slon 
od 03;00 v kombinaci se zvukem 

slona 

64 02;07 policista policista   

65 02;07 omlouvám se omlouvám se   

66 02;07 jít jít   

67 02;07 vajíčko vajíčko   

68 02;08 ještě ještě   

69 02;08 strom strom   

70 02;08 doktor doktor   

71 02;08 tableta tableta, lék   

72 02;08 peníze peníze   

73 02;08 mít mít   

74 02;09 preclík preclík   

75 02;09 kapsička ovocná kapsička    

76 02;10 jablko jablko   

77 02;10 plavat 
plavat, koupat se ve 

vaně 
  

78 02;11 la(-la-la) jedna(-dvě-tři) v kombinaci se slovem 

79 02;11 cvičit cvičit   

80 03;00 pomoci pomoci   

81 03;00 péct péct   

82 03;00 pryč pryč   

83 03;01 kruh kruh   
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 Věk 

osvojení 
Znak Význam Poznámka 

84 03;01 čtverec čtverec   

85 03;01 malý malý   

86 03;01 velký velký   

87 03;01 červená červená   

88 03;02 žlutá žlutá   

89 03;02 modrá modrá   

90 03;02 černá černá, tmavá   

91 03;02 světlý světlý   

92 03;02 pták pták   

93 03;02 hladit hladit   

94 03;02 psát psát   

95 03;02 všichni všichni   

96 03;03 hrát na buben hrát na buben   

97 03;04 kývání hlavou výraz souhlasu   

98 03;04 čistit čistit, úklid   

99 03;04 kroucení hlavou výraz nesouhlasu   

100 03;04 počítat počítat   

101 03;05 čůrat čůrat   

102 03;05 chladno chladno, chladný   

103 03;05 slyšet slyšet, poslouchat   

104 03;06 modlit se modlit se   

105 03;06 dnes dnes   

106 03;06 zítra zítra   

107 03;06 včera včera   

108 03;07 
palec s 

ukazováčkem do "o" 
dobře   

109 03;08 kouřit kouřit   

110 03;08 úklona úklona užívání při vystoupení 

111 03;08 platební karta platební karta   

112 03;09 husa husa   

113 03;09 nahoře nahoře   

114 03;09 dole  dole   

115 03;09 dolů  dolů   

116 03;10 zapomenout zapomenout   

117 03;10 na  na   

118 03;11 v  v   

Tab. 5. Osvojené znaky ze znakového systému GuK chlapcem s Downovým syndromem 

do 48 měsíců věku. 
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Zatímco z verbální slovní zásoby si chlapec v pozorovaném období osvojil 

především substantiva, u znaků se jednalo hlavně o činnosti (verba). Díky znakům tak byl 

schopný tvořit fungující věty obsahující subjekt a predikát. Dalšími nejpočetněji 

zastoupenými kategoriemi byly oblasti jeho zájmu a potřeb – zvířata, jídlo a pití, přídavná 

jména (označující vlastnosti – v chlapcově slovní zásobě především substantiv) 

a společenská rutina (znaky vyjadřující pragmatickou funkci – např. poděkování, požádání 

apod.). Nejméně zastoupenými oblastmi byly především synsémantické slovní druhy 

a zájmena (zde pouze osobní zájmeno já a posesivum moje). 

 

Graf 1. Klasifikace znaků užívaných chlapcem s Downovým syndromem do 48 měsíců 

věku. 

 

 K učení znaků chlapec využíval k tomu určené karty, z nichž mu matka vyráběla 

přehledné fotoalbum (více o pomůckách a vizualizaci v kap. 9). 

Během pozorovaného období jsme také dalším rodičům dětí s Downovým 

syndromem prostřednictvím sociální sítě rozeslali rodičovský dotazník zabývající se 

znakováním u jejich dětí. Na stěžejní otázku, zda se v rodině užívá, či neužívá znakování, 

odpovědělo 72 rodičů. Přestože je prokázáno, že se jedná o metodu úspěšnou a bezpečnou 

(ve smyslu že nebrzdí verbální vývoj), využívalo ji pouze 50 % dotázaných (36 rodičů; 

nejčastěji vybrané znaky ze systému Makaton nebo Znak do řeči). Na otázku, proč 

znakování neužívají, rodiče nejčastěji odpovídali, že o této metodě nevěděli nebo že jim 

nebylo doporučeno logopedem nebo jiným odborníkem. Na další otázky týkající se 

komunikačního projevu dětí odpovědělo 12 rodičů: Dotazník dále ukázal, že děti 

s Downovým syndromem v předškolním a mladším školním věku, které znakovaly, těmito 

znaky vyjadřovaly autosémantická slova (všechny ohebné slovní druhy; námi sledovaný 
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chlapec jimi vyjadřoval také některá adverbia a prepozice). Znaky dále neovlivňovaly 

morfologickou rovinu výpovědí; znaky u dotázaných dětí neměly vliv na flexi, označení 

singuláru nebo plurálu (pouze v kombinaci se znakováním počtu) ani vyjádření děje 

v minulosti nebo budoucnosti. Na výstavbě výpovědi se znaky podílely různou měrou, 

podobně jako u námi pozorovaného chlapce; znaky byly používány buď 1) separovaně; 

2) jako plnohodnotné jednotky projevu, který obsahoval znaky i slova, nebo jako 3) přidaná 

hodnota k verbálnímu projevu. 

 

7.4. Lexikální rovina: osvojování slovní zásoby 

 

Výsledná zaznamenaná aktivní slovní zásoba byla sepsána na základě analýzy 

videonahrávek a slov získaných od rodičů z rodičovských deníků. Následná kategorizace 

byla inspirována nástrojem DOVYKO II: dotazník vývoje komunikace pro děti ve věku 16 až 

30 měsíců (Smolík a kol., 2017, více viz kap. 5. 3.), který byl ještě o některé kategorie 

rozšířen. 

Aktivní slovní zásoba chlapce se z počátečních 14 slov rozrostla na 107 slov. Dle 

údajů od rodičů začal chlapec první slovo produkovat v 18 měsících a mělo podobu nenene, 

přičemž znamenalo souhlas i nesouhlas a jeho význam se odvíjel od použité intonace. 

U čtyřletého dítěte je postihnutí produkované slovní zásoby již záležitostí poměrně 

náročnou, avšak v našem výzkumu to vzhledem k opožděnému komunikačnímu vývoji 

chlapce a použitým metodám bylo možné.  

Následující tabulka zahrnuje slova, která byla zaznamenána rodiči prostřednictvím 

rodičovských deníků a zápisů nových slov, a také slova odposlouchaná z videonahrávek. 

Přehled uvádí chlapcem osvojená slova v původní podobě (případné proměny dětských 

slov jsou zaznamenány v kap. 7. 6. 2.). Tabulka obsahuje čtyři sloupce: věk, v němž 

chlapec slovo poprvé užil (ve formě rok; měsíc; příp. den v měsíci); dětskou podobu slova 

(takovou podobu slova, jakou dítě konstantně pro označení dané skutečnosti užívá); cílovou 

podobu slova v řečovém prostředí dítěte (podoba slova vyskytující se v projevech 

dospělých mluvčích v řečovém prostředí dítěte) a význam, příp. významy slova. 
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Pořadí Věk 
Dětská 

podoba slova 

Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 
Význam 

1 01;06 nenene ne / nenene ne, ano (dle intonace) 

2 01;07 dala dala / dát 
dát, pokračovat, vyjádření 

souhlasu 

3 01;07 ham ham jíst 

4 01;07,27 tata táta táta 

5 01;07,27 děde / děda děda 
dědeček; označení starší mužské 

osoby 

6 01;08 lála lala / lalala zpívat; dědeček (od 02;06) 

7 01;08,05 mama máma máma 

8 01;09 teta teta teta, strýček; označení všech žen 

9 01;11 havú haf pes; citoslovce štěkání 

10 01;11 sss / ccc čiči kočka; citoslovce mňoukání 

11 01;11 chchch chro prase; citoslovce chrochtání 

12 02;00 bú bú kráva; citoslovce bučení 

13 02;00 jajaja já já 

14 02;00,08 baba bába 
babička; označení starší ženské 

osoby 

15 02;01 bé bé ovce 

16 02;01 báva bára jméno Bára 

17 02;02 brrr brm sekačka 

18 02;03 ba nespecifikováno (1) nepořádek 

19 02;05 a-a-a íhahá kůň 

20 02;05 dí dík poděkování 

21 02;08 bu bum 
reakce na zvuk při zatloukání 

hřebíku 

22 02;08 ba bác reakce na upadnutí předmětu 

23 02;08 pupe 
[pupe]; něm. panenka 

(Puppe) 
panenka na hraní; druh masa 

24 02;09 š-š-š š-š-š záchranka 

25 02;09 u-u-a í-á osel; citoslovce hýkání 

26 02;09 puťa puťa puťa puťa hody hody doprovody 

27 02;10 pepa pepa 
kreslená postavička prasátko 

Peppa 

28 02;10 bite [bite], něm. prosím (bitte) prosím 

29 02;10 popo [popo]; něm. hýždě (Poppo) hýždě 

30 02;10 í-í-í kykyryký kohout 

31 02;11 óma [óma]; něm. babička (Oma) babička 

32 02;11 ópa [ópa]; něm. dědeček (Opa) dědeček 

33 02;11 ňam ňam ňam 

34 02;11 
babalala / 

lalababa 
nespecifikováno (2) lumpačit, nezlobit mě 

35 02;11 nedu nechci nechci 

36 02;11 la (-la-la) jedna (– dva – tři) jedna (– dva – tři) 

37 02;11 da [da]; něm. tady (da) tady 

38 03;00 a a a 



 

109 

 

Pořadí Věk 
Dětská 

podoba slova 

Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 
Význam 

39 03;00 rrr preclík preclík 

40 03;00 dó dort dort 

41 03;00 dě-ti děti děti; oslovení kamaráda 

42 03;01 tom tom jméno Tom 

43 03;02 lala já / moje já, moje 

44 03;03 to to to 

45 03;03 je je je 

46 03;03 babava barbara jméno Barbara 

47 03;04 papapa pa výraz při loučení 

48 03;05 amo ano ano 

49 03;05 hm hm vyjádření souhlasu 

50 03;05 mamarrr marion jméno Marion 

51 03;05 aló [haló]; něm. ahoj (Hallo) pozdrav; telefon 

52 03;06 lá mikuláš jméno Mikuláš 

53 03;06 ble ble ble (vyjádření nechuti), špína 

54 03;06 mimi miminko miminko, dítě 

55 03;06 fí fík maxipes Fík 

56 03;06 ála ája pohádková postava Ája 

57 03;06 du vodu voda (akusativ) (od 3;10 voda) 

58 03;06 bobo bonbony bonbony 

59 03;06 báva nespecifikováno (3) medvěd, gumoví medvídci 

60 03;06 auto auto auto 

61 03;06 tatyta anyta jméno Anita 

62 03;06 bró [brót]; něm. chléb (Brot) chléb 

63 03;07 [pipi] [pipi]; něm. penis (Pipi) penis 

64 03;07 pe 
[zupe]; něm. polévka 

(Suppe) 
polévka 

65 03;07 ró [rót]; něm. červený (rot) červená barva 

66 03;07 da fanda jméno Fanda 

67 03;07 ny dony jméno Dony 

68 03;07 rara radka jméno Radka 

69 03;07 po-me 
[pomes]; něm. hranolky 

(Pommes) 
hranolky 

70 03;07 aj [ajs]; něm. zmrzlina (Eis) zmrzlina 

71 03;07 pát spát spát 

72 03;07 rou dobrou dobrou noc 

73 03;07 dej dej dej 

74 03;07 ná 
[gute nacht]; něm. dobrou 

noc (gute Nacht)  
dobrou noc 

75 03;07 
mamí, tatí, 

babí 
mamí, tatí, babí mamí, tatí, babí (vokativ) 

76 03;08 tau čau čau 

77 03;08 taj čaj čaj 
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Pořadí Věk 
Dětská 

podoba slova 

Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 
Význam 

78 03;08 ta peťa jméno Peťa 

79 03;08 kaka katka jméno Katka 

80 03;08 ní sníh sníh 

81 03;08 né [šné]; něm. sníh (Schnee) sníh 

82 03;08 krka krtka krtek (akusativ) 

83 03;08 pu řepu řepa (akusativ) 

84 03;08 riri jiří chlapcovo jméno Jiří 

85 03;08 pá pán pán 

86 03;08 draj [draj]; něm. tři (drei) tři 

87 03;08 tutu telku televize (akusativ) 

88 03;08 ptá pták pták 

89 03;08 ty boty boty; kalhoty 

90 03;08 du bundu bunda (akusativ) 

91 03;08 hút [hút]; něm. klobouk (Hut) čepice, klobouk 

92 03;09 horu nahoru nahoru 

93 03;09 leba chleba chléb 

94 03;10 bobe bobek bobek 

95 03;10 má / mám má / mám sloveso mít 

96 03;10 ge [gelp]; něm. žlutý (gelb) žlutá barva 

97 03;10 blau [blau]; něm. modrý (blau) modrá barva 

98 03;11 ahoj ahoj pozdrav 

99 03;11 etalo letadlo letadlo 

100 03;11 pá-rek párek párek 

101 03;11 čí číst číst 

102 03;11 kitina [kristina] jméno Kristina 

103 03;11 áda áda jméno Adam 

104 03;11 dáda dáda jméno David 

105 03;11 toda tonda jméno Tonda 

106 03;11 ate arte jméno Art (vokativ) 

107 03;11 óbe [óben]; něm. nahoře (oben) nahoru, nahoře 

Tab. 6. Osvojená slovní zásoba chlapce s Downovým syndromem ve věku 48 měsíců 

(původní verze dětských slov). 
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Z osvojených 107 slov bylo 87 z nich českých, 20 německých. Německá slova, která 

chlapec produkoval, byla nejprve užívána v českých i německých komunikačních 

situacích; až později (kolem čtvrtého roku života), kdy se mimo jiné rozrostl repertoár 

fonémů, začal užívat dvojjazyčné varianty, adekvátně odpovídající jazykovému prostředí, 

v němž komunikace probíhala (více o bilingvní situaci chlapce v kap. 8).  

Osvojená slova byla nejčastěji jednoslabičná nebo dvouslabičná, často byla tvořena 

duplikací slabik.  Ve slovníku se nacházela také 3 vlastní slova, u nichž nebyla známa cílová 

podoba v řečovém okolí dítěte: ba; babalala / lalababa; báva. První z nich chlapec 

používal k označení nepořádku (po čtvrtém roce věku nahrazeno výrazem fuj), druhé 

k označení „lumpačení“ a zábavy s prarodiči (slovem lála označoval také od 02;06 

dědečka), třetím pojmenovával medvěda. U některých slov chlapec užíval pouze první 

slabiku nebo počáteční hlásky z cílové podoby slova (např. dó ve významu dort, 03;00), 

zhruba o šest měsíců později ale bylo častějším jevem vyjadřování cílové podoby slova 

naopak jeho poslední slabikou (např. du ve významu vodu, 03;06).98 V případě, že chlapec 

vyjadřoval jiné slovo končící na stejnou slabiku, často nastal problém s porozuměním a 

určením významu (např. du ve významu bundu, 03;08). K určení správného významu bylo 

zapotřebí znát kontext či nastalou komunikační situaci přímo vidět. V zaznamenaných 

slovech se neobjevovaly deminutivní tvary; chlapec je začal používat až po ukončení 

výzkumu, kolem 52 měsíců věku, a týkaly se jak substantiv (např. rerike – preclíček), tak 

verb (pinkat – spinkat). 

 

7.4.1. Kategorizace osvojené slovní zásoby 

 

Slovní zásoba chlapce, která byla během dvou let pozorování zaznamenána, byla 

z důvodu lepšího přehledu kategorizována. Rodičovský dotazník DOVYKO II rozděluje 

slovní inventář tematicky do 21 kategorií. V této práci je tento soubor rozšířen na 

24 kategorií; přidána je kategorie rodina (v DOVYKO jsou členové rodiny zahrnuti do 

oddílu osoby), číslovky a vyjádření místa. V tabulkách jsou tři sloupce; v prvním je 

zaznamenán věk prvního výskytu slova, ve druhém dětská podoba slova a ve třetím cílová 

podoba slova, která se objevovala v řečovém prostředí dítěte. Význam, příp. významy, zde 

 
98 Tento aspekt občas bývá spojený se sluchovými problémy, ty ale byly u chlapce vyloučeny. 
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vypsány nejsou, uvedeny jsou v tab. 6 (s. 108–110). Slova se ojediněle objevují ve více 

kategoriích. Následující seznamy jsou řazeny podle nejpočetnějších zastoupení:  

 

Osoby a jména: 

Tato kategorie je tvořena především vlastními jmény osob z chlapcova okolí. Je 

oddílem nejpočetnějším, přestože k jeho osvojování docházelo až ve třetím roce života. 

Mimo vlastní jména, která bývají považována za jazykově nespecifická, se jedná o slova 

česká (dě-ti, mimi, pá). 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

03;00 dě-ti děti 

03;01 tom tom 

03;03 babava barbara 

03;05 mamarrr marion 

03;06 lá mikuláš 

03;06 mimi miminko 

03;06 tatyta anyta 

03;07 da fanda 

03;07 ny dony 

03;07 rara radka 

03;08 ta peťa 

03;08 kaka katka 

03;08 pá pán 

03;11 kitina [kristina] 

03;11 áda áda 

03;11 dáda dáda 

03;11 toda tonda 

03;11 ate arte 

Tab. 7. Slovní zásoba – kategorie osoby a jména. 
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Jídlo a pití 

Jídlo a pití je velmi početnou kategorií, což souvisí se základními lidskými potřebami. 

Objevují se zde pojmenování česká i německá – chlapec značnou část pozorovaného období 

přepínal i v domácím prostředí mezi dvěma jazyky, v té době především z důvodu lehčí 

výslovnosti (např. české slovo zmrzlina vs. německá podoba [ajs] Eis). Některá slova jsou 

osvojována ve formě podobné akusativu – podobě, jakou dítě zřejmě slyšelo a používalo 

nejčastěji (např. du). Německým slovem [pupe] chlapec označoval jak druh masa, tak 

dětskou panenku na hraní (viz také tab. 6). 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;08 pupe [pupe]; něm. panenka (Puppe) 

03;00 rrr preclík 

03;00 dó dort 

03;06 du vodu 

03;06 bobo bonbony 

03;06 báva nespecifikováno 

03;06 bró [brót]; něm. chléb (Brot) 

03;07 pe [zupe]; něm. polévka (Suppe) 

03;07 po-me [pomes]; něm. hranolky (Pommes) 

03;07 aj [ajs]; něm. zmrzlina (Eis) 

03;08 taj čaj 

03;08 pu řepu 

03;09 leba chleba 

03;11 pá-rek párek 

Tab. 8. Slovní zásoba – kategorie jídlo a pití. 

 

Co se říká 

Do této kategorie byla zařazena především slova, která se v chlapcově slovní zásobě 

objevila nejdříve. Zahrnují různé pragmatické výrazy (např. vyjádření souhlasu / 

nesouhlasu, poděkování či pozdravy) a také první víceslovná spojení, jedno české a jedno 

německé. 

