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ABSTRAKT 

Diplomová práce se tematicky zaměřuje na prevenci vzniku specifických poruch učení u dětí 

v předškolním věku. V teoretické části práce je charakterizován vývoje dítěte v předškolním 

věku a jednotlivé typy specifických poruch učení. Následně jsou představeny možnosti 

screeningu a diagnostiky jedinců v riziku vzniku specifických poruch učení a konkrétní 

diagnostické a preventivní metody využívané v českém prostředí. Cílem diplomové práce je 

vytvoření programu sloužícího k prevenci vzniku specifických poruch učení, a to 

prostřednictvím výběru aktivit zaměřených na rozvoj jednotlivých oblastí vývoje a dílčích 

funkcí, zejména pak těch, které jsou na základě výzkumného šetření shledány u výzkumné 

skupiny jako nejméně rozvinuté. Podklady pro vznik preventivního programu tvoří data 

získaná v rámci diagnostiky úrovně dílčích funkcí u předškolních dětí a zkušenosti získané 

během cílené práce s dětmi v riziku vzniku SPU. Jako výzkumné metody byly použity 

metoda pozorování, analýza výsledků činnosti a testová metoda (konkrétně screeningový 

test). Výzkumné šetření proběhlo formou akčního výzkumu reflektujícího pedagogickou 

praxi ve vybrané mateřské škole. Výstupem práce je preventivní program zaměřený na 

rozvoj dílčích funkcí u dětí v předškolním věku. Součástí práce je také zhodnocení efektivity 

preventivního programu a zhodnocení použitého screeningového testu jakožto nástroje pro 

vyhledávání jedinců v riziku vzniku SPU. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

specifické poruchy učení, předškolní věk, prevence, intervence, dílčí funkce 

  



ABSTRACT 

The thesis thematically focuses on the prevention of specific learning disabilities in 

preschool children. The theoretical part of the thesis characterizes the development of a child 

in preschool age and individual types of specific learning disabilities. Thereafter, the 

possibilities of screening and diagnostics of individuals at risk of specific learning 

disabilities and concrete diagnostic and preventive methods used in the Czech environment 

are presented. The aim of the diploma thesis is to create a program to prevent the emergence 

of specific learning disabilities, through the selection of activities aimed at the progress of 

individual areas of development and partial functions, especially those which are found by 

the research to be the least developed. The basis for the creation of a prevention program 

consists of data obtained in the diagnosis of the level of partial functions in preschool 

children and experience gained during targeted work with children at risk of developing 

SLD. The observation method, analysis of activity results and test method (specifically 

screening test) were used as research methods. The research took place in the form of action 

research reflecting pedagogical practice in a selected kindergarten. The output of the work 

is a preventive program focused on the development of partial functions in preschool 

children. Part of the work is also the evaluation of the effectiveness of the prevention 

program and the evaluation of the used screening test as an instrument for searching 

individuals at risk of SLD. 
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specific learning disabilities, preschool age, prevention, intervention, partial functions
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Úvod 

Přestože je v současnosti více kladen důraz na využívání preventivních opatření směrem 

k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tedy i k žákům se specifickými poruchami 

učení), zůstává otázkou nakolik mají pedagogové v mateřských školách prostor a čas 

věnovat se screeningu rizikových jedinců a následné prevenci a intervenci. Včasná 

diagnostika a intervence přitom tvoří základ pro úspěšné celoživotní vzdělávání jedince 

a jeho zapojení do společnosti. 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku prevence vzniku specifických poruch 

učení u dětí v předškolním věku. Jelikož je v České republice předškolní vzdělávání povinné 

až od věku pěti let dítěte, přicházejí děti do mateřské školy (popř. do jiného typu 

předškolního vzdělávání) v různém věkovém rozmezí a s různě rozvinutými schopnostmi 

a dovednostmi. Důležitou úlohou pedagoga je, nejen rozpoznat vývojovou úroveň 

dovedností dítěte a v návaznosti na to podporovat jejich rozvoj, ale také disponovat 

schopností využívat nástroje a metody sloužící ke screeningu rizikových jedinců, v tomto 

případě jedinců v riziku rozvoje specifických poruch učení, a metody zaměřené na prevenci 

vývojových poruch. 

Teoretická část se věnuje přiblížení specifik vývoje dítěte předškolního věku, definuje 

specifické poruchy učení a popisuje jejich vliv na život dítěte. Dále představuje možnosti 

screeningu a diagnostiky dětí v riziku rozvoje SPU a možnosti preventivních a intervenčních 

opatření ve vztahu k eliminaci specifických poruch učení u dětí v předškolním věku. 

Praktická část práce má charakter akčního výzkumu, jenž reflektuje pedagogickou praxi 

ve vybrané mateřské škole, v níž autorka pracuje. Cílem výzkumného šetření je vytvoření 

preventivního programu zaměřeného na rozvoj dílčích funkcí, který má sloužit pedagogům 

zmíněné mateřské školy při práci s dětmi ohroženými vznikem specifických poruch učení. 

Program bude sestaven na základě poznatků získaných během screeningu deficitů dílčích 

funkcí u dětí a na základě zkušeností získaných během několikaměsíční intervence zacílené 

na jedince v riziku rozvoje SPU. Na závěr dojde také ke zhodnocení screeningového testu 

využívaného během výzkumného šetření k depistáži rizikových jedinců, za účelem jeho 

případného doporučení pedagogům působícím v uvedené mateřské škole, jakožto 

diagnostického nástroje pro vyhledávání jedinců v riziku vzniku SPU. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Předškolní