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DISERTAČNÍ PRÁCE 

1) Úvodem  

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.). 

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. 

 

2) Cíl 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.1  

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. 

 
1 S těmito vymezeními i příklady byli rodiče chlapce před výzkumem během společného dialogu obeznámeni. 



3) Metody výzkumu 

Výzkum se opírá o případovou studii chlapce s Downovým syndromem. 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. 

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.). 

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 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. 

 

 

 



4) Existující výzkum problematiky 

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 1977.2 V roce 1991 vyšla významná publikace autora Rodolfa Castillo-

Moralese Die orofaziale Regulationstherapie, jež byla v roce 2006 přeložena také do češtiny3 

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) 

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

Kinderheilkunde, 153, 8, 782–785.  
3 Castillo-Morales, R. (2006). Orofaciální regulační terapie. Praha: Portál. 



či americká badatelka Ş. Özçalışkan (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).4 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). 

 

5) Výsledky práce 

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 

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

v této práci v kap. 7. 4. o osvojování slovní zásoby. 



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.  

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 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 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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