Věk 
Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. prostředí 

dítěte 

01;06 nenene ne / nenene 

01;07 dala dala / dát 
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Věk 
Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. prostředí 

dítěte 

02;05 dí dík 

02;09 puťa puťa puťa puťa 

02;10 bite [bite], něm. prosím (bitte) 

03;04 papapa pa 

03;05 amo ano 

03;05 hm hm 

03;05 alo: [haló]; něm. ahoj (hallo) 

03;07 rou dobrou 

03;07 ná [gute nacht]; něm. dobrou noc (gute Nacht)  

03;08 tau čau 

03;11 ahoj ahoj 

Tab. 9. Slovní zásoba – kategorie co se říká. 

 

Rodina 

Slova v této kategorii zahrnují označení nejbližších členů rodiny a dvě jména. 

Označení pro babičku a dědečka se objevuje dvakrát, v češtině i němčině. Jelikož chlapci 

dědeček často zpíval, pojmenovával ho chlapec také lála (od 02;06). Poté, co si osvojil 

německou podobu označení prarodičů, začal ji upřednostňovat, nestala se však jedinou 

užívanou variantou. Kategorie obsahuje také vokativ – oslovení členů rodiny (mamí, tatí, 

babí), protože se jednalo o ojedinělé pružné zacházení s jazykem v rámci chlapcovy 

akvizice slovní zásoby. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

01;07,27 tata táta 

01;07,27 děde / děda děda 

01;08 lála lala / lalala 

01;08,05 mama máma 

01;09 teta teta 

02;00,08 baba bába 

02;01 báva bára 

02;11 óma [óma]; něm. babička (Oma) 

02;11 ópa [ópa]; něm. dědeček (Opa) 

03;07 mamí, tatí, babí mamí, tatí, babí 

03;08 riri jiří 

Tab. 10. Slovní zásoba – kategorie rodina. 
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Zvířata 

Následující dva oddíly do jisté míry splývají, protože chlapec po dlouhou dobu užíval 

pro pojmenování zvířete a pro jeho zvukový projev jedno slovo. Objevuje se zde také 

označení medvěda (báva), cílová podoba slova ale není známá, jedná se o chlapcovo vlastní 

slovo. Pojmenování celkově nejsou hláskově příliš bohatá, často jsou tvořena opakováním 

jednoho vokálu nebo konsonantu. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

01;11 havú haf 

01;11 sss / ccc čiči 

01;11 chchch chro 

02;00 bú bú 

02;01 bé bé 

02;05 a-a-a íhahá 

02;09 u-u-a í-á 

02;10 í-í-í kykyryký 

03;06 báva nespecifikováno 

03;08 krka krtka 

03;08 ptá pták  

Tab. 11. Slovní zásoba – kategorie zvířata. 

 

Citoslovce 

Zvuky zvířat patřily v repertoáru k nejdříve osvojeným (přičemž první osvojené havú 

bylo tvořeno dvojnásobkem sylab oproti cílové podobě slova). Následovaly zvuky 

produkované při upadnutí předmětů a následně vyjádření (ne)libosti v jídle. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

01;11 havú haf 

01;11 sss / ccc čiči 

01;11 chchch chro 

02;00 bú bú 

02;08 bu bum 

02;08 ba bác 

02;09 u-u-a í-á 

02;11 ňam ňam 

03;06 ble ble 

Tab. 12. Slovní zásoba – kategorie citoslovce. 
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Činnosti  

Ve sledovaném období chlapec aktivně pojmenoval pět činností, týkaly se základních 

lidských potřeb a chlapcových zájmů. Činnost babalala / lalababa je vlastním slovem 

s významem provádět lumpárny s prarodiči. Další činnosti chlapec nevyjadřoval verbálně, 

ale neverbálně pomocí znakového systému. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

01;07 ham ham 

01;08 lala lala / lalala 

02;11 babalala / lalababa nespecifikováno 

03;07 pát spát 

03;11 čí číst 

Tab. 13. Slovní zásoba – kategorie činnosti. 

 

Pomocná slovesa a další slovesné výrazy 

První ze slovesných výrazů si chlapec osvojil z lidové říkanky Vařila myšička kašičku 

a shodnou podobu (dala) užíval až do 03;07 pro vyjádření všech časů.99 Slovesa je, dej 

a má (mám) se chlapec naučil díky logopedickým cvičením, jež spojovala vizuální 

a auditivní vnímání.100  

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

01;07 dala dala / dát 

02;11 nedu nechci 

03;03 je je 

03;07 dej dej 

03;10 má / mám má / mám 

Tab. 14. Slovní zásoba – kategorie pomocná slovesa a další pomocné výrazy. 

 

 
99 Slovo bylo zahrnuto také do kategorie co se říká, a to z důvodu odlišného významu. Sloveso dát patří 

k důležitým slovesům se sociálním aspektem (Slančová, 2014). 
100 Metoda raného čtení zahrnovala práci s dřevěnými kartičkami (také v kap. 9): Maminka na stůl postupně 

skládala a náležitě komentovala tři dřevěné karty. Na první byla fotografie s jedním členem chlapcovy 

rodiny (příp. deiktické zájmeno to), na druhé sloveso napsané v potřebném tvaru (chlapec si tedy fixoval 

jeho vizuální i auditivní podobu) a na třetí subjekt nebo objekt. Chlapce tedy bylo zapotřebí věty typu To je 

máma. Tatínek má auto. tímto způsobem naučit, opakováním nebyl schopný strukturu věty pochopit a 

následně ji sestavit. 
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Hry a hračky 

Čtyři z pěti výrazů se týkaly postav z knih a televizních pohádek. To je dáno také tím, 

že až zhruba do 4 let věku chlapec neprojevoval přílišný zájem o hru (individuální ani 

skupinovou), čas nejraději trávil čtením knih – předčítáním i vlastním čtením. Jedno slovo 

je německé a v pozorovaném období mělo význam panenky na hraní, ale také druhu 

vepřového masa. Posledním osvojeným v pozorovaném období byl akusativní tvar 

pohádkové postavy krtek. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;08 pupe [pupe]; něm. panenka (Puppe) 

02;10 pepa pepa 

03;06 fí fík 

03;06 ála ája 

03;08 krka krtka 

Tab. 15. Slovní zásoba – kategorie hry a hračky. 

 

Věci doma 

Do této kategorie byla zařazena slova poněkud rozličných významů i formy, která ale 

spojoval fakt, že je dítě produkovalo v závislosti na něčem v domácím prostředí. Prvním 

z nich je označení sekačky (či jejího zvuku) interjekcí, druhým je vlastní slovo k označení 

nepořádku. Třetí slovo je německé a znamená německý pozdrav, ale také telefon (viz také 

tab. 6). Posledním je slovo televize, ve formě připomínající akusativní formu tohoto slova                                  

(v rodinném prostředí dítěte označovaná jako telka). 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;02 brrr brm 

02;03 ba nespecifikováno 

03;05 aló [haló]; něm. ahoj (hallo) 

03;08 tutu telku 

Tab. 16. Slovní zásoba – kategorie věci doma. 
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Dopravní prostředky 

Chlapec pojmenoval tři dopravní prostředky. První z nich, ve významu sanitka, tvořil 

jednoduše opakováním konsonantu š. Poslední etalo (letadlo) patří v chlapcově slovní 

zásobě k nejnáročnějším, přičemž při produkci dodržuje všechny vokály a ovládá i většinu 

potřebných konsonantů. 

Věk 
Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;09 š-š-š š-š-š 

03;06 auto auto 

03;11 etalo letadlo 

Tab. 17. Slovní zásoba – kategorie dopravní prostředky. 

 

Oblečení 

Slova z oddílu oblečení nejsou pro nepřímého účastníka lehko pochopitelná, protože 

dvě z nich chlapec tvořil převážně ve formě připomínající akusativ daného slova a navíc je 

označoval pouze poslední slabikou. Zajímavé je, že všechna tři označení začal produkovat 

během jednoho měsíce.101 Osvojená je i německá podoba [hút], zřejmě z důvodu 

jednoduchého vyslovování oproti češtině. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

03;08 ty boty 

03;08 du bundu 

03;08 hút [hút]; něm. klobouk (Hut) 

Tab. 18. Slovní zásoba – kategorie oblečení. 

 

Lidské tělo 

Dvě ze tří slov označující části těla byla německá (vycházela z německé dětské řeči, 

tzv. Kindersprache) a byla tvořena duplikací slabik. Poslední pojmenování má téměř 

shodnou podobu s cílovým slovem, chlapec ale neuměl vyslovit hlásku k na konci slova. 

 
101 Nepotřeba produkce pojmenování oblečení může souviset také s tím, že ve sledovaném období nebyl 

chlapec v oblékání samoobslužný, tyto výrazy tedy nepotřeboval.  
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Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;10 popo [popo]; něm. hýždě (Poppo) 

03;07 pipi [pipi]; něm. penis (Pipi) 

03;10 bobe bobek 

Tab. 19. Slovní zásoba – kategorie lidské tělo. 

 

Přídavná jména 

Ve slovní zásobě chlapce byla tři přídavná jména – všechna byla německá 

a označovala barvy. Chlapec německé výrazy patrně upřednostňoval kvůli lepší 

výslovnosti, jelikož nebyly tak fonematicky bohaté a různorodé jako odpovídající výrazy 

české. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

03;07 ró [rót]; něm. červený (rot) 

03;10 ge [gelp]; něm. žlutý (gelb) 

03;10 blau [blau]; něm. modrý (blau) 

Tab. 20. Slovní zásoba – kategorie přídavná jména. 

 

Vyjádření místa 

Místo nebo směr začal chlapec vyjadřovat až před třetími narozeninami. Prvním bylo 

německé da ve významu tady. Před čtvrtým rokem, nedlouho po sobě, si chlapec osvojil 

českou i německou podobu vyjádření směru nahoru (příp. nahoře). Kesselová (2010) uvádí, 

že prvotní představy o prostoru je v období jednoslovných výpovědí vybudována na 

kombinaci vzdálenostní (u chlapce da) a vertikální (horu, óbe) souřadnici, na niž navazuje 

protiklad uvnitř / venku (této etapy v pozorovaném období chlapec nedosáhl). Vysvětluje, 

že prostorová představa je zprvu egocentrická (dítě situuje předměty v prostoru směrem 

ke středu, jímž je ono samo) a krajně situační (závislá na poloze dítěte). 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;11 da [da]; něm. tady (da) 

03;09 horu nahoru 

03;11 óbe [óben]; něm. nahoře (oben) 

Tab. 21. Slovní zásoba – kategorie vyjádření místa. 
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Zájmena 

Úplně prvním osvojeným zájmenem bylo osobní zájmeno jajaja (ve významu já), 

chlapec ho ale užíval velmi krátce, poněvadž se o sobě následně vyjadřoval až do tří let ve 

třetí osobě. Po třetím roce věku používal označení lala, které mělo dvojí význam: osobní 

zájmeno (já) i zájmeno přivlastňovací (moje). V podobné době si díky logopedickým 

cvičením (viz rané čtení v kap. 9) osvojil ještě ukazovací zájmeno to. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;00 jajaja já 

03;02 lala já / moje 

03;03 to to 

Tab. 22. Slovní zásoba – kategorie zájmena. 

 

Věci a místa mimo domov 

V pozorovaném období si chlapec v této kategorii osvojil pouze meteorologický jev 

– sníh. Ve stejném měsíci (03;08) jej začal pojmenovávat česky i německy. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

03;08 ní sníh 

03;08 né [šné]; něm. sníh (Schnee) 

Tab. 23. Slovní zásoba – kategorie věci a místa mimo domov. 

 

Číslovky 

V době, kdy chlapec začal projevovat zájem o počítání, ale repertoár jím osvojených 

fonémů ještě nebyl tolik bohatý, označoval všechna čísla stejně la (– la – la), přičemž toto 

označení bylo vždy doprovázeno ukazováním na počítané předměty. První německou 

číslovku (draj), která odpovídá konkrétnímu cílovému slovu, si chlapec osvojil ve věku 

03;08.  

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

02;11 la (– la – la) jedna (– dva – tři) 

03;08 draj [draj]; něm. tři (drei) 

Tab. 24. Slovní zásoba – kategorie číslovky. 
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Spojky 

Jedinou spojkou produkovanou v pozorovaném období byla spojka a. Chlapec ji 

užíval ke spojování na úrovni větných členů i vět. 

Věk prvního 

výskytu 

Dětská podoba 

slova 
Cílová podoba slova v řeč. 

prostředí dítěte 

03;00 a a 

Tab. 25. Slovní zásoba – kategorie spojky. 

 

Chlapec ve sledovaném období neprodukoval slova z následujících kategorií 

uváděných v DOVYKO II: 

1) nábytek a místa doma, 2) tázací slova, 3) předložky, 4) vyjadřování času a doby, 

5) vyjadřování způsobu a míry. 

U některých slov docházelo během pozorovaného období k proměně nebo rozšíření 

jejich významu. Jelikož je tato proměna spojena také s vývojem fonologickým, bude jí 

věnována pozornost v kap. 7. 6. 2. 

 

 

Graf 2. Počet osvojených slov a znaků chlapcem s Downovým syndromem od 18 do 

47 měsíců. 
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Graf 2 ukazuje poměr osvojovaných slov a znaků v pozorovaném období. Zatímco 

asi do 24 měsíců věku (tedy před započetím výzkumu) probíhalo osvojování těchto dvou 

sémiotických systémů relativně shodně, po dosažení tohoto věku převládala akvizice 

podpůrné znakové komunikace. Zjemnění tohoto rozdílu nastalo až po 40. měsíci věku a ve 

finální fázi byl počet osvojených jednotek podobný; na konci pozorovaného období chlapec 

užíval 107 slov a 118 znaků. 

 

7.5. Vývoj významu slov a znaků 

  

Již v 60. letech W. Quine na základě popisu hypotetické situace, kdy jazykovědec 

navštíví domorodou kulturu, tvrdil, že jazykovědec si nikdy nemůže být zcela jist, že je 

určitý překlad správný, poněvadž pro dané slovo existuje nekonečně mnoho logicky 

přípustných významů (Quine, 1960, cit. dle Bloom, 2015). Toto tvrzení lze vztáhnout i ke 

slovům a jejich významům, která běžně produkují malé děti a která se objevila i v našem 

seznamu. Význam slovům zde přiřazovali rodiče, kteří byli přítomni chlapcovu 

jazykovému a komunikačnímu vývoji a jeho progresu. Přesto jsme si vědomi, že tyto 

významy nemusí být zcela přesné a dostačující (více o významech slov v kap. 5. 4.).  

Zatímco slova mohou nabývat různých významů, znaky jsou v tomto ohledu 

„konzervativnější“. Znaky jsou totiž ilustrativní a konkrétní – jeden znak zastupuje 

nejčastěji právě jedno slovo, které navíc dítě vnímá také pomocí zraku. Význam 

zastupovaného slova je tedy u znaku mnohem zřetelnější a pro dítě s intelektovým 

postižením určitě uchopitelnější.  

Následující odstavce představují proměnu nebo vymezení významu zaznamenaných 

slov, která chlapec produkoval: 

Ve věku 01;06 chlapec začal vědomě užívat slovo nenenene/nenene, ve významu ne, 

nebo ano (dle intonace). Rozlišení mezi těmito významy slovní formou (popř. neverbálně 

pokýváním, nebo naopak otáčením hlavy ze strany na stranu) přišlo relativně záhy. Ve věku 

01;11, kdy chlapec začal tleskat, vyjadřoval souhlas a nadšení právě také tleskáním. 

Souhlas vyjadřoval také slovem dala (osvojeno z lidové říkanky Vařila myšička kašičku 

ve věku 01;07), dalšími zachycenými významy tohoto slova byly ještě činnosti dát, příp. 

pokračovat: 
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(04/2017, 32 měsíců) 

Popis situace: FAT (tatínek) hraje CHI (chlapci) na housle .  

*FAT: tak a konec . 

%pho: tak a konéc . 

*CHI: dala ! 

 

Ve věku 01;07 si chlapec osvojil slovo děde / děda ve významu dědeček. Záhy tak 

začal pojmenovávat také starší mužské osoby. Podobně tomu bylo se slovem teta (01;09), 

u něhož označované pole bylo ještě širší; chlapec tak označoval tetu, strýčka, ale také 

všechny mladší ženy. Naopak starší ženy (a vlastní babičky) začal od věku 02;00 

pojmenovávat slovem baba. Extenze těchto významů spočívala především v podobnosti 

věku a pohlaví označovaných (mimo slovo teta).  

Na základě asociace se rozšířil význam dalšího slova, lála (01;08). Původně 

znamenalo činnost zpívat; ve věku 02;06 se na základě častých hudebních aktivit 

s dědečkem význam rozšířil ještě právě o označení dědečka. 

Pokračujeme-li chronologicky, následuje vlastní slovo babalala, příp. lalababa 

(02;11), které bylo utvořeno spojením pojmenování babičky a dědečka. Znamenalo 

lumpačit (nejprve právě s prarodiči, později se přeneslo i na další členy rodiny) a také 

nezlobit mě. 

 

(06/2018, 36 měsíců) 

Popis situace: GMOT (babička) lochtá CHI (chlapce) . CHI se jí již vykrucuje a snaží se jí 

slézt z klína . 

*CHI: babalala ! 

%com: Chlapec se se smíchem odtahuje a vyjadřuje, že již v aktivitě nechce pokračovat. 

 

Ve věku 03;00 si chlapec osvojil slovo dě-ti, přičemž slabiky v něm vždy zřetelně 

oddělil. Hovořil tak o dětech (plurálu), zároveň tak ale oslovoval své kamarády (i pokud 

komunikoval s jedním kamarádem, oslovoval jej takto plurálovou formou). O dítěti 

(v singuláru) začal hovořit o půl roku později, kdy pro dítě různého věku (miminko, 

vrstevníka i starší dítě) užíval výraz mimi. 
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Krátce po dosažení třetího roku (03;02) chlapec začal používat výraz lala 

s významem zájmena osobního (já) i přivlastňovacího (pouze ve tvaru moje). První 

označení vlastní identity se u chlapce objevilo již ve věku 02;00 (jajaja), ale chlapec je 

neužíval dlouho, záhy se o sobě začal vyjadřoval ve třetí osobě. 

Podobností s komunikací tváří v tvář se proměnil také význam něm. slova aló [haló] 

(03;05, něm. hallo). Z německého pozdravu se význam rozšířil na označení telefonu. 

Na základě podobnosti se rozšířil význam i dalšího slova, báva (03;06). Cílová 

podoba tohoto slova není známa, ale chlapec je užíval pro označení medvěda, později 

bonbonů – gumových medvídků i dalších. 

Ve věku 03;08 chlapec začal produkovat slovo ty. Jeho hláskový repertoár byl 

omezený, také tou dobou mnoho předmětů pojmenovával pouze poslední slabikou. Slovo 

tedy znamenalo dva druhy oblečení – boty a kalhoty. 

 

7.6. Osvojování foneticko-fonologické roviny 

 

Osvojování fonémů a artikulace hlásek činila chlapci velké potíže – narušená 

komunikační schopnost právě tuto rovinu ovlivnila poměrně značně. V následujících 

částích přiblížíme hodnoty FPDV (teoretické zakotvení viz kap. 5. 5.) a další indexy, které 

se s ní pojí. Součástí je také analýza osvojených fonémů. 

 

7.6.1. Výpočet a hodnoty FPDV 

 

Upravená pravidla pro určení FPDV, která zde aplikujeme a jsou pro tento výzkum 

relevantní, vychází z práce D. Ingrama (2002) a I. Bónové (2008, 2018) a jsou následující: 

1) Kvantita vzorku. Kontrolní měření D. Ingrama ukazují, že objem vzorku významně 

neovlivňuje FPDV, nesmí být ale menší než 25 slov. Náš vzorek pracuje s 85 slovy – 

tedy se všemi, která nejsou v rozporu s některým z dalších pravidel. 

2) Kvalita vzorku. Do vzorku spadají všechna slova autosémantická, ze synsémantických 

prepozice a partikule. Autosémantická slova se použijí v takovém tvaru, v jakém je dítě 

produkuje. Ze vzorku se vynechávají konjunkce, interjekce a onomatopoická slova – 
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slova, která ve slovníku chlapce zabírala značný prostor. Slova tvořená reduplikací 

slabik do vzorku zahrnujeme, neboť jsou v chlapcově slovní zásobě stěžejní. 

3) Variabilita. Pokud se ve vzorku objevuje vícero zvukových realizací jednoho slova, 

počítá se pouze jednou (v našem případě se tedy nezahrnují realizace typu vokativu tatí 

a pracuje se s formou tata, která se ve slovníku objevila dříve a byla frekventovanější). 

4) Produkce. Za každý vyprodukovaný konsonant a vokál se počítá 1 bod. Celkové skóre 

ale nesmí přesáhnout počet zvuků v cílovém slově, poněvadž nekorektní realizace by 

neoprávněně způsobila zvýšení bodového hodnocení cílového slova (např. jajaja – já, 

za produkci se tedy počítají 2 body, nikoli 6). 

5) Správné konsonanty. Za každý správně realizovaný konsonant se přidává další bod. 

Jelikož angličtina vykazuje větší variabilitu v produkci vokálů, a tím i nižší spolehlivost 

v jejich zachycování, za jejich správnou realizaci bod nepřidává. Pravidla upravená na 

slovenštinu již s body za správnou realizaci vokálu počítají a je pro ně důležité 

zachování vokalického typu a jeho kvality, nikoli však jeho kvantity. Pokud tedy 

chlapec vyslovuje slovo bába jako baba – získává maximální možný počet bodů, 

8 (4 za vyslovené segmenty, 2 za správně realizované konsonanty a 2 za správně 

realizované vokály). Slovenská pravidla, na rozdíl od anglických, zahrnovala také 

diftongy. Jelikož u slov, která produkoval náš chlapec, nedocházelo k monoftongizaci 

diftongů, je s nimi nakládáno jako se dvěma rovnocennými hláskami. 

6) Řečové okolí dítěte. Za cílové slovo se pokládá taková realizace jazykové jednotky, 

která se vyskytuje v řečovém okolí dítěte. Tato podoba může být standardní 

i substandardní, nemusí být tedy ve shodě s ortoepickými pravidly spisovného jazyka 

(zde např. tutu ve významu telka). 

Pro potřeby našeho výzkumu bylo nutné pravidla ještě následujícím způsobem rozšířit: 

7) Vlastní slova. Do vzorku nejsou zahrnuta vlastní slova, u nichž cílová podoba není 

zřejmá (např. ba ve významu nepořádek). 

8) Slovní spojení. Do vzorku nejsou zahrnuta slovní spojení (např. ná s cílovou podobou 

gute Nacht). 

9) Bilingvní situace. Jelikož chlapec vyrůstá v bilingvním prostředí, některá slova 

produkuje v českém i německém jazyce. Jelikož obě varianty používá a později je 

schopen mezi nimi adekvátně přepínat, ponecháváme obě (např. baba a [óma] ve 

významu babička). Zároveň je ale těžší s německou formou pracovat; vycházíme tedy 

z výslovnostní podoby slova: např. něm. slovo Suppe (polévka), v chlapcově produkci 
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pe, zapracováváme jako [zupe] s maximálním skóre 8 bodů – 4 za realizované 

segmenty, 2 za správně realizované konsonanty a 2 za správně realizované vokály. 

Na základě výše zmíněných pravidel byla sestavena tabulka vyjadřující FPDV 

původní dětské podoby slova – tedy takové podoby slova, která byla osvojena jako první. 

Předposlední sloupec (FPDV – max počet bodů) určuje maximální možnou hodnotu FPDV 

slova a vychází z cílové podoby slova, v jaké se objevuje v řečovém prostředí dítěte. 

Poslední sloupec (FPDV) určuje aktuální hodnotu FPDV slova – podoby, kterou produkuje 

chlapec (dětská podoba slova). 

 

Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

FPDV –  

max. počet bodů 
FPDV 

01;07 dala dala / dát 8 8 

01;07 ham ham 6 6 

01;07,27 tata táta 8 8 

01;07,27 děde / děda děda 8 7 

01;08 la:la lala / lalala 8 8 

01;08,05 mama máma 8 8 

01;09 teta teta 8 8 

02;00 jajaja já 4 4 

02;00,08 baba bába 8 8 

02;01 báva bára 8 7 

02;05 dí dík 6 4 

02;08 pupe [pupe]; něm. panenka (Puppe) 8 8 

02;10 pepa pepa 8 8 

02;10 bite [bite], něm. prosím (bitte) 8 8 

02;10 popo [popo]; něm. hýždě (Poppo) 8 8 

02;11 óma [óma]; něm. babička (Oma) 6 6 

02;11 ópa [ópa]; něm. dědeček (Opa) 6 6 

02;11 ňam ňam 6 6 

02;11 nedu nechci 10 4 

02;11 da [da]; něm. tady (da) 4 4 

03;00 dó dort 8 4 

03;00 dě-ti děti 8 8 

03;01 tom tom 6 6 

03;02 lala já / moje 4/8 3/4 

03;03 to to 4 4 

03;03 je je 4 4 

03;03 babava barbara 14 11 

03;04 papapa pa 4 4 
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Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

FPDV –  

max. počet bodů 
FPDV 

03;05 amo ano 6 5 

03;05 mamarrr marion 12 7 

03;05 aló [haló]; něm. ahoj (Hallo) 8 6 

03;06 lá mikuláš 14 4 

03;06 mimi mimi (-nko) 8 8 

03;06 fí fík 6 4 

03;06 ála ája 6 5 

03;06 du vodu 8 4 

03;06 bobo bonbon 12 8 

03;06 auto auto 8 8 

03;06 tatyta anyta 10 9 

03;06 bró [brót]; něm. chléb (Brot) 8 6 

03;07 [pipi] [pipi]; něm. penis (Pipi) 8 8 

03;07 pe [zupe]; něm. polévka (Suppe) 8 4 

03;07 ró [rót]; něm. červený (rot) 6 4 

03;07 da fanda 10 4 

03;07 ny dony 8 4 

03;07 rara radka 10 7 

03;07 po-me [pomes]; něm. hranolky (Pommes) 10 8 

03;07 aj [ajs]; něm. zmrzlina (Eis) 6 4 

03;07 pát spát 8 6 

03;07 rou dobrou 12 6 

03;07 dej dej 6 6 

03;08 tau čau 6 5 

03;08 taj čaj 6 5 

03;08 ta peťa 8 4 

03;08 kaka katka 10 8 

03;08 ní sníh 8 4 

03;08 né [šné]; něm. sníh (Schnee) 6 4 

03;08 krka krtka 10 8 

03;08 pu řepu 8 4 

03;08 riri jiří 8 7 

03;08 pá pán 6 4 

03;08 draj [draj]; něm. tři (drei) 8 8 

03;08 tutu telku 10 5 

03;08 ptá pták 8 6 

03;08 ty boty 8 4 

03;08 du bundu 10 4 

03;08 hút [hút]; něm. klobouk (Hut) 6 6 

03;09 horu nahoru 12 8 

03;09 leba chleba 10 8 
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Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

FPDV –  

max. počet bodů 
FPDV 

03;10 bobe bobek 10 8 

03;10 má má 4 4 

03;10 mám mám 6 6 

03;10 ge [gelp]; něm. žlutý (gelb) 8 4 

03;10 blau [blau]; něm. modrý (blau) 8 8 

03;11 ahoj ahoj 8 8 

03;11 etalo letadlo 14 10 

03;11 pá-rek párek 10 10 

03;11 čí číst 8 4 

03;11 kitina [kristina] 16 12 

03;11 áda áda 6 6 

03;11 dáda dáda 8 8 

03;11 toda tonda 10 8 

03;11 ate arte 8 6 

03;11 óbe [óben]; něm. nahoře (oben) 8 6 

Tab. 26. Výpočet FPDV původní dětské podoby slov. 

 

Chlapec dosahoval vysoké hodnoty FPDV především u slov jednoslabičných 

a dvouslabičných (s max. hodnotou FPDV 6 a 8). Platilo, že čím delší cílové slovo bylo, 

tím byla hodnota produkované FPDV nižší. Nejdelší slova, která se v chlapcově slovníku 

objevovala (letadlo a německé dívčí jméno Kristina), dosahovala maximální FPDV 

14 a 16 bodů, v chlapcově produkci 10 a 12 bodů. Poměrně vysokých hodnot dosahuje 

u německých slov, jež si vybírá jakožto snáze vyslovitelné ekvivalenty českých výrazů, 

např. [blau] (maximální i produkovaná hodnota 8 bodů), [hút] (maximální i produkovaná 

hodnota 6 bodů). Ukazuje se také, že s rostoucím věkem se v chlapcově slovní zásobě 

vyskytují delší slova a slova náročnější na výslovnost (např. s více konsonanty za sebou). 

 

7.6.2. Index srozumitelnosti, index správnosti 

 

Na základě výpočtu FPDV jsme určili další dva indexy – dle Bónové (2008; 2018) 

pracujeme s pojmy index fonologické srozumitelnosti (v této práci označován jako Isr) a 

index fonologické správnosti (Isp). Bónová (2008; 2018) operuje ještě s pojmem index 

fonologické variability (Iv), který ale zde z hlediska méně obsáhlého slovníku 
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a transformací chlapcem produkovaných slov nepovažujeme za nutný a uvádíme jej jen 

v příkladu níže.102 

Index srozumitelnosti odráží míru přiblížení dětského slova cílovému a nabývá 

hodnot 0–1 (0–100 %); čím je hodnota vyšší, tím je řečová produkce dítěte srozumitelnější. 

Index správnosti určuje, jaký podíl mají správně vyslovená slova ve vztahu k celému 

analyzovanému vzorku, přičemž se ukazuje, že jeho validita stoupá přímo úměrně 

s velikostí vzorku.  

Index variability se týká variantnosti v osvojování zvukové podoby jednotlivých 

slov. Pokud tedy např. chlapec vysloví slovo letadlo dvakrát stejně (etalo), je hodnota Iv 

nulová (0 : 2).103 Vysloví-li ho dvojím způsobem (etadlo, jítajo), hodnota Iv  nabývá 

maxima (2 : 2). 

Následující tabulka uvádí hodnotu indexu srozumitelnosti u původní dětské podoby 

slov (nabývá hodnot 0–1): 

 

Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

Index 

srozumitelnosti 

01;07 dala dala / dát 1 

01;07 ham ham 1 

01;07,27 tata táta 1 

01;07,27 děde / děda děda 0,88 

01;08 lála lala / lalala 1 

01;08,05 mama máma 1 

01;09 teta teta 1 

02;00 jajaja já 1 

02;00,08 baba bába 1 

02;01 báva bára 0,88 

02;05 dí dík 0,66 

02;08 pupe [pupe]; něm. panenka (Puppe) 1 

02;10 pepa pepa 1 

02;10 bite [bite], něm. prosím (bitte) 1 

02;10 popo [popo]; něm. hýždě (Poppo) 1 

02;11 óma [óma]; něm. babička (Oma) 1 

02;11 ópa [ópa]; něm. dědeček (Opa) 1 

 
102 I. Bónová (2008; 2018) pracuje se značkami Iz (index fonologickej zrozumiteľnosti), Is (index 

fonologickej správnosti) a Iv (index fonologickej variability). 
103 Nulový Iv nemusí znamenat správnou řečovou produkci (Bónová, 2008, s. 217). 
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Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

Index 

srozumitelnosti 

02;11 ňam ňam 1 

02;11 nedu nechci 0,4 

02;11 da [da]; něm. tady (da) 0,38 

03;00 dó dort 0,50 

03;00 dě-ti děti 1 

03;01 tom tom 1 

03;02 lala já 0,75 

03;02 lala moje 0,50 

03;03 to to 1 

03;03 je je 1 

03;03 babava barbara 0,79 

03;04 papapa pa 1 

03;05 amo ano 0,83 

03;05 mamarrr marion 0,58 

03;05 aló [haló]; něm. ahoj (Hallo) 0,75 

03;06 lá mikuláš 0,29 

03;06 mimi mimi (-nko) 1 

03;06 fí fík 0,66 

03;06 ála ája 0,83 

03;06 du vodu 0,5 

03;06 bobo bonbon 0,66 

03;06 auto auto 1 

03;06 tatyta anyta 0,90 

03;06 bró [brót]; něm. chléb (Brot) 0,75 

03;07 [pipi] [pipi]; něm. penis (Pipi) 1 

03;07 pe [zupe]; něm. polévka (Suppe) 0,5 

03;07 ró [rót]; něm. červený (rot) 0,66 

03;07 da fanda 0,4 

03;07 ny dony 0,5 

03;07 rara radka 0,7 

03;07 po-me [pomes]; něm. hranolky (Pommes) 0,8 

03;07 aj [ajs]; něm. zmrzlina (Eis) 0,66 

03;07 pát spát 0,75 

03;07 rou dobrou 0,50 

03;07 dej dej 1 

03;08 tau čau 0,83 

03;08 taj čaj 0,83 

03;08 ta peťa 0,50 

03;08 kaka katka 0,8 

03;08 ní sníh 0,50 

03;08 né [šné]; něm. sníh (Schnee) 0,66 
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Věk 
Dětská podoba 

slova 

Cílová podoba slova v řečovém 

prostředí dítěte 

Index 

srozumitelnosti 

03;08 krka krtka 0,80 

03;08 pu řepu 0,50 

03;08 riri jiří 0,875 

03;08 pá pán 0,66 

03;08 draj [draj]; něm. tři (drei) 1 

03;08 tutu telku 0,50 

03;08 pta: pták 0,75 

03;08 ty boty 0,50 

03;08 du bundu 0,40 

03;08 húz [hút]; něm. klobouk (Hut) 1 

03;09 horu nahoru 0,66 

03;09 leba chleba 0,80 

03;10 bobe bobek 0,80 

03;10 má má 1 

03;10 mám mám 1 

03;10 ge [gelp]; něm. žlutý (gelb) 0,50 

03;10 blau [blau]; něm. modrý (blau) 1 

03;11 ahoj ahoj 1 

03;11 etalo letadlo 0,71 

03;11 pá-rek párek 1 

03;11 čí číst 0,50 

03;11 kitina [kristina] 0,75 

03;11 áda áda 1 

03;11 dáda dáda 1 

03;11 toda tonda 0,80 

03;11 ate arte 0,75 

03;11 óbe [óben]; něm. nahoře (oben) 0,75 

Tab. 27. Index srozumitelnosti u původní podoby osvojených dětských slov. 

 

Původní podoba osvojených slov chlapcem dosáhla ve 33 slovech (z 85 použitých) 

hodnoty Isr = 1. Následně byl vypočten index správnosti původní podoby osvojených 

slov: Isp = 0,032. Řečová produkce původní podoby slov chlapce se tedy z fonematicko-

fonologického hlediska shodovala s cílovými slovy v řečovém prostředí dítěte v 3,2 % 

výskytů. 

Jelikož se některá slova během pozorovaného období (a v bezprostředně 

nadcházejících měsících) vyvíjela, byla také u nich spočítána FPDV s indexy 

srozumitelnosti a správnosti a výsledky byly porovnány s původní podobou: 
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Cílové 

slovo 

Varianta 

I 

Věk I Isr 

I 
 Varianta 

II 

Věk II 

Isr II 
 Varianta 

III 

Věk III 

Isr III 

zpívej lála 
01;08 

Iₛᵣ 0,33 
→ pívej 

04;06 

Iₛᵣ 0,83 
   

pes havú 
01;11 

Iₛᵣ 0,50 
→ pe 

04;00 

Iₛᵣ 0,67 
   

prase chchch 
01;11 

Iₛᵣ 0,10 
→ rare 

04;00 

Iₛᵣ 0,70 
   

kráva bú 
02;00 

Iₛᵣ 0,20 
→ káva 

04;00 

Iₛᵣ 0,80 
   

já jajaja 
02;00 

Iₛᵣ 1,00 
→ lala 

03;02 

Iₛᵣ 0,75 
→ ja: 

04;00 

Iₛᵣ 1,00 

babička baba 
02;00 

Iₛᵣ 0,14 
→ babika 

03;11 

Iₛᵣ 0,86 
   

ovečka bé 
02;01 

Iₛᵣ 0,17 
→ okeka 

04;00 

Iₛᵣ 0,75 
   

kůň a-a-a 
02;05 

Iₛᵣ 0,17 
→ kůň 

04;01 

Iₛᵣ 1,00 
   

sanitka š-š-š 
02;09 

Iₛᵣ 0,07 
→ anyka 

04;01 

Iₛᵣ 0,71 
   

osel u-u-a 
02;09 

Iₛᵣ 0,38 
→ ojel 

04;02 

Iₛᵣ 0,88 
   

kykyryký í-í-í 
02;10 

Iₛᵣ 0,06 
→ kykyryky 

03;11 

Iₛᵣ 1,00 
   

nechci nedu 
02;11 

Iₛᵣ 0,50 
→ neti 

04;03 

Iₛᵣ 0,58 
   

jedna - dva 

- tři  
la - (la - la) 

02;11 

Iₛᵣ 0,27 
→ 

jína - da – 

ri 

04;02 

Iₛᵣ 0,64 
   

preclík rrr 
03;00 

Iₛᵣ 0,07 
→ reri 

04;01 

Iₛᵣ 0,50 
   

dort dó 
03;00 

Iₛᵣ 0,50 
→ dort 

03;11 

Iₛᵣ 1,00 
   

moje lala 
03;02 

Iₛᵣ 0,50 
→ moje 

04;00 

Iₛᵣ 1,00 
   

ano amo 
03;05 

Iₛᵣ 0,83 
→ ano 

03;08 

Iₛᵣ 1,00 
   

[halo:], 

něm. ahoj 
aló 

03;05 

Iₛᵣ 0,75 
→ havó 

03;09 

Iₛᵣ 0,88 
→ haló 

04;02 

Iₛᵣ 1,00 

mikuláš lá 
03;06 

Iₛᵣ 0,29 
→ nikolau104 

04;01 

Iₛᵣ 1,88 
→ mikulá 

04;04 

Iₛᵣ 0,86 

miminko mimi 
03;06 

Iₛᵣ 0,57 
→ miminko 

03;11 

Iₛᵣ 1,00 
   

voda du 
03;06 

Iₛᵣ 0,38 
→ joda 

03;10 

Iₛᵣ 0,88 
   

bonbony bobo 
03;06 

Iₛᵣ 0,57 
→ bombony 

04;00 

Iₛᵣ 0,93 
   

krtek krka 
03;08 

Iₛᵣ 0,70 
→ krtek 

03;11 

Iₛᵣ 1,00 
   

řepa pu 
03;08 

Iₛᵣ 0,38 
→ repa 

04;00 

Iₛᵣ 0,88 
   

televizka tutu 
03;08 

Iₛᵣ 0,28 
→ televika 

04;03 

Iₛᵣ 0,89 
   

boty ty 
03;08 

Iₛᵣ 0,50 
→ boty 

04;00 

Iₛᵣ 1,00 
   

 
104 Výraz pochází z německé podoby slova Nikolaus. 
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bunda du 
03;08 

Iₛᵣ 0,30 
→ bunda 

04;00 

Iₛᵣ 1,00 
   

nahoru horu 
03;09 

Iₛᵣ 0,67 
→ nahoru 

04;03 

Iₛᵣ 1,00 
   

letadlo etalo 
03;11 

Iₛᵣ 0,71 
→ jítajo 

04;04 

Iₛᵣ 0,64 
   

číst čí 
03;11 

Iₛᵣ 0,50 
→ tí 

04;03 

Iₛᵣ 0,38 
   

[o:ben], 

něm. 

nahoře 

óbe 
03;11 

Iₛᵣ 0,75 
→ oben 

04;04 

Iₛᵣ 1,00 
   

Tab. 28. Proměny podoby osvojených slov s určením indexu srozumitelnosti. 

 

Chlapcova řečová produkce po těchto modifikacích neobsahovala slova 

s diferencovaným počtem slabik od slov dospělého; všechna produkovaná slova měla 

stejný počet slabik jako jejich cílová podoba. U všech modifikovaných slov došlo 

k navýšení indexu srozumitelnosti mimo jeden případ, slova číst:                                                                           

čí (Iₛᵣ = 0,50) →  tí (Iₛᵣ = 0,38). 

Index správnosti původních slov se z hodnoty 0,032 po první proměně (v Tab. 28 

jako varianta II) zvýšil na 0,323, což odpovídá 32,3 %. U několika slov, která prošla také 

variantou III, dosahoval index správnosti hodnoty 0,667 (66,7 %). Celková hodnota 

indexu správnosti chlapcem užívaných slov nabyla na konci pozorovaného období 

hodnoty 0,387 (38,7 %). 

 

7.6.3. Osvojování fonémů 

 

Na konci pozorovaného období chlapec ovládal většinu českých fonémů, ale ještě 

zdaleka ne v jejich různých pozicích (na začátku, uprostřed nebo na konci slova, sled dvou 

konsonantů vedle sebe aj.), přestože již byl schopný většinu z nich vyslovit. V řečové 

produkci často docházelo k vypouštění konsosantů a byla patrná orientace na vokály. 

Co se týče vokálů, české samohláskové fonémy se rozdělují na pět párů monoftongů 

(krátkých a, e, i, o, u a jejich dlouhých pendantů) a tři diftongy (au, ou, eu), chlapec na 

konci pozorovaného období ovládal následující z nich:105 

 
105 Klasifikace je převzata z Kompendia klinické logopedie (KKL; s. 151), autory části jsou R. Skarnitzl aj. 

Volín. V této tabulce je dle původního vzoru dlouhá samohláska zapsána s dvojtečkou (á = a:). 
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Tab. 29. Klasifikace českých vokálů s příklady z pozorování. 

 

Chlapec byl tedy schopný vytvořit všechny české samohláskové fonémy, přičemž se 

všechny vyskytovaly v jeho aktivní slovní zásobě. Diftong [eu] se v chlapcově repertoáru 

zatím nevyskytoval a nebyl ani schopen jej zopakovat.  

 

Při tvoření konsonantů je nutné výdechovému proudu, jenž vytváří řeč, postavit do 

cesty překážku – a podle charakteru této překážky je poté zvykem souhlásky dále dělit 

(KKL: Skarnitzl – Volín, 2018). Tato práce se zabývá pouze kritériem místa tvoření 

konsonantu. Chlapcova zásoba konsonantních fonémů je následující: 
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Tab. 30. Klasifikace českých konsonantů s příklady z pozorování. 

 

Ve 48 měsících se chlapcově slovní zásobě, třebaže občas jen s jedním výskytem, 

objevovaly již téměř všechny fonémy (ve třech letech věku bylo množství téměř poloviční). 

Problém mu zatím činí některé z konsonantů alveolárních a postalveolárních. U intaktního 

dítěte by ve čtyřech letech již většina konsonantů měla být osvojena, nejpozději dochází 

k osvojování sykavek (stejně jako u našeho chlapce) a konsonantních fonémů r (které 

chlapec vyslovuje, ale ne v cílové podobě) a ř (výjimkou není jejich plné osvojení kolem 

pátého či šestého roku věku; Kutálková, 2005). 
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7.7. Osvojování morfologie a syntaxe 

 

V této části nastíníme vybrané prostředky z oblasti morfologie a syntaxe, které si 

námi pozorovaný chlapec osvojoval. Popis vychází z hlediska chronologického. Kvůli 

opožděnému řečovému vývoji a narušené komunikační schopnosti neprobíhal u chlapce ani 

vývoj gramatiky zcela standardně. Tím, že se chlapec aktivně od 21 měsíců učil znaky ze 

znakového systému GuK, vytvářel také první spojení a věty multimodálně – záměrným 

kombinováním verbální produkce a naučených znaků, jimiž velmi často vyjadřoval 

činnosti. 

Nejdříve bude pojednáno o prostředcích, které bychom mohli nazvat počátkem 

syntaxe – spojování gest a slov. Poté následuje spojování slov, následně doprovázené ještě 

znaky, které vyjadřují další obsahy (např. mají funkci předmětu). Klíčovým je zde období 

záměrného kombinování slov a znaků (především věk 28–40 měsíců), jež chlapci umožňuje 

tvořit obsáhlejší věty, než by toho byl schopný dosáhnout pouze na základě verbální 

produkce. Verbální produkce u něj začíná převládat po 40. měsíci, kdy se také objevují 

zárodky deklinace a konjugace. Vývojem procházely také věty tázací. 

 

Na počátku pozorovaného období ve 24 měsících chlapec ještě nespojoval slova, ale 

spojoval slova a gesta, příp. gesta a gesta, a to tzv. suplementárním spojením, kdy dochází 

ke spojení dvou obsahově odlišných jednotek (více o spojování slov a gest v kap. 5. 2.). 

 

(08/2017, 26 měsíců) 

*CHI: ham ham <ukazování> [G] . 

%com: Chlapec ukazuje na okurku v misce a chce ji sníst. 

První spojení dvou slov chlapec vyslovil ve věku 28 měsíců. Jedno z nich znělo 

Mama bé a znamenalo chlapcovu žádost, aby mu maminka pustila písničku „Pásla ovečky“. 

Druhým bylo spojení Mama dala, v němž chlapec chtěl podat sušenku. Současně 

s výpovědí ukazoval na požadovaný objekt. 
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(10/2017, 28 měsíců) 

*CHI: máma bé . 

%pho: mama bé . 

%com: Chlapec vyjadřuje žádost, aby mu maminka pustila písničku „Pásla ovečky“ . 

 

(10/2017, 28 měsíců) 

*CHI: máma dala <sušenka> [S] . 

%pho: mama dala <sušenka> [S] . 

%com: Chlapec vyjadřuje žádost, aby mu maminka dala sušenku. Znak pro ,sušenka’ ze 

znakového systému GuK poklepáním spojeným palcem a ukazováčkem na hřbet ruky . 

 

Po dosažení této úrovně začala maminka chlapce učit další a delší věty, opět 

využívající chlapcových dovedností v kombinaci slov a znaků. Následující věta vyjadřuje 

Maminko, prosím dej mi sušenku: 

 

(11/2017, 29 měsíců) 

*CHI: máma <prosím> [S] <sušenka> [S] . 

%pho: mama <prosím> [S]  <sušenka> [S] . 

%com: Maminko, prosím dej mi sušenku . Znak pro ,prosím’ ze znakového systému GuK 

sepnutím dlaní před hrudníkem . Znak pro ,sušenka’ ze znakového systému GuK 

poklepáním spojeným palcem a ukazováčkem na hřbet ruky . 

 

V témž měsíci byl u chlapce znatelný pokrok v užívání dvoujednotkových spojení 

(nejčastěji spojení slova a znaku), která si sám vymýšlel: 

 

(11/2017, 29 měsíců) 

*CHI: mama <mávání> [G] . 

%pho: máma <mávání> [G] . 

%com: Maminko, jdi pryč . Gesto pro ,mávání’ si chlapec osvojil v raných komunikačních 

měsících . 

%com: Chlapec gestem vyjadřuje, že chce být sám. 
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(11/2017, 29 měsíců) 

*CHI: <mrkev> [S]  <králík> [S] . 

%com: Dám králíkovi mrkev . Znak pro ,mrkev’ ze znakového systému GuK napodobením 

krájení nože nataženými ukazováčky obou rukou . Znak pro ,králík’ ze znakového systému 

GuK napodobením králičích uších na hlavě . 

 

V tomto měsíci také začal chlapec reagovat na zmínku o rodinných příslušnících. 

Např. pokud byl v hovoru zmíněn dědeček, chlapec začal znakovat zvířata a věci, které mu 

ho připomínaly (králík, slepice) nebo reagoval verbálně (štěkáním). 

 

(12/2017, 30 měsíců) 

Popis situace: MOT (maminka) s CHI (chlapcem) sedí na pohovce, mezi sebou mají 

dřevěnou desku s přihrádkami, do nichž vkládají karty se zvířátky. 

*MOT: to je králík dej králika na králíka . 

*CHI: &děda . 

%pho: děda . 

%com: CHI drží kartičku s králíkem v klíně a dívá se na MOT . 

*MOT: děda má králíka ano . 

 

Některé výpovědi, pokud byly pouze znakovány, neměly vždy zřejmého činitele 

děje, a bylo nutné jej pochopit z kontextu: 

(11/2017, 29 měsíců) 

*CHI: <králík> [S]  <jíst> [S] . 

%com: Králík jí / Dám králíkovi najíst . Znak pro ,králík’ ze znakového systému GuK 

napodobením králičích uších na hlavě . Znak pro ,jíst’ ze znakového systému GuK 

napodobením vkládání jídla do úst . 

 

Od 30 měsíců věku se chlapcovy výpovědi začaly hojně rozvíjet, samozřejmě 

s ohledem na chlapcovu osvojenou slovní i znakovou zásobu. Ve 36 měsících věku většina 

chlapcových sdělení začínala verbálně, a to oslovením komunikačního partnera, čímž se 

chlapec zřejmě snažil upoutat jeho pozornost. Poté následoval zbytek výpovědi, v němž 

chlapec kombinoval osvojená slova a znaky, jež v té době byly jediným způsobem 
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vyjádření děje. Chlapec mezi slovy a znaky přepínal velmi rychle a byla u něj znatelná 

tendence vypouštění znaku, naučil-li se slovo artikulovat. 

Komunikace kombinací slov a znaků u něj byla převažující cca do 45 měsíců věku, 

kdy se začal dorozumívat především verbálně a gesty, ačkoli jeho slovní produkce ještě 

nebyla příliš objemná a okolí mu ne vždy rozumělo. 

 

(12/2017, 30 měsíců) 

*CHI: máma dala <sušenka> [S] <prosím> [S] . 

%pho: mama dala <sušenka> [S] <prosím> [S] . 

%com: Maminko, prosím dej mi sušenku . Znak pro ,prosím’ ze znakového systému GuK 

sepnutím dlaní před hrudníkem . Znak pro ,sušenka’ ze znakového systému GuK 

poklepáním spojeným palcem a ukazováčkem na hřbet ruky . 

 

(01/2018, 31 měsíců) 

*CHI: tata <pracovat> [S] brm <mávání> [G] . 

%pho: táta <pracovat> [S] brm <mávání> [G] . 

%com: Tatínek jede autem do práce. Znak pro ,pracovat’ ze znakového systému GuK 

dotknutím sevřenými pěstmi (nad sebou) . Gesto pro ,mávání’ si chlapec osvojil v raných 

komunikačních měsících . 

 

Pro jasnější představu podílu verbálního a neverbálního vyjádření uvádíme jeden 

příklad složitějšího vyjádření ve víceúrovňovém schématu: 

 

Verbální vyjádření táta 

brm               

[jet autem] 

 

š-š-š                                     

[vůz záchranné služby]     

Neverbální vyjádření   

 

pracovat 

 

peníze jídlo 

Význam Tatínek jezdí do práce [nemocnice], aby vydělal peníze a měli jsme co jíst. 

Tab. 31. Víceúrovňové schéma výpovědi chlapce. 
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Základní verbální věty (bez využívání znaků) začal chlapec produkovat ve věku 

40 měsíců. Zatímco intaktní děti si tento typ vět většinou osvojují samy – odposlechem, 

nápodobou – děti s Downovým syndromem se jim musí učit. Chlapec pracoval s metodou 

raného čtení (více o metodě v kap. 9), v tomto případě s dřevěnými kvádry, na jednom 

z nichž bylo napsáno deiktické zájmeno to a na druhém sloveso být ve 3. osobě singuláru 

je. Na posledním kvádru byla fotografie člena rodiny, příp. předmětu, který chlapec uměl 

pojmenovat. Kombinací vnímání vizuálního (dřevěné kvádry a ukazování) a auditivního 

(předčítání rodiče) si chlapec postupně zapamatoval a osvojil věty To je… a Mám tě rád.  

 

Zanedlouho poté se v chlapcově projevech začala objevovat deklinace. Prvním 

náznakem byl ve 38 měsících věku vokativ dívčího jména Bára (báva, vokativ bávo). 

Ve věku 43 měsíců začal oslovovat příslušným pádem rodinné příslušníky (mamí, tatí, 

babí). O měsíc později se v jeho slovníku objevila čtyři slova ve formě 

podobné akusativnímu tvaru: krka (krtka), pu (řepu), tutu (telku) a du (bundu); pokud se 

některé z nich ve větě vyskytlo v nominativu, chlapec ho stejně užíval v této akusativní 

formě. Ve věku 47 měsíců si chlapec osvojil jméno domácího mazlíčka, o němž vždy 

hovořil v pátém pádě (ate). 

 

(03/2019, 45 měsíců) 

Popis situace: CHI (chlapec) ukazuje v knize na ilustraci Krtečka.  

*CHI: mami to je krtek ! 

%pho: mamí to je krka . 

 

Téměř ve čtyřech letech se chlapec naučil používal sloveso mít (v 1. a 3. osobě 

singuláru, můžeme tedy hovořit o zárodcích konjugace). Na jeho osvojení pracoval 

podobně jako s konstrukcí to je pomocí kartiček (viz výše). Prostřednictvím logopedických 

karet také sestavoval trojčlenné věty, které ale ne vždy byl schopný využít mimo rámec 

cvičení. 

 

Určitým vývojem procházely mimo věty oznamovací také věty tázací. Kolem 

30 měsíců věku také chlapec začal odpovídat na otázky, a to jedním slovem, příp. znakem. 

Na otázky zjišťovací začal reagovat již dříve, kolem 18 měsíců věku. 
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(04/2018, 34 měsíců) 

*MOT: kdo jezdí se záchrankou ? 

*CHI: táta . 

%pho: tata . 

 

(04/2018, 34 měsíců) 

*MOT: kdo snáší vejce ? 

*CHI: <slepice> [S] . 

%com: Znak pro ,slepice’ ze znakového systému GuK naznačením zobáčku palcem a 

ukazováčkem jedné ruky . 

 

 Pokládat otázky začal chlapec sám až mnohem později; kolem čtvrtých narozenin 

se začal ptát Co to je? [to to je] a Proč? [pro], jiné tázací konstrukce v pozorovaném období 

nepoužíval. 

 

(05/2019, 47 měsíců) 

*MOT: dnes budeme mít k obědu těstovinky . 

*CHI: proč ? 

%pho: pro . 

 

Ve 48 měsících věku, na konci pozorovaného období, se chlapec v dialogu vyjadřoval 

především verbálně a přirozenými gesty. Užívání znaků bylo již výrazně omezeno, přestože 

chlapcovy verbální schopnosti ještě nezaručovaly bezproblémové porozumění s ostatními 

účastníky komunikace: 

 

(06/2019, 48 měsíců) 

Popis situace: Vyprávění o pohádce Maxipes Fík 

Účastníci: CHI (chlapec), MOT (maminka), FAT (tatínek)106 

*MOT: no co stavěl táta zzz ?107 

%pho: nó co stavěl táta zzz . 

*CHI: dům + <dům> [S] . 

 
106 Z nahrávky byla v tomto přepisu odstraněna postava dědečka, protože pro danou část nebyla relevantní. 
107 Zzz jako zdrobnělina chlapcova jména, v různých podobách v celé ukázce . 
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%pho: dů m + <dům> [S] . 

%com: Znak pro ‚dům‘ ze znakového systému GuK zvednutím obou rukou nad hlavu do 

tvaru střechy . 

*MOT: dům stavěl viď ? 

%com: důraz na slovo ‚dům‘ . 

*CHI: a ten pán . 

%pho: de pá n n . 

%com: CHI si pravou rukou chytí nos a chvíli ho drží, dívá se zaujatě směrem ke kameře. 

*MOT: a ten pán ošklivý s tím nosem . 

%pho: a ten pán vošklivej s tim nose:m . 

*FAT: no s tím nosem škaredým no . 

%pho: no s tim nosem škaredym no . 

*CHI: +< xxx . 

%pho: xxx . 

%com: CHI se levou rukou drží za nos a znovu se podívá směrem na kameru, následně 

zpět na FAT . 

*FAT: no ano ten pán měl ošklivý nos . 

%pho: nó ano ten pán měl ošklivej nos . 

*MOT: +< a co dělal ten pán ? 

*CHI: [&hu] . 

%pho: hu . 

%tra: hu = Hut = klobouk (z něm.) 

%com: CHI se otočí na MOT po levé straně a položí si ruku na temeno hlavy . 

*MOT: měl klobouk ? 

*CHI: &eh vlasy . 

%pho: eh ty . 

%com: CHI ukáže oběma rukama na zátylek a oddaluje je, aby napodobil dlouhé vlasy, 

stále se dívá směrem k MOT . 

 

 Významný posun v užívání gramatických prostředků nastal po dovršení čtyř let 

věku, kdy chlapec začal aktivně používat souvětí, pokládat otázky různého typu a osvojovat 

si pravidla dialogu (včetně např. zdvořilostních frází).  
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7.8. Pragmatika 

 

V rámci pragmatiky byly analyzovány vybrané pragmatické funkce výpovědí (více o 

pragmatické funkci viz kap. 5. 8.). Pragmatickou funkcí je myšleno zaměření mluvčího 

v určitém úseku komunikační události na realizaci určitého komunikačního záměru 

(Kesselová – Slančová, 2006). Představuje reprezentaci vztahu mezi dítětem a okolím – 

reprezentaci postavení dítěte v komunikační situaci (Slančová, 2008). Na základě 

získaného materiálu bylo vytvořeno několik kategorií, na nichž je možné sledovat proměnu 

komunikačního projevu chlapce v jednotlivých situacích. Neklademe si za cíl postihnout 

všechny možné oblasti pragmatiky a vybíráme pouze ty, které v chlapcově komunikačním 

vývoji prošly nejznatelnějším vývojem. Pragmatická gesta byla analyzována také zvlášť 

v kap. 7. 3. 1. 

Pozdrav: Zprvu chlapec reagoval na příchod nebo odchod jiné osoby neverbálně – 

od 01;09 používal společensky zakotvené gesto pro mávání (shodné se znakem ze 

znakového systému GuK). Neverbální pozdrav, který byl věnován především dětem             

(v mateřské škole, kamarádům; od 02;07), bylo podání ruky. Chlapec tak uspokojil svou 

potřebu fyzického kontaktu s ostatními dětmi, jež jinak chtěl objímat.108 Od věku 03;04 se 

chlapec vyjadřoval verbálně při loučení (papapa), o měsíc později i při setkání (něm. aló). 

Zanedlouho přibyly další neformální pozdravy, tentokrát v češtině: tau (čau, 03;08) a ahoj 

(03;11). 

Vyjádření souhlasu: Kromě prvotní komunikace celým tělem a mimikou (úsměv, 

mávání rukama, kopání nohama apod. – obdobně jako u ostatních bodů) chlapec začal 

vyjadřovat souhlas verbálně, a to ve věku 01;06 slovem nenene. To mohlo být poněkud 

zavádějící, poněvadž stejným způsobem vyjadřoval také nesouhlas, a záleželo na intonaci, 

jakého významu slovo právě nabývalo. O měsíc později souhlas vyjadřoval také slovem 

dala, které si osvojil z dětské říkanky Vařila myšička kašičku. Po třetím roce věku (03;03) 

se začal místo souhlasu nahlas smát; tato reakce mu střídavě vydržela až do konce 

pozorovaného období. Ve věku 03;05 se sám začal učit na znamení souhlasu pokývat 

hlavou. V tom samém měsíci si osvojil i svou první podobu slova ano (amo) a souhlasné 

přitakání (hm). 

 
108 Lidé s Downovým syndromem mají sklony objímat a dotýkat se subjektivně oblíbených lidí (Čadilová, 

2007). 



 

144 

 

Vyjádření spokojenosti: Spokojenost chlapec nejprve (mimo přirozené neverbální 

projevy – pohupování, úsměv, které se objevovaly po celou dobu výzkumu) vyjadřoval již 

výše zmíněným slovem dala (01;07). Ve věku 01;11 se vrátil k neverbální formě 

a spokojenost vyjadřoval nově osvojeným tleskáním, ale ve věku 02;08 se navrátil 

k původní verbální variantě dala. Ve věku 02;11 začal odlišovat spokojenost při jídle 

(ňam). 

Vyjádření nespokojenosti: Nespokojenost chlapec v prvních komunikačních 

měsících vyjadřoval výraznou gestikulací rukou a nohou, příp. křikem. Ve věku 01;06 

přidal výraz nenene (viz též vyjádření souhlasu), které ve věku 02;05 zkrátil na ne, příp. 

nene. Tento zápor začal užívat také ve dvouslovných výpovědích: ve věku 02;11 např. 

produkoval výpovědi ne mama (ne, maminko), ne bé (nechci písničku „Pásla ovečky“). 

V tomto měsíci si také osvojil slovesnou formu nedu (nechci). Později (03;06) přibyl také 

výraz nelibosti hlavně při jídle ble. Od věku 03;08, když se mu něco nelíbilo, končil 

konverzaci slovy pa, příp. tau (čau). Přesně od čtyř let věku začal místo mami né říkat mami 

ne dí (mami ne dík). 

Poděkování: Od věku 02;03 chlapec pro poděkování užíval znak ze znakového 

systému GuK přiložením celé dlaně na hrudník. Od 02;05 tento znak kombinoval se slovem 

dí. Znak opustil kolem třetího roku věku. 

Požádání: Nejprve při požádání chlapec užíval znak (shodný pro společensky 

zakotvené gesto pro požádání; od 02;04). Od 02;10 tento znak užíval v kombinaci se 

slovem bite (z něm. bitte, děkuji). Znak opustil po třetím roce věku. 

Omluva: Pro omluvu chlapec od věku 02;07 užíval znak (kroužením bříšek prstů 

jedné ruky po hřbetě ruky druhé). Těsně po konci pozorovaného období ho začal 

kombinovat se slovem pomi (promiň) a zanedlouho po osvojení verbálního vyjádření znak 

vypustil. 
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7.9. Porozumění 

 

To, zda chlapec rozumí, bylo sledováno již na základě jeho reakcí na videích. Přesto 

jsme zvolili ještě tři další metody, které se porozumění mluvené řeči zabývaly. První 

vycházela z aktivit všedního dne, druhá z vybraných oblastí logopedických vyšetření a třetí 

z nového dotazníku dětského slovníku. 

Sledování porozumění probíhalo, když chlapci bylo 48 měsíců, a bylo rozděleno do 

dvou dnů (první den úkoly 1, 3, a 6, druhý den úkoly 2, 4 a 5). Úkoly chlapci zadávala 

maminka společně s výzkumnicí a v případě neporozumění nebo nutnosti zajištění 

pozornosti chlapce se vzájemně doplňovaly. Maminka měla úkoly k dispozici předem, aby 

se s nimi seznámila, a měla možnost do jejich obsahu zasáhnout. Úkol 6 (dotazník) 

vyplňovala maminka a v případě, že si nebyla jistá, se na slovo chlapce přímo zeptala. 

 

1) Úroveň percepce na základě běžné komunikace: 

Chlapci byly během dne udíleny následující pokyny a otázky, na něž měl reagovat 

(verbálně nebo neverbálně): 

Objekt: Podej mi prosím sklenici. 

Místo: Odnes to (papír) prosím do koše. 

Objekt + místo: Ukliď prosím míček do skříňky. 

Více objektů: Přines mi prosím jablko a mandarinku. 

Pozice: Dej prosím hračku na / pod / nad / mezi… 

Kde je hračka?  

Kdo drží hračku? 

Čí je to hračka? / Komu patří hračka? 

Části těla: Kde máš / kde má plyšák…? 

Barvy: Jakou barvu má…? 

Neznámé zvíře: Znáš toto zvíře? Co to je? 
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První tři úkoly zaměřené na objekt a místo chlapec zvládl bez pomoci. V případě více 

objektů ve dvou ze tří případů přinesl první ze zmíněných. Určování pozice pomocí 

prepozic bylo obtížné a činilo chlapci problémy; nicméně bylo zjištěno, že chlapec rozumí 

místním adverbiím dolů, nahoru i ven a reaguje na ně. 

Pro další tři otázky jsme využili chlapcovu oblíbenou hračku, plyšové prasátko. Na 

otázku Kde je hračka? zareagoval neverbálně – nalezl schovanou hračku a přinesl ji. 

Verbálně odpověděl na otázku Kdo drží hračku? (– teta). Na poslední otázku z trojice 

chlapec nezareagoval, ani když byla položena jinak. 

Základní části těla chlapec bez problému ukázal na sobě i na plyšové hračce. Stejně 

si poradil také se základními barvami; nepojmenovával je ale verbálně, ale znaky. 

Obrázek zvířete, které dítě neznalo (mravenečník), chlapec označil slovem pe (pes). 

Zřejmě tak učinil na základě podobnosti (srst, čtyři nohy, dlouhý ocas apod.). 

 

2) Percepce na základě vybraných součástí logopedického vyšetření: 

Aby bylo možné odhalit další úroveň jazykových i rozumových schopností 

pozorovaného chlapce, je součástí práce také analýza některých oblastí, které bývají 

součástí logopedického vyšetření. Popis níže zmíněných oblastí si rozhodně neklade nároky 

na úplnost a slouží pouze jako demonstrace tohoto typu vyšetření a také úrovně 

chlapcových schopností, kterých dosahoval ve 48 měsících věku. Pro více informací 

o částech logopedických vyšetření doporučujeme logopedické a diagnostické publikace 

(např. Bednářová – Šmardová: Diagnostika dítěte předškolního věku, 2015; Klenková: 

Logopedie, 2015; Kerekrétiová: Logopédia, 2016 aj.). Úkoly byly volně inspirovány první 

zmíněnou publikací. 

a) Orientační test laterality: Zkoušek laterality existuje větší množství, nejčastěji se ale 

v praxi používá test Z. Matějčka a Z. Žlaba (1972). Tato zkouška patří k základním 

metodám logopedické diagnostiky. Z hlediska poruch řeči je totiž důležitý i vztah mezi 

funkční dominancí oka a ruky. 

Úkol: Dítě plní následující úkoly se zapojením jednoho z párových orgánů (zde ruky): 

Sáhni si na nos. (pravá ruka) 

Ukaž, kam nejvýše dosáhneš. (pravá ruka) 
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V obou úkolech chlapec činnosti vykonával pravou rukou. Jsme si ale vědomi, že 

v dovršených čtyřech letech věku ještě nemusí být dominance plně vyhrazena. 

b) Orientační test pro zhodnocení motorických schopností: Úroveň motorických 

schopností a dovedností (jemné i hrubé motoriky) prolíná celý život dítěte, motorika je 

navíc spojena s lateralitou, rozvojem řeči i myšlením. Více o propojení motoriky a řeči 

viz kap. 4. 3. 

Úkol – hrubá motorika: 

Čáp: Stůj na jedné noze a představ si, že jsi čáp. Teď vystřídej nohy. 

Hroch: Zkus se válet v bahně jako hroch. Převaluj se (válej sudy), ruce nech připažené 

k tělu. 

Chlapec úkoly zvládal s obtížemi. Stoj na jedné noze byl vratký a chlapec si pomáhal 

volnou nohou opřenou o nárt stojící nohy. Při válení sudů neležel celým tělem na zemi a 

spíše se otáčel v polosedě. 

Úkol – jemná motorika: 

Ťukání: Zaťukáš na dveře? Střídavě do nich ťukej ukazováčkem jedné a druhé ruky. 

Trhání papíru: Přetrhni silnější kus papíru. 

Chlapec má méně obratné prsty a úkoly mu činily potíže. U prvního úkolu byl navíc 

problém se střídáním prstů. 

 

3) Pasivní slovní zásoba: 

V této části měl chlapec k dispozici papír se šesti obrázky (ve třech řadách po dvou: 

myš, jablko, hrnek, ruka, kočka, auto), na které na základě pokynů využívajících předložky 

a jiných vodítek ukazoval. 

Příklad úkolu: 

Ukaž na obrázek, který je pod myškou. Znáš obrázek? Co to je? 

Ukaž na obrázek, na kterém je zvíře s ocasem. Víš, jak dělá? 

Pokud byly instrukce jasné, zvládl je chlapec bez potíží. Problém mu činily 

předložky, především nad a pod. 
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4) Aktivní slovní zásoba:  

Zde bylo opět šest obrázků (dům, bota, pes, židle, míč, vlak), které měl chlapec 

pojmenovat. 

Příklad úkolu: 

Co je tohle? (– Bota.) Ano, správně, a kde máš botu? Ukaž. 

Chlapec dovedl pojmenovat všech šest obrázků. Jelikož ale nemá osvojené všechny 

fonémy, výslovnost měla nedostatky. K některým pojmenováním ještě sám připojil 

i typický zvuk (např.: ak š-š-š / vlak š-š-š) 

 

5) Porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách:                 

V této části byl chlapci předčítán text, do něhož měl na základě obrázků, které mu 

byly pro lepší orientaci zvýrazněny a ukázány, verbálně doplnit pět substantiv 

v odpovídajícím tvaru. 

Úkol: V malém domku u lesa žila jedna holčička, která měla strakatou (kočička). Kočička 

byla parádnice a často se zdobila velkou (mašle). V domku s nimi žil také (pes). Holčička 

jim občas pořídila malý (dárek), občas i dva (dárky). 

Tento typ úkolu byl pro chlapce nejtěžší. První substantivum doplnil, ale 

v nominativu. Druhé slovo (mašle) neznal. Třetí slovo doplnil správně, bylo pro něj 

relativně snadné, navíc v nominativu. Správně pojmenoval také čtvrté slovo (dárek), 

v němž je nominativní podoba shodná s akusativní. Přesně určil také plurál u posledního 

doplňovaného slova. 

 

6) Stručný dotazník dětského slovníku: 

Dotazník je primárně určen pro děti od 16 do 42 měsíců, námi pozorovaným 

chlapcem byl proveden na konci sledovaného období ve věku 48 měsíců. Z celkových 

40 slov jich chlapec rozuměl 38 (dle matky nerozuměl slovům žádný a zlomit) a produkoval 

7 (kykyryký, dobrou noc, auto, babička, pes, moje, dát). Během následujícího roku byl test 

proveden ještě jednou a chlapec produkoval dalších 9 slov: tričko, okno, nos, nehet, rohlík, 

liška, strom, malý, házet. 
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Podle uvedených norem chlapec ve věku 48 měsíců rozuměl zhruba na úrovni                            

40 měsíčního dítěte (percentil 50). Dle norem pro produkci dosahoval percentilu 25; 

podobného výsledku dosahují intaktní děti kolem 21. měsíce. 

 

7.10. Shrnutí komunikačního a psychomotorického vývoje na základě   

rodičovských deníků 

 

V následující části vycházíme především z deníkových záznamů vedených rodiči 

chlapce a z dat získaných z videonahrávek. Deníkové záznamy identifikují chlapcův 

řečový, ale také motorický vývoj, jak byl zaznamenán během celého sledovaného období 

od 24. do 48. měsíce věku.109 Uvedeny jsou také klíčové události z měsíců předchozích. 

 

01;02 (14 měsíců): Chlapec se sám posadil a u opory se postavil. Na požádání podává 

předměty. 

01;03 (15 měsíců): Začíná lézt. Ukazuje (jedním prstem). 

01;06 (18 měsíců): Řekl první slovo nenene. Zavedení znakového systému GuK. 

01;09 (21 měsíců): Aktivně pracuje se znakovým systémem GuK. 

01;11 (23 měsíců): Dělá „paci paci“. 

02;00 (24 měsíců): Stojí bez opory. Začíná pracovat s německou metodou Frühes 

Lesen (rané čtení, viz kap. 9). Zachycena jsou 3 nově produkovaná slova. 

02:01 (25 měsíců): Sám chodí. Zachycena jsou 2 nově produkovaná slova. 

02;02 (26 měsíců): Za svého komunikačního partnera si vybírá živé zvíře (králíka) – 

čte mu, zpívá. Na požádání podává předměty. Hledá řešení: dědeček mu zpíval – chlapci 

se píseň nelíbila, proto přinesl zpěvník. Zachyceno je 1 nově produkované slovo a 11 znaků. 

02;03 (27 měsíců): Udrží pozornost při čtení kratší pohádky. Povídá si a znakuje, 

i když si sám čte. Umí podat asi sedm druhů oblečení. Zachyceno je 1 nově produkované 

slovo a 8 znaků. 

 
109 Více o propojení řeči a pohybu viz kap. 4. 3.  
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02;04 (28 měsíců): Poprvé spojil dvě slova (mama bé; mama dala). Motorický úspěch 

– baví jej hra s míčem. Procvičuje slovesa prostřednictvím fotoalba s činnostmi. Není 

zachyceno žádné nově produkované slovo, znaků 7. 

02;05 (29 měsíců): Výpovědi nově vznikají kombinací slov a znaků (např. Mama 

[slovo] dala [slovo] prosím [znak] sušenku [znak].). Odpovídá na otázky – slovem nebo 

znakem (např. Kdo jezdí se záchrankou? – tata). Zachycena jsou 2 nově produkovaná slova 

a 9 znaků. 

02;06 (30 měsíců): Zavedení německé logopedické metody Lautgebärden 

(tzv. hlasité znaky, viz kap. 9). Všechny činnosti, které sám dělá, dělá také s plyšovým 

zvířátkem (čištění zubů apod.). Rodiče pozorují zlepšení koncentrace u činností. Není 

zachyceno žádné nově produkované slovo, znaků 6. 

02;07 (31 měsíců): Když něco chce, dojde pro jednoho z rodičů, aby mu pomohl. 

Rozvíjí představivost – rodiče ho tahají na saních a chlapec říká, jaké mají dělat zvíře. Není 

zachyceno žádné nově produkované slovo, znaků 6. 

02;08 (32 měsíců): Hraje si na role (lékař, krmí zvířata ad.). Poprvé zopakoval slovo: 

pupe, z něm. Puppe (panenka). Jeví zájem o čísla a počítání. Zachycena jsou 3 nově 

produkovaná slova a 6 znaků. 

02;09 (33 měsíců): Jeví zájem o písmena – pozná A, B, E, M, R, hlásky procvičuje 

prostřednictvím Lautgebärden – hlasitých znaků. Namaloval první obrázek. Zachycena 

jsou 3 nově produkovaná slova a 2 znaky. 

02;10 (34 měsíců): Reaguje na otázky a odpovídá na ně slovem, znakem nebo jejich 

kombinací. Baví jej aktivity na rozvoj jemné motoriky (vkládání tvarů, navlékání korálků, 

malování). Pokrok v porozumění německému jazyku. Zachycena jsou 4 nově produkovaná 

slova a 2 znaky. 

02;11 (35 měsíců): Často si sám čte – převážně drmolením a nesmysluplnými slovy. 

Začíná se učit kategorizovat pojmy. Vyhledává hru s ostatními dětmi. Zachyceno je 7 nově 

produkovaných slov a 2 znaky. 

03;00 (36 měsíců): Zautomatizoval si poděkování a požádání (do té doby většinou po 

upozornění). V logopedických cvičeních aktivně pracuje se spojkou a. Pokud mu okolí 

nerozumí, vzteká se. Zachycena jsou 4 nově produkovaná slova a 3 znaky. 
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03;01 (37 měsíců): Trénuje rozdíly malý – velký. Pozná geometrické obrazce kruh 

a čtverec. Dítě (jednotlivce) oslovuje plurálem dě-ti. Reaguje na německé povely také od 

rodičů. Zachyceno je 1 nově produkované slovo a 5 znaků. 

03;02 (38 měsíců): První skloňované slovo (dívčí jméno báva, volá bávo). Pozná 

rozdíl mezi dvojicí malý – velký. Spojku a užívá i ve svém projevu. Upozorňuje na sebe 

výrazem lala. Zachyceno je 1 nově produkované slovo a 8 znaků. 

03;03 (39 měsíců): Říká to a je. Všude vyhledává písmena a nahlas je čte. Vymýšlí 

si vlastní písničky. Místo verbálního souhlasu se směje. Zachycena jsou 3 nově 

produkovaná slova a 1 znak. 

03;04 (40 měsíců): Opakuje slabiky a dokáže zopakovat větu typu To je máma. Mám 

tě rád. Opakuje jména dětí v mateřské škole. Trénuje rytmizaci slov vytleskáváním slabik. 

Pozná a pojmenuje písmena A, E, I, O, U, B, M, N, P. Poprvé postavil věž z kostek. 

Zachyceno je 1 nově produkované slovo a 4 znaky. 

03;05 (41 měsíců): Projevuje zájem o počítání, pozná číslici 3. Snaží se kývat a 

kroutit hlavou jako vyjádření souhlasu (nesouhlasu). Trénování skládání trojslovných vět 

typu agens – verbum – patiens. Zachycena jsou 3 nově produkovaná slova a 3 znaky. 

03;06 (42 měsíců): Oblíbenými slovy jsou lá (Mikuláš) a mimi. Vyžaduje klasické 

pohádky a doplňuje je (např. co nesla Karkulka v košíku). Zachyceno je 11 nově 

produkovaných slov a 4 znaky. 

03;07 (43 měsíců): Adekvátně odpovídá na otázku, jak se dané slovo řekne německy 

(nejčastěji poslední slabikou, např. pe (Suppe)). Často zkouší hranice chování. Zachyceno 

je 13 nově produkovaných slov a 1 znak. 

03;08 (44 měsíců): Používá formu podobnou akusativu: mama bite krka ve významu 

Maminko, pusť prosím Krtka. Když o sobě hovoří, nazývá se jménem. Pozná základní 

barvy. Dělá před rodiči hudební vystoupení. Zachyceno je 16 nově produkovaných slov a 

3 znaky. 

03;09 (45 měsíců): Učí se číst sloveso má. Učí se rozeznávat směry nahoře a dole. 

Zachycena jsou 2 nově produkovaná slova a 4 znaky. 

03;10 (46 měsíců): Doplňuje poslední slova ve verši. Začíná jezdit na dětském 

odrážedle – motorce. Zachycena jsou 4 nově produkovaná slova a 2 znaky. 
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03;11 (47 měsíců): Sloveso mít ve tvaru má, příp. mám, užívá i ve větě. Procvičuje 

německé předložky auf, unter, mit (na, pod, s). Trénuje foukání a smrkání. Zachyceno je 

10 nově produkovaných slov a 1 znak. 

04;00 (48 měsíců): Stále si hraje „na narozeniny“ a zpívá narozeninovou píseň. 

Zajímá ho, kdo je chlapec a kdo dívka. Zachycena nejsou slova nově produkovaná, ale 

artikulačně variovaná. 

 

Ve 48 měsících věku chlapec upřednostňoval verbální komunikaci, přestože ještě 

nebyla dostačující, a proto občas docházelo k neporozumění s širším okolím i vlastní 

rodinou. Chlapec vedl dlouhé monologické promluvy, které byly tvořeny převážně 

vokalickými zvuky a doplňovány osvojenými slovy (aktuální zásoba byla 107 slov a 118 

znaků). Znaky užíval v mnohem menší míře než v předešlých měsících (znaky „zpomalují“ 

komunikaci, komunikace jejich prostřednictvím je pomalejší než komunikace verbální). 

Lépe než v předešlých měsících se učil slova opakováním, ale opakoval nejčastěji poslední 

slabiky slov. Auditivní vnímání ještě stále nebylo tak dobře vyvinuté jako vizuální. 

Díky metodám raného čtení se chlapec učil tvořit verbální věty (věty typu To je máma 

a táta.; do té doby vyjadřoval tu samou skutečnost typem máma a táta, čili pouze 

označením osob). Zjišťujeme, že zatímco intaktní děti se učí nejprve mluvit a poté 

začínají ovládat čtení a psaní, děti s Downovým syndromem pořadí těchto dovedností 

zaměňují; skrz čtení (kombinované s vizuální složkou – obrázky, fotografiemi) si osvojují 

kategorie morfologické (např. deklinaci, rozdíl mezi singulárem a plurálem aj.), syntaktické 

(např. stavbu věty a slovosled) a v neposlední řadě lexikální (rozšiřující se individuální 

slovní zásoba). 
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Shrnutí 

Chlapec v pozorovaném období byl (a stále je) aktivním komunikačním partnerem. 

Byla u něho patrná snaha o udržení rozhovoru, přestože v pozorovaném období sám 

nepokládal otázky. Jeho výpovědi byly většinou dlouhé, melodicky a zvukově bohaté, 

přestože jejich základ tvořilo jedno, příp. více smysluplných slov.  V chlapcově 

komunikačním projevu byla patrná výrazná gestikulace a především v dřívějších měsících 

používal podpůrné znaky německého znakového systému GuK. Chlapec zatím velmi zřídka 

užíval gramatické konstrukce, v rámci jazykových rovin u něj byla nejvýrazněji rozvinuta 

rovina lexikální. 

Chlapcova jazyková a komunikační kompetence byla v porovnání s intaktními dětmi 

stejného věku opožděná a ovlivněna narušenou komunikační schopností, která zasahuje 

všechny roviny, zejména morfo-syntaktickou a foneticko-fonologickou. 

Osvojování slovní zásoby probíhalo pomaleji, na konci pozorovaného období 

ve 48 měsících chlapec produkoval 107 slov (intaktní děti takové množství často produkují 

kolem druhého roku věku). V dialozích si ale cca od druhého roku vypomáhal naučenými 

znaky ze znakového systému GuK, a vytvářel tak první spojení a věty multimodálně – 

záměrným kombinováním verbální produkce a naučených znaků, jimiž velmi často 

vyjadřoval činnosti. Díky této podpůrné komunikaci byl schopen dříve zažívat komunikační 

úspěch. 

Vývojem procházela také podoba osvojených slov a také samotný slovní význam. 

Zatímco index správnosti původní podoby osvojených slov dosahoval hodnoty 0,032                  

(3,2 %), celková hodnota indexu správnosti chlapcem užívaných slov nabyla na konci 

pozorovaného období hodnoty 0,387 (38,7 %). 

Úroveň percepce se jevila poměrně vysoká, jak dokazují také tři zvolené metody 

(analýza běžné komunikace, vybrané části logopedického vyšetření a Stručný dotazník 

dětského slovníku). Problém činilo především porozumění předložkám. 

Proměnami procházelo také vyjádření pragmatických jevů, my jsme se věnovali 

pozdravu, poděkování, požádání, vyjádření (ne)spokojenosti, (ne)souhlasu a omluvě. 
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8. Bilingvní situace u dítěte s Downovým syndromem 

 

Kapitola představí bilingvní situaci u námi pozorovaného chlapce. Představeny 

budou výsledky z dotazníku řečového prostředí Beirut (Slančová – Kapalková, 2013) a také 

strategie, které chlapec při komunikaci oběma jazyky využívá. 

 

Přestože videonahrávání chlapce trvalo dva roky, materiál vhodný k pozorování 

bilingvismu se objevoval až v posledních měsících nahrávání. 

Jak už bylo uvedeno, chlapec vyrůstá v simultánním bilingvismu, přičemž 

dominantní jazyk (čeština) je vázán na pečující osoby (oba rodiče). S německým jazykem 

se odmalička setkává při terapiích různého druhu, v mateřské škole, kam dochází od září 

2017, a na zájmových aktivitách. 

Na konci pozorovaného období ve věku 48 měsíců čítala chlapcova slovní zásoba 

107 českých i německých slov. Z tohoto počtu bylo po vzoru Gatta et al. (2015) vyloučeno 

23 slov jazykově nespecifických, jež zahrnovala: 

1) slova podobné fonologické formy v obou jazycích (např. [mama] máma); 

2) vlastní jména (např. německé [kitina] Kristina). 

Zvláštní, zatím málopočetnou skupinu tvořila slova překladová, tedy ta, jež se 

objevovala v lexikonu obou jazyků — u chlapce se jednalo o pět slov: [leba] chléb x [bró] 

Brot, [ní] sníh x [né] Schnee, [horu] nahoru x [óbe] oben, [baba] babička x [óma] Oma, 

[děda] dědeček x [ópa] Opa. Tato slova (kromě dvojice [óma], [ópa]) navzájem nevykazují 

žádnou podobnost z hlediska obsahu ani formy. Ve věku 03;07 si chlapec ještě v obou 

jazycích osvojil slovní spojení k přání dobré noci: [rou] dobrou noc x [ná] gute Nacht. 

Překladová slova byla opět po vzoru již uskutečněného výzkumu do výsledného sčítání 

započtena pouze jednou, nikoli dvakrát. Slovní zásoba se po těchto úpravách zúžila na 84 

slov (v nichž nejsou zahrnuta slova překladová), z nichž 64 bylo českých a 20 německých 

(viz graf 3). Chlapec v této době navíc ovládal a aktivně používal přes 100 znaků 

z podpůrného znakového systému GuK (více o jeho užívání viz kap. 7, o systému viz kap. 

6. 2. 2. 1.). 
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Graf 3. Celková slovní zásoba u chlapce s Downovým syndromem v 48 měsících věku. 

 

8.1. Dotazník řečového prostředí Beirut 

 

Možností pro zkoumání řečového prostředí je více, pro účely této práce byl zvolen 

dotazník Beirut. Jeho prostřednictvím byla zjištěna míra aktuálního užívání obou jazyků. 

Dotazník má několik částí: 1) informace o dítěti, 2) vývoj dítěte (motorický i řečový, 

kontakt s dalšími jazyky), 3) řečové schopnosti a dovednosti dítěte v porovnání 

s vrstevníky, 4) jazyky, jimiž se hovoří v domácím prostředí, a pravidelné aktivity, 

5) jazyky, jimiž se hovoří mimo domácí prostředí, 6) informace o rodičích, 7) obtíže 

rodinných příslušníků (ve škole, v porozumění mluvené řeči apod.). 

Dotazník vyplňovali rodiče chlapce na konci pozorovaného období (ve 48 měsících) 

za účasti výzkumnice. Rodiče uvedli, že jim dotazník pomohl uvědomit si, že chlapec byl 

od narození v úzkém kontaktu s oběma jazyky. V českém jazyce hovořil s oběma rodiči 

(oba jsou české národnosti) i dalšími rodinnými příslušníky. V tomto jazyce také četl nebo 

mu bylo čteno, díval se na pohádky či poslouchal veršované říkanky a písničky. Právě 

do těchto aktivit se často promítal také jazyk německý (chlapec vlastní knihy v německém 

jazyce, dívá se na německou televizi apod.). S němčinou se dále setkává na terapiích, 

v mateřské škole, občas v konverzaci s matkou – zejména na terapiích a v mateřské škole, 

kdy jsou s chlapcem účastníky dialogu s německy hovořícími občany. V sekci řečových 

schopností v českém i německém jazyce ve srovnání s vrstevníky matka udávala velmi 

nízké body; nejvyšší skóre získal chlapec v češtině u bodu, zda jsou rodiče spokojeni 
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s úrovní porozumění (3 body ze škály 0–4). V německém jazyce chlapec dosáhl dvakrát 

dvou bodů, a to opět v porozumění a dále v otázce, zda se dítě cítí frustrovaně, pokud 

nemůže komunikovat v daném jazyce.  Rodiče uvádějí, že na základě dotazníku si také 

uvědomili, že učení se německému jazyku nemá vliv na jazyk český. 

Výpočtem koeficientu (pro každý jazyk zvlášť) byl zjištěn dominantní jazyk L1 

a jazyk druhý L2. Dominantní jazyk (čeština) v uvedeném věku dosahoval přes 90 % 

jazykové expozice, německý jazyk cca 30 % (viz Graf 4). Jelikož v některých situacích 

dochází k překrývání jazyků (např. komunikace s přáteli apod.), není celkový součet roven 

100 %. 

 

 

Graf 4. Míra aktuálního užívání jazyků u chlapce s Downovým syndromem ve 48 měsících 

věku. 
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Graf 5. Institucionální užívání jazyků u chlapce s Downovým syndromem ve 48 měsících 

věku. 

 

Podobný výsledek ukázal také poměr institucionálního užívání jazyků (viz Graf 5). 

Na základě průměrného počtu hodin bdění týdně, délce pobytu v mateřské škole, účasti na 

mimoškolních aktivitách, interakce s kamarády a dalších faktorech byla čeština 

vyhodnocena jako silně dominantní jazyk institucionální (86 % dominance češtiny oproti 

23 % institucionálního užívání němčiny), přestože rodina v Německu tráví celý všední 

týden. 

Vysokou dominanci českého jazyka v tomto období bylo možné předpokládat, 

jelikož oba rodiče jsou české národnosti a také s ohledem na opožděný komunikační vývoj 

chlapce. S ohledem na fakt, že chlapec ale bude navyšovat časovou dotaci v mateřské 

a následně i základní škole a bude se stále častěji stýkat s vrstevníky hovořícími německy, 

je vysoce pravděpodobné, že dosavadní grafy nabydou zcela odlišných hodnot 

a dominantním jazykem se stane jazyk druhý, německý — vliv obou prostředí bude tak 

vysoký, že se dítě v komunikaci přizpůsobí vnějším podmínkám. V této situaci bývá 

doporučováno v časovém horizontu 5–7 let dotazník řečového prostředí zopakovat 

(viz např. Kapalková – Palugyayová, 2016). Grosjean (2019) uvádí, že se jazyková 

dominance může v průběhu života měnit — není proto správné předpokládat, že první 

jazyk musí být nutně jazykem dominantním, různé aspekty života často vyžadují různé 

jazyky. 
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8.2. Komunikační strategie v bilingvním prostředí 

 

Chlapcova slovní zásoba nebyla v pozorovaném období příliš objemná, ale přesto již 

před čtvrtým rokem začal upřednostňovat verbální vyjadřování před užíváním znaků (ty se 

v komunikaci objevovaly stále, ovšem v mnohem menší míře než v předchozích měsících, 

viz. kap. 7. 7. o morfologických a syntaktických prostředcích chlapce). Komunikační 

strategie, které chlapec využívá v rámci bilingvní komunikace, jsou dvojí — transfer 

a přepínání kódů (Kapalková – Palugyayová, 2016). Transfer je obvykle typický u dětí cca 

do dvou let věku a vyznačuje se míšením slovní zásoby a gramatických pravidel 

exponovaných jazyků (u chlapce se jedná především o užívání dvojí slovní zásoby). 

Zároveň již ale mezi českým a německým kódem dovede v závislosti na sociálním 

prostředí přiměřeně alternovat. Tato schopnost přepínání se u bilingvních dětí objevuje cca 

kolem třetího roku věku, dítě začíná rozlišovat mezi slovní zásobou a specifiky obou jazyků 

(Kapalková – Palugyayová, 2016). 

 

Ukázky strategie – transfer:110 

 

(03/2019, 45 měsíců) 

Popis situace: MOT (maminka) s chlapcem (CHI) diskutuje o počtu bonbonů. 

*MOT: tak dostaneš teda lentilku . 

%pho: tak dostaneš teda lentylku . 

*CHI: ne mami [draj] lentilky ! 

%pho: ne mamiii draj lentylky . 

%tra: draj = drei = tři (z něm.) 

 

(07/2019, 49 měsíců) 

Popis situace: MOT (maminka) se ptá chlapce (CHI), co si dá k obědu. 

*MOT: Co si dáš k obědu ? 

*CHI: maso ne [ajs] ano . 

%pho: maho ne aj ano . 

%tra: ajs = Eis = zmrzlina (z něm.)  

 
110 Vysvětlivky k transkripci viz kap. 7. 1. 3. 
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(08/2019, 50 měsíců) 

Popis situace: MOT (maminka) přemlouvá chlapce (CHI), aby šel do školky. 

*MOT: teď už ale půjdeme do školky . 

*CHI: mami [oben] ne ! 

%pho: mamiii oben né . 

%tra: oben = oben = nahoru (z něm.) 

*MOT: ano půjdeš do třídy nahoru s velkými dětmi . už jsi velký kluk . 

%pho: ano pudeš do třídy nahoru s velkými dětmi . uš si velký kluk . 

*CHI: mami [oben] ano ! 

%tra: oben = oben = nahoru (z něm.) 

%com: Změna názoru po příchodu do třídy . 

 

Ukázka strategie – míšení kódů: 

 

(08/2019, 50 měsíců) 

Popis situace: CHI (chlapec) česky poděkuje své německé asistence, záhy se opraví 

a poděkuje německy.  

*CHI: marion dík . ne [danke] . 

%pho: mamarrr dí . ne danke . 

%tra: danke = danke = děkuji (z něm.) 

 

Kvůli chlapcově narušené výslovnosti a nekompletnímu osvojení fonologických 

systémů obou jazyků dochází ve slovech často k elizi hlásek. Potvrzuje se zde ale fakt, že 

pokud má dítě určitý druh narušené komunikační schopnosti, bude přítomný v obou 

jazycích. Možná i proto si chlapec pomáhá výpůjčkami z jednoho či druhého jazyka; pokud 

je slovo v jednom jazyce příliš obtížné, v některých případech je nahrazuje slovem 

překladovým: 
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(03/2019, 45 měsíců) 

*MOT: jakou má to auto barvu ?  

*CHI: [rót] .  

%pho: ró .  

%tra: ró = rot = červená (z něm.) .  

*MOT: ano je červené .  

*CHI: ano [rót] .  

%pho: ano ró .  

%tra: ró = rot = červená (z něm.) . 

 

Výběr z lexikonu českých, nebo německých slov není tedy ještě striktně zakotven ani 

v domácím prostředí, v němž všichni členové mají jako dominantní jazyk češtinu. Analýza 

českých i německých komunikačních situací a potvrzení matky ale dokazují, že chlapec 

mezi těmito jazyky na konci pozorovaného období rozlišuje na úrovni percepce. Navíc, 

především v rámci jednotlivých institucí — mateřské škole, na terapiích apod. — se 

postupně začíná jazykům dané instituce přizpůsobovat: 

 

(12/2019, 42 měsíců) 

*MOT: chtěl by sis číst knížku ?  

*CHI: ano . 

%pho: áno . 

 

(03/2020, 45 měsíců) 

*TEA:111 bist du hungrig ? 

*CHI: ja . 

%pho: jaaa . 

 

  

 
111 TEA = teacher (učitel). 
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Získaný materiál poskytl pouze základní vhled do problematiky bilingvní situace 

u dítěte s Downovým syndromem. Další zajímavé výsledky se objeví v dalších letech, kdy 

si chlapec bude osvojovat více gramatických konstrukcí a bude tvořit delší promluvy 

(výzkumy ukazují, že – v mateřském jazyku – toto období u dětí s Downovým syndromem 

přichází cca v rozmezí 4 a 9 let věku; Selikowitz, 2011). 

 

Na závěr ještě přidáme poznámku k logopedické péči. Jelikož dítě s Downovým 

syndromem vždy mívá i nějaký druh narušené komunikační schopnosti, je jako jedna ze 

základních terapií nabízena logopedie — a to u monolingvních i bilingvních mluvčích. 

Logopedická péče dnes již nezahrnuje pouze nápravu výslovnosti problematických hlásek; 

u dětí s Downovým syndromem již ve věku kolem jednoho roku může např. pomoci 

posilování obličejových svalů (tzv. orofaciální terapie, viz např. Morales, 2006), dále 

napomáhá správnému vývoji komunikačních dovedností dítěte, v případě poruch řeči 

napomáhá s jejich odstraněním či alespoň zmírněním (zde se mohou lišit postupy logopedie 

klasické a klinické). U dvojjazyčného dítěte je velmi doporučováno docházet na 

logopedickou terapii v obou jazycích; tato rada se stává ještě důležitější, pokud si dítě 

osvojuje typologicky různé. Toto doporučení s sebou nese i jasné limity: logopedický 

terapeut nemůže být aktivně vybaven všemi možnými jazykovými kombinacemi, zároveň 

dojíždění ke dvěma různým profesionálům (např. v jiných zemích) nemusí být pro rodinu 

přijatelné. Pokud dítě navštěvuje dva logopedy, mělo by mezi nimi docházet k předávání 

zpráv o průběhu terapií. Ani toto doporučení není ale často z hlediska jazykové (nebo jiné) 

bariéry dobře možné. Pokud dítě logopedické terapie nenavštěvuje, je nutné, aby bylo 

obklopeno vhodnými řečovými vzory; děti s Downovým syndromem mají ještě silněji než 

intaktní děti vyvinutou schopnost nápodoby, proto je existence správného řečového vzoru 

nezbytná. 

Pozorovaný chlapec je dle logopedů ve srovnání se svými vrstevníky se stejnou 

diagnózou velmi dobře jazykově vybaven a je u něj velmi příznivá prognóza běžného 

užívání obou jazyků. Ve výzkumu budeme pokračovat — chtěli bychom ale rozšířit 

působnost zvolené metody videonahrávání, které bylo doposud zaměřeno pouze na domácí 

prostředí. Tím by vznikl větší prostor pro pozorování autentického bilingvního chování 

v životě chlapce. 
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Shrnutí 

Přestože videonahrávání chlapce trvalo dva roky, materiál vhodný k pozorování 

bilingvismu se objevoval až v posledních měsících nahrávání. Chlapec vyrůstá 

v simultánním bilingvismu, přičemž dominantní jazyk (čeština) je vázán na pečující osoby 

(oba rodiče). S německým jazykem se odmalička setkává při terapiích různého druhu, 

v mateřské škole, kam dochází od září 2017, a na zájmových aktivitách. 

Z osvojených 107 slov bylo 23 z nich považováno za jazykově nespecifická: ze zbylé 

slovní zásoby 84 slov bylo 64 českých a 20 německých. Čeština byla dle dotazníku řečového 

prostředí hodnocena jako jazyk dominantní (cca 90 % jazykové expozice), němčina 

dosahovala cca 30 %. Z důvodu zvýšení časové dotace v mateřské a následně i základní 

škole se ale jazyková dominance může změnit. 

Chlapec využíval strategie transferu (míšení slovní zásoby), po třetím roce věku také 

přepínání mezi jazyky – zatím pouze na úrovni slov, poněvadž gramatické prostředky 

chlapec zatím používal jen minimálně. Bylo by vhodné, aby pravidelně navštěvoval 

logopedii v českém i německém jazyce. 
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9. Alfa a omega učení se (nejen) jazyku: vizualizace 

 

V následující části budou představeny vybrané metody a pomůcky založené na 

vizuálním vnímání a paměti, jež chlapci pomáhají v osvojování jazyka.112 

 

Odborníci i rodiče se shodují, že klíčem k rozvoji kognitivních schopností dětí 

s Downovým syndromem je vizualizace (viz např. Wilken, 2018). Jelikož tyto děti mívají 

auditivní vnímání méně rozvinuté, vede cesta k úspěchu právě skrze vnímání vizuální 

a nejlépe kombinaci smyslových prožitků (vizuálním stimulem je míněno také písmo; 

McGuire, 2021). Protože takových pomůcek je velké množství (např. piktogramy, 

trojrozměrné předměty ad., o pomůckách AAK viz kap. 6. 2. 1.)., budou v této kapitole 

představeny pouze některé z těch, s nimiž pracuje námi pozorovaný chlapec. 

 

9.1. Znakový systém 

 

Chlapec v rané komunikaci využíval znaky ze znakového systému GuK (viz kap. 

6. 2. 2. 1.). S touto metodou začal v 18 měsících věku, aktivně o tři měsíce později. Tento 

způsob komunikace mu umožňoval zvnitřnit si významy slov prostřednictvím více smyslů 

a kontaktu s vlastním tělem – jednalo se o propojení sluchu (verbálního slova), zraku 

(vizuální podoby znaku) a gestikulace. Tímto způsobem bylo možné přecházet do různých 

úrovní symbolizace – od znaků co nejkonkrétnějších po abstraktnější. Chlapec si ne vždy 

osvojil znak přesně v podobě, jaká byla uvedena v manuálu, a přizpůsobil si ho svým 

motorickým schopnostem. Kombinací znaků a verbálních slov byl potom schopen tvořit 

slovní spojení, ale i jednoduché věty a později souvětí. 

 

 
112 Všechny fotografie byly zveřejněny se souhlasem rodičů  

a kvůli anonymizaci byly upraveny. 

Obr. 6. Chlapec při procvičování znaků ze znakového 

systému GuK (znak pro péct natažením paží ohnutých 

v loktech dopředu, dlaněmi vzhůru). 
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9.2. Fotoalba 

 

Velmi praktickou pomůckou se jeví také fotografie. Tento typ pomůcky je možné 

využívat od velmi raného věku, protože k ní není potřeba žádných speciálních dovedností. 

Velkou výhodou fotografií je, že osoby, předměty či zvířata konkretizují. Je ovšem nutné 

proces komunikace skrze fotografie vždy plně individualizovat a vždy si ověřovat, zdali na 

fotografii zobrazenému daná osoba rozumí. Důležité by při pořizování fotografií mělo být 

i dodržování určitých zásad (např. figura v pozadí, konkrétnost vs. obecný pojem, velikost 

apod.; Maštalíř – Pastieriková, 2018). 

 

Fotografie je také vhodné užívat při učení se znakům: 

 

 

Obr. 7. Na jedné straně znak – činnost ze znakového systému Guk, na druhé straně 

fotografie osoby, pro niž je tato činnost typická (příp. předmětu vztahujícího se k této 

činnosti): zde dvojice babička – vařit. 

 

Zároveň je možné vytvořit album s činnostmi a věcmi typickými pro osobu, která 

fotoalbum využívá. Slouží tak k pochopení posesivity a uvědomění si vlastních věcí, 

blízkých osob apod. (tzv. ich – Buch, personalizovaná kniha apod.). Personálie je možné 

také namluvit (např. na diktafon, didaktické pomůcky aj.). Nejčastěji se sem vyobrazuje 

rodina, zájmy, oblíbené předměty či denní režim. 
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Obr. 8. Ukázka z alba s fotografiemi vlastních věcí chlapce. 

 

Podobně se dají ukládat také vzpomínky – vznikají tak zážitkové knihy a deníky 

doprovázené konkrétními prožitky. Lidé s Downovým syndromem rádi zažité věci opakují 

a napodobují, navíc se na jejich základě mohou dále učit. 

 

Alba slouží také jako organizér karet se znaky, příp. dvojic znak – zastupovaný 

obrázek: 

 

Obr. 9. Ukázka z alba pro znaky: na levé straně zastupovaný obrázek (lampa), na druhé 

příslušný znak.  
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9.3. Lautgebärden – hlasité znaky 

 

Jedná se o karty na vyslovování slabik a hlásek. Jednotlivé obrázky opět propojují 

zrak (podoba obrázku), sluch (vyřčená hláska, slabika) a gestikulaci (pohyb rukou nebo 

celého těla). Jednotlivé znaky upozorňují na správnou polohu mluvidel při produkci dané 

hlásky nebo slabiky, chvění mluvidel apod. Výsledný celek velmi dobře celostně odráží 

požadovaný zvuk.113 

 

Obr. 10. „Hlasitý znak“ pro hlásku B: Pravou rukou, dlaní vzhůru, se naznačuje pohyb 

vzduchu (bublinek), které vycházejí rybě z úst. Tento pohyb evokuje hlásku b, která se 

současně produkuje. 

 

 V českém prostředí obměnu této metody nalezneme pod názvem pomocné 

artikulační znaky a používá se pro osoby se sluchovým postižením (viz např. Krahulcová, 

2002). 

 
113 V Německu s touto metodou pracují např. materiály Mach mal so či TOLGS. 



 

167 

 

9.4. VSL Programm (verstehen – sprechen – lesen) 

 

Následující německý program patří k metodám raného čtení. Dítě si na základě 

vizuální paměti spojuje obrázek s jeho psanou podobou, a učí se tak číst. Program je 

původně německý, rodina si ale vytvořila karty také pro český jazyk. V této metodě (mimo 

posledního kroku) není potřeba, aby se dítě umělo vyjadřovat verbálně. Chlapec s metodou 

začal pracovat ve dvou letech věku a v současné době aktivně procvičuje čtvrtou fázi, 

přičemž fáze metody jsou následující:114 

1) Položení obrázku na stejný obrázek (např.: Kde je namalovaná kytička? Dej prosím 

kytičku na kytičku.): v této fázi dítě k sobě dle vizuální podobnosti přikládá dva shodné 

obrázky. 

2) Psané slovo na psané slovo (např. Kde je napsáno křeček? Dej prosím křečka na 

křečka.): přestože dítě nezná písmena, opět na základě vizuální podobnosti v této fázi 

na sebe přiřazuje karty se stejným nápisem. Je vhodné začít se dvěma slovy, která se 

liší délkou (např. pes a krokodýl). 

3) Slovo na obrázek (např.: Kde je napsáno pes? Dej prosím kartičku na obrázek psa.): 

nyní dítě pokládá psané slovo na obrázek. 

4) Obrázek na slovo (např. Kde je nakreslený slon? Dej ho prosím na kartičku, kde je 

napsáno slon.): v této fázi se postupuje opačně – od obrázku ke psanému slovu. 

5) Čtení (např. Jaké je toto slovo? Co je zde napsáno?): v poslední fázi, kdy si dítě již 

zvnitřnilo psanou a obrazovou podobu slova, toto slovo předčítá.  

 
114 K další fázi se přistupuje ve chvíli, kdy dítě ovládá fázi předchozí. 

Obr. 11. Ukázka VSL programu: verstehen – sprechen – lesen                                                                                                 

(dostupné z www.k2-verlag.de/vde/vsl-verstehen-sprechen-lesen.html). 
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9.5. Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek 

 

Jedná se opět o metodu raného čtení, ale vzniknuvší v českém prostředí. Její 

autorkou je pedagožka L. Pacltová.115 

Jelikož si děti s Downovým syndromem nedovedou osvojovat řeč jako intaktní děti 

posloucháním a opakováním, je tím správným klíčem právě čtení. Podrobný popis metody 

je uveden na webových stránkách downsyndrom.cz: „Dítěti je nutné vytvořit konkrétní 

představu hlásky – písmene tak, aby stimulovala jeho mluvidla ke správnému vyslovení. 

Pracuje se s celým tělem a se všemi smysly. Využívá se her, dramatizací, znázorňování, 

každá činnost musí být emotivní. Jde o proces zážitkového učení. Ke každé hlásce se pojí 

určitý předmět nebo činnost, to později napomáhá ke snadnějšímu vybavení si příslušného 

písmene. Děti se naučí všechny hlásky zřetelně a s prodlouženou výslovností, aby docházelo 

ke zpětné vazbě a k fonematickému uvědomění si příslušné hlásky. Po zvládnutí správné 

podoby hlásky po stránce logopedické dochází ke zvnitřňování tvarů (velkého i malého) 

písmene, opět zážitkovou formou, aby si jej děti dokonale zafixovaly. K první souhlásce 

„m" se ihned připojuje samohláska „a". Následně se přechází k nácviku čtení první 

otevřené slabiky „Ma, ma, MA". Tím, že dítě vyslovuje souhlásku „m" dlouze, získává čas 

k uvědomění si následné samohlásky a přípravě mluvidel k jejímu vyslovení. Nikdy 

nevyslovuje hlásky izolovaně „m-a", ale vždy vázaně „mmmaaa". Tento proces 

nenastupuje automaticky, vyžaduje dlouhodobé nacvičování.“116 

Přestože Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek zatím není oficiální 

uznávanou výukovou metodou čtení, její kvality a úspěchy v podobě čtoucích dětí 

s Downovým syndromem i jiným typem intelektového postižení jsou patrné. Chlapec byl 

např. díky této metodě krátce po třetích narozeninách schopen číst věty typu To je máma. 

To je táta. Čtením se mu ovšem tyto věty zvnitřnily a on je začal užívat i ve svém běžném 

komunikačním projevu. 

 

 
115 Dostupné pouze online: https://www.downsyndrom.cz/co-je-to-downuv-syndrom/terapie-a-rozvoj-deti-s-

ds/vazane-cteni.html. 
116 Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek [online]. Downsyndrom.cz [cit. 4. 3. 2021]. Dostupné z 

https://www.downsyndrom.cz/co-je-to-downuv-syndrom/terapie-a-rozvoj-deti-s-ds/vazane-cteni. 
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Obr. 12. Chlapec při nácviku čtení metodou Vázané čtení se specifickým vyvozováním 

hlásek. 

 

Shrnutí 

Děti s Downovým syndromem si neosvojují jazyk stejně jako intaktní děti – učení slov 

opakováním (založené na auditivním vnímání) jim činí velké potíže. Z toho důvodu je u nich 

potřeba pracovat pomocí různých smyslů – nejsilnější je u nich vnímání zrakové.  

Chlapec odmala pracuje s fotoalby, využívá znaky z podpůrného znakového systému. 

Věty se v pozorovaném období učil na základě metod raného čtení (VSL program, Vázané 

čtení se specifickým vyvozováním hlásek); tyto věty typu To je máma. Mám tě rád. si poté 

zvnitřnil a začal je zapojovat i do běžné komunikace. Ukazuje se, že u dětí s Downovým 

syndromem je právě čtení cestou k rozvoji komunikace. 
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10. Závěr 

 

Disertační práce byla věnována osvojování jazyka a komunikace dítětem 

s Downovým syndromem. V teoretické části byl vysvětlen pojem Downův syndrom, jeho 

zařazení do vrozených vývojových vad, charakteristické znaky jeho nositelů (fyzické 

i neurobiologické). Přiblížen byl také počátek odborného zájmu o tento syndrom, právo 

dětí s intelektovým postižením na vzdělávání či byly představeny organizace věnující se 

podpoře lidí s Downovým syndromem. Kap. 4 a 5 se zaměřily na osvojování jazyka typicky 

se vyvíjejícím dítětem; zmíněny byly teoretické přístupy k osvojování jazyka a bylo 

upozorněno na ty, jež se ve vztahu k Downovu syndromu jeví jako nejrelevantnější. 

Následoval popis osvojování jazyka dítětem dle jednotlivých jazykových rovin a vysvětlení 

podstaty bilingvismu u dětí s typickým i netypickým vývojem. V další kapitole byla 

pozornost zaměřena na osvojování jazyka a komunikace dětmi (a dospělými) s Downovým 

syndromem, upozorněno bylo na jejich komunikační specifika – lidé s Downovým 

syndromem vždy mají nějaký druh narušené komunikační schopnosti, vždy se jedná o 

opožděný vývoj řeči. Jelikož verbální řeč u nich přichází později než u intaktního dítěte 

(první slova kolem 24. měsíce věku), bývá vhodné podpořit i komunikaci neverbální, 

např. prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace. Neverbální a verbální 

komunikace totiž v raném věku dítěte (intaktního i s Downovým syndromem) představují 

dva rovnocenné sémiotické systémy, jež spolu vzájemně kooperují. 

 Vlastní výzkum vycházel z longitudinálního sledování a videonahrávání 

komunikačního chování chlapce s Downovým syndromem, a to ve věku od 24 do 48 

měsíců. Chlapec byl jednou měsíčně se souhlasem rodičů nahráván na videokameru 

(většinou se jednalo o nahrávání skryté a v domácím prostředí) při hře, učení nebo trávení 

volného času. Důležitou metodou byly také rodičovské deníky, které nám poskytly přehled 

o dosažení důležitých milníků v životě chlapce, a to ve vývoji motorickém, řečovém i 

psychosociálním. 

 Nahrávky nebo jejich adekvátní částí byly přepisovány dle pravidel transkripce 

CHAT z databáze CHILDES (česká verze manuálu byla vytvořena F. Smolíkem 

a A. Chromou, přičemž v tomto výzkumu je východiskem verze z října 2019). Jelikož 

CHAT není primárně zaměřen na neverbální a bilingvní komunikaci, byla pro potřeby 

výzkumu pravidla upravena a doplněna.  
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Podobně jako v teoretické části jsme analýzu zaměřili na jednotlivé jazykové roviny 

a také sémantiku, porozumění, pragmatiku, na komunikaci neverbální a bilingvismus. 

Komunikace neverbální v raném jazykovém a komunikačním vývoji dítěte je zde chápána 

jako rovnocenný sémiotický systém, jímž se dítě vyjadřuje. Kvůli opožděnému vývoji řeči 

mohou být dětmi s Downovým syndromem využívány metody alternativní či 

augmentativní komunikace (v závislosti na hloubce postižení a možnostech či 

nemožnostech komunikace) – např. znakových systémů. Sledovaný chlapec byl také díky 

znakovému systému GuK (Gebärden-unterstützte Kommunikation) schopen v daném 

období vyjadřovat své výpovědi nejprve ve formě jednotlivých slov nebo znaků, později 

celých souvětí (nebo multimodálních výpovědí). Díky znakům (naučeným gestům) byl také 

schopný zažít v komunikaci s komunikačním partnerem úspěch dříve, než by toho dosáhl 

pouze verbální produkcí. Na konci pozorovaného období chlapec aktivně užíval 118 znaků 

z německého znakového systému GuK, přičemž znaky zastupovaly především označení 

činností, které jinak v jeho slovním repertoáru chyběly, substantiva a v posledních 

sledovaných měsících také adjektiva a prepozice. Je nutné podotknout, že přirozená 

neverbální komunikace je u lidí s Downovým syndromem velmi vyvinutá, a to nejen její 

ztvárňování, ale také chápání neverbálních projevů druhých. 

Sledování osvojování slovní zásoby bylo na základě nahrávek a rodičovských deníků 

doplněno o rodičovský dotazník DOVYKO II (Smolík a kol., 2017a), a to zejména v oblasti 

kategorizace slov. Z kategorií uvedených v dotazníku chlapec verbálně neprodukoval 

žádná slova z oblastí 1) nábytek a místa doma, 2) tázací slova, 3) předložky, 4) vyjadřování 

času a doby, 5) vyjadřování způsobu a míry. Některé kategorie jsme naopak přidali, 

konkrétně 1) rodina, 2) číslovky, 3) vyjádření místa. Na konci pozorovaného období 

chlapec aktivně užíval cca 107 slov, přičemž nejpočetnější byly kategorie 1) osoby a jména, 

2) jídlo a pití, 3) co se říká (zahrnující především různé pragmatické výrazy). Nejčastěji se 

jednalo o substantiva. 

 Při analýze foneticko-fonologické roviny bylo využito indexu fonologické průměrné 

délky výpovědi (Ingram, 2002; Bónová, 2008; 2018). Tato metoda byla v českém 

prostředí využívána zatím málo, u dětí s netypickým vývojem možná vůbec. Touto 

metodou bylo možné vypočítat také index srozumitelnosti a index správnosti řečové 

produkce dítěte. Výsledky ukázaly, že zatímco index správnosti původní podoby 

osvojených slov dosahoval hodnoty 0,032 (3,2 %), celková hodnota indexu správnosti 
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chlapcem užívaných slov v řečovém prostředí dítěte nabyla na konci pozorovaného období 

hodnoty 0,387 (38,7 %). 

 Osvojování morfologie a syntaxe bylo do velké míry ovlivněno kombinováním 

sémiotických systémů – znaků a slov. Zhruba do 40 měsíců u chlapce převažovalo tvoření 

výpovědí multimodálním způsobem (např. Mama [slovo] dala [slovo] prosím [znak] 

sušenku [znak].), až poté se soustředil na verbální produkci a znaky přestával užívat, 

přestože ještě často docházelo k neporozumění s okolím. Ke konci pozorovaného období 

se začaly objevovat také zárodky deklinace a konjugace. 

Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem je u nás zatím oblastí neprobádanou. 

My jsme jako východisko výzkumu bilingvismu u sledovaného chlapce zvolili především 

dotazník řečového prostředí Beirut (Slančová – Kapalková, 2013). Dotazník odhalil 

významnou dominanci českého jazyka nad německým (oba chlapcovi rodiče jsou české 

národnosti), a to v domácím i institucionálním prostředí. Výsledky v dalších letech ale 

mohou nabývat zcela odlišných hodnot, až chlapec začne trávit více času ve škole, proto 

bude zapotřebí dotazník zopakovat. Ve sledovaném období se německá slovní zásoba 

omezovala především na substantiva a jedno slovní spojení (ná [gute Nacht]). Chlapec byl 

později schopný mezi jazyky v závislosti na prostředí přiměřeně alternovat. 

Ukazuje se, že velmi účinnou metodou učení se (nejen) jazyku je u dětí s Downovým 

syndromem vizualizace. Tou mohou být různé obrázky, alba, „hlasité znaky“ nebo metody 

raného čtení. Ukazuje se totiž, že výuka čtení je u dětí s Downovým syndromem zároveň 

cestou k rozvoji řeči (ne naopak, jak je tomu u intaktních dětí). Díky metodám raného čtení 

se chlapec naučil vytvářet první verbální věty typu To je máma. Mám tě rád. 

Jsme si vědomi toho, že práce má různá omezení. Jedním z nich je malý vzorek 

účastníků, výsledky tedy nemůžeme považovat za zcela typické pro všechny děti 

s Downovým syndromem. Na druhou stranu naším cílem byla analýza kazuistického 

případu, který umožňuje respektovat individuální stav námi sledovaného chlapce, 

a napomáhá tak hlouběji pochopit popsané procesy. Případové studie jsou ve výzkumu 

osvojování jazyka metodou stále užívanou, srov. např. Ohnesorg (1947), Slančová a kol. 

(2008), Saicová Římalová (2013) a další. Další limit leží na úrovni jednotlivých jazykových 

rovin. Např. v osvojování slovní zásoby si nemůžeme být jisti, že byla zachycena úplně 

všechna slova – některá slova chlapec nemusel užívat aktivně a opakovaně, takže nebyla 

zaznamenána na videonahrávku. Podobně tomu může být také u sémantiky: významy 
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slovům přiřazovali rodiče, ale okruh významů může být mnohem širší – navíc je známo, že 

dítě, jehož slovní zásoba je zatím omezená, sděluje jedním slovem mnohem širší významy 

(např. celou výpověď; Vygotskij, 1969; 2004). Zejména v kapitole o bilingvismu také 

překračujeme vymezené období, a to z důvodu, že v pozorované době druhý jazyk do 

vývoje komunikace znatelně nezasahoval. I přes tato (a možná další) omezení věříme, že 

práce má svou hodnotu a napomůže pochopit procesy spjaté s osvojováním jazyka a 

komunikace u této populace. 

Dítě s Downovým syndromem si jazyk a komunikaci osvojuje pomaleji a odlišně než 

jeho intaktní vrstevníci a významnějších pokroků, především v oblasti morfologie a 

syntaxe, dosahuje po čtvrtém nebo pátém roce věku. Také z toho důvodu hodláme ve 

výzkumu pokračovat. 
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PŘÍLOHY



 

I 

 

Příloha 1: Klasifikace podle stupně intelektového postižení. 

Vzor in: Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, s. 252–253, 

upraveno. 
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Příloha 2: Andrea Mantegna: Virgin and Child (Museum of Fine Arts, Boston, 

MA). 

Dostupné také z: http://www.mfa.org/collections/object/virgin-and-child-32474.  
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Příloha 3: Čtyřprstová (dlaňová) rýha a ohnutý malíček, znaky Downova 

syndromu. 

In: Selikowitz, M. (2011). Downův syndrom. Praha: Portál, s. 42. 
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Příloha 4: Přihláška k účasti ve výzkumu, pokyny k videonahrávání, informovaný 

souhlas. 

                                                   

Přihláška k účasti ve výzkumu 

Vývoj verbální a neverbální komunikace 

dítěte s Downovým syndromem 

1. Informace o cílech a průběhu výzkumu 

Výzkum Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem je 

součástí disertační práce Mgr. Kamily Homolkové na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 

jeho záměrem je postihnout raný jazykový vývoj dětí s Downovým syndromem (dále DS). 

Účelem tohoto výzkumu je porozumět prostředkům, kterých je při osvojování využíváno, a 

popsat tendence, na jejichž základě se verbální i neverbální komunikace dětí s DS vyvíjí. 

Výzkum se skládá ze dvou složek: 1) dlouhodobého videonahrávání dítěte při opakujících se 

aktivitách (hra, krmení, koupání); 2) dlouhodobého pozorování jazykového vývoje dítěte, který 

bude zaznamenáván pečujícími osobami do připravených tabulek. Vaše účast ve výzkumu 

pomůže vytvořit první šetření svého druhu aplikované v českém prostředí. Cílem studie 

není zjišťovat individuální schopnosti jednotlivců, ale sledovat typickou úroveň a projevy 

jazykových schopností u dětí s DS.  

Výzkum Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem se 

přímo neúčastní žádný výzkumník, jeho roli do jisté míry přebírají zúčastněné pečující osoby, 

které shromažďují videonahrávky každodenní komunikace dítěte. Videonahrávání se odehrává 

v domácím prostředí nebo jiném prostředí, na něž je dítě zvyklé. 

Videonahrávky budou v původní podobě uchovávány v neveřejné databázi. Shromážděné 

videonahrávky budou přepsány. Tyto anonymizované přepisy budou uchovávány pouze pro 

badatelské a výukové účely. Anonymizace bude spočívat v odstranění všech osobních či 

citlivých údajů, které se v nahrávkách případně objeví, jako jsou jména, adresy a jakékoliv další 

údaje, které by mohly vést k identifikaci zúčastněných jednotlivců. 

Účast v této studii je dobrovolná a souhlas s účastí může být do okamžiku odevzdání 

nahrávek kdykoli odvolán. 

V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat přímo Mgr. Kamilu Homolkovou, která 

ráda poskytne další informace. 

tel: 776836562 

e-mail: kamila.homolkova@gmail.com 
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Pokyny k záznamu pro Vývoj verbální a neverbální komunikace 

dítěte s Downovým syndromem 

(videonahrávky) 

 

 

1. Frekvence a délka 

✓ Sbírá se vždy cca 20 minut slovního i mimoslovního projevu dítěte každý měsíc 

v průběhu min. dvou let. 

✓ Nahrávka se pořizuje kolem dne, kdy dítě dovrší další měsíc věku (když se např. 

dítě narodilo 20. června, nahrává se vždy kolem 20. dne v měsíci). 

✓ Není potřeba nahrát vše v jeden den a nemusí jít o dlouhé nahrávky, je možné 

nasbírat více nahrávek krátkých. 

 

2. Co a jak nahrávat 

✓ Jde o sběr běžné každodenní komunikace (verbální i neverbální) dítěte 

v přirozeném prostředí (typicky doma). Nahrávají obvykle sami rodiče. 

✓ Nahrávání by mělo být spontánní (kamera umístěna např. na stole), aby se dítě na 

kameru nesoustředilo. 

✓ Nahrávejte především komunikaci dítěte a stále téhož dospělého (např. matky). 

Nijak však nevadí, když se na nahrávce objeví i další dospělý či třeba sourozenci 

dítěte. 

✓ Všechny dospělé osoby, které budou nahrány, však musí být o nahrávání 

informovány a musí podepsat informovaný souhlas v přihlášce k výzkumu. U 

nahrávaných dětí musí informovaný souhlas podepsat jejich zákonný zástupce. 

✓ Půjde o nahrávání stejných situací – komunikace při 1) hře/čtení, 2) krmení a 3) 

koupání. Situace mohou být pozměněny – důležité je, aby nahrávání v běžném 

životě rodiny co nejméně obtěžovalo. 

✓ Nenahrávejte děti nahé nebo v nedůstojných situacích (zvláště při koupání kameru 

umístěte např. na umyvadlo a nenahrávejte dítě přímo). 

✓ Je dobré dát pozor na výrazné rušivé zvuky v pozadí (např. hrající rádio). 

✓ Nahrávejte tak, aby na nahrávce byla vidět i gesta.  

✓ Kvalitu obrazu stačí nastavit na standardní (u formátů s vysokým rozlišením někdy 

bývá potíž s dalším zpracováním v počítačích) nebo na formát MP4. 

✓ Videonahrávky odesílejte každý měsíc na e-mail kamila.homolkova@gmail.com, a 

pokud by soubor byl příliš velký, pošlete jej na stejný e-mail přes 

www.uschovna.cz. 
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2. Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výzkumu Vývoj 

verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem a že souhlasím s 

účastí svého dítěte a své osoby v tomto výzkumu. 

Dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v 

rozsahu této přihlášky a v rámci výzkumu také s dlouhodobým pravidelným 

pořizováním videonahrávek svého dítěte a jejich neveřejným uchováváním. 

Prohlašuji také, že výše uvedené souhlasy poskytuji na dobu neurčitou. 

 

Jméno a příjmení matky: ………………………….Jméno a příjmení otce: …………………………………… 

Dne: ……………………………………………. ..Dne: ……………………………………………………... 

Podpis: ………………………………………….. Podpis: ……………………………………………………. 

Kontakt: ………………………………………… Kontakt: ………………………………………………… 

 

  



 

VII 

 

Příloha 5: Manuál pro přepisovatele. 

Smolík, F. – Chromá, A. (2019). Longitudiální korpus raného vývoje řeči. Manuál pro 

přepisovatele. 
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Příloha 6: Ukázka dalších přepisů komunikace chlapce s Downovým syndromem. 

 

1) 

@Situation: CHI sedí v dětské židličce se stolkem, na jedné ruce má navlečený bryndák, 

na stolečku drží MOT oranžový batůžek s přívěskem opice a chlapcovou fotografií . 

@Time: 00:00-00:37 

@Date: 2017-09-20 

@Languages: ces 

@Participants: CHl, MOT, GMOT 

 

*MOT: ano . 

%pho: áno . 

@Comment: CHI s úsměvem ukazuje na obrázek na batůžku . 

*CHI: xxx . 

%pho: xxx .  

*MOT: zzz viď . 

%pho: zzz viiď . 

@Comment: CHI se podívá na MOT . 

*GMOT: +< je tam zzz a má batůžek ten mu udělala maminka viď s dědou . 

%pho: je tam zzz a baťůžek ten mu udělala maminka viiď z dědou . 

@Comment: CHI se podívá na GMOT . 

*MOT: +< s dědou viď . 

%pho: z dědou viiď . 

@Comment: CHI se podívá na bryndák navlečený na své pravé ruce a zase zpět na 

obrázek na batůžku . 
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*MOT: líbí se ti ? 

%pho: líbí se tii . 

*CHI: <zatleskání> [G] . 

%com: CHI zatleská a dívá se na obrázek na batůžku . 

*MOT: &=smích . 

*GMOT: +< jo . 

%pho: jó . 

*MOT: +< řekni dík dědo . 

%pho: řekni dík dědoo . 

%com: MOT zamává směrem doprava mimo záběr; CHI se podívá tím směrem . 

*CHI: <zamávání> [G] . 

%com: CHI také zamává pravou rukou směrem doprava mimo záběr . 

 *CHI: <děkuji> [S] . 

%com: Znak pro ‚děkuji‘ ze znakového systému GuK přiložením dlaně na solar, druhou 

rukou si chlapec přidržuje batůžek a podívá se zpět na MOT . 
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2) 

@Situation: MOT s CHI sedí na posteli a procvičují logopedii (tvoření vět) – CHI čte 

z dřevěných kartiček s jednoslabičnými slovy a obrázky věty, které MOT postupně 

vyskládala na podložku . 

@Time: 00:00-01:43 

@Date: 2020-02-17 

@Languages: ces 

@Participants: CHl, MOT, CHI2 

 

*CHI: xxx . 

%pho: xxx . 

%com: CHI se dívá, jak MOT skládá z kartiček větu a vyplazuje jazyk . 

*MOT: +< zzz taky no zzz tak se dívej jo . 

%pho: zzz taky nó, zzz tak se dívej jó . 

%com: zdrobnělina jména dívky (v různých variantách v celé ukázce) . 

%com: MOT skládá z kartiček větu ‚to je (obrázek babičky) a (obrázek mámy)‘ . 

@Comment: CHI si přesedne blíže k větě . 

*MOT: tak a yyy to teď přečte . 

%com: zdrobnělina chlapcova jména (v různých variantách v celé ukázce) . 

@Comment: MOT přidrží CHI2 ruku, když se CHI2 natahuje po jedné z rozložených 

kartiček . 

*CHl: xxx . 

%pho: xxx . 

%com: CHI ukazuje na kartičku s prvním slovem . 

*CHl: xxx . 



 

XIII 

 

%pho: xxx . 

%com: vokalizace; zaujetí . 

%com: CHI rovná na podložce první dvě kartičky . 

*MOT: no tak přečti . 

*CHI: to je bába a máma . 

%pho: tó je baba á mama . 

%com: CHI mluví „po kartičkách“ – za každým slovem udělá menší pauzu . 

*MOT: výborně . 

%pho: výborněě . 

%com: MOT zatleská . 

*CHI: <zatleskání> [G] . 

%com: CHI zatleská s pohledem na složenou větu na podložce . 

*MOT: supr . 

%pho: suprr . 

*MOT: to je bába a máma . 

%com: MOT ukazuje ukazováčkem pravé ruky na každou kartičku postupně tak, jak čte 

větu po slovech . 

*MOT: přečteš to ještě jednou ? 

%com: MOT ukáže na celou větu . 

*CHI: to je bába a máma . 

%pho: tó jé baba á mama . 

%com: CHI ukazuje na každou kartičku se slovem/obrázkem, kterou čte . 

%com: CHI dělá krátkou pauzu mezi každým slovem . 

*MOT: supr . 

%pho: suprr . 



 

XIV 

 

%com: MOT zatleská . 

*CHI: <zatleskání> [G] . 

%com: CHI zatleská . 

*MOT: a dáme tam ještě jednu větu . 

%pho: a dáme tam eště jednu větuu . 

%com: MOT se otáčí doprava za sebe pro další kartičky . 

@Comment: CHI oběma rukama stahuje kartičky s větou „to je bába a máma“ z 

podložky směrem k sobě . 

 

  



 

XV 

 

3) 

@Situation: CHI sedí u stolu, na kterém je papírové divadélko na podstavcích. Kamera 

zabírá jen kus stolu s divadélkem. Na pódiu jsou dřevěné figurky – postavy z pohádky 

Červená Karkulka, všechny stojí vzadu na podiu čelem do hlediště, na stěně scény je 

nakreslena komůrka s kamny a postelí. V řadě stojí figurka babičky, myslivce, vlka, 

maminky a Karkulky. Vedle divadélka stojí dětská láhev s pitím. CHI drží vařečku, na 

jejímž konci je velký magnet – slouží k přiblížení figurek tak, aby se nemuselo sahat do 

scény. 

 

@Time: 00:00-02:44 

@Date: 2019-12-22 

@Languages: ces 

@Participants: CHl, MOT, FAT 

 

*CHI: vlku &dade . 

%pho: wuku dade . 

%com: CHI otočí figurku vlka zády k divákům . 

*CHI: &=dech . 

%com: CHI levou rukou postupně chytí a obrátí zády k divákům figurku Karkulky, 

babičky a myslivce a všechny je postaví do jedné řady u okraje podia . 

*CHI: e &jé &kwodádi . 

%pho: e jé kwodádi . 

%com: CHI vykřikne, usměje se, opře se pravým loktem o stůl a zadívá se na scénu na 

podiu . 

*CHI: &dadawo &dadadadada &hí &ja . 

%pho: dadawo dadadadada hí ja . 



 

XVI 

 

%com: CHI se s nadšením kouká na scénu na podiu ze všech stran, v pravé ruce drží 

magnetickou tyčku . 

*CHI: bu_bu_bu@z:ip &gugu mami babi &ajé . 

%pho: gogogo gugu mámí babo ajé . 

%com: bu_bu_bu@z:ip = postrašit . 

%com: CHI buší magnetickou tyčkou z boku scény do podia a křičí . 

*CHI: je doma . 

%pho: jé domá: . 

%com: CHI křičí, ještě párkrát zabuší magnetickou tyčkou a na okamžik se otočí na 

kameru . 

*CHI: &da &dadada bába &dada to je &ddada . 

%pho: da dadada bába dada t:je ddada . 

%com: CHI se znovu usadí a magnetickou tyčkou si přitáhne figurku babičky a vezme ji 

do levé ruky, upadne mu ale na zem . 

*CHI: &dadada bába &dádada . 

%pho: dadada bába dádada . 

%com: CHI se sveze se židle, aby zvednul spadlou figurku babičky . 

*CHI: &daóo a máma je a &na &aló &ta . 

%pho: daóo a máma je a na aló ta . 

%com: CHI znovu vstane a magnetickou tyčkou přejíždí pomalu postupně po každé 

figurce na podiu . 

*MOT: +< řekni barvu . 

*CHI: xxx . 

%pho: xxx . 

%com: CHI se znovu sehne pro figurku babičky . 

*FAT: +< je bába že ? 



 

XVII 

 

%com: šeptem . 

@Comment: CHI drkne figurkou babičky o stůl a ta znovu spadne . 

*CHI: xxx je . 

%pho: xxx je . 

%com: CHI se znovu sehne pro figurku babičky . 

*CHI: tak . 

%pho: ta . 

%com: CHI se znovu zvedne a postaví figurku babičky na podium . 

*CHI: ahoj . 

%pho: ahój . 

%com: CHI zakřičí . 

*CHI: <dobrý den> [x 2] . 

%pho: moríde moríde . 

%com: CHI se nakloní nad stůl a zprava, z boku divadélka křičí směrem do scény . 

*MOT: dobrý den . 

%com: velmi zřetelná artikulace . 

*CHI: <dobrý den> [x 2] . 

%pho: moríde moríde. 

 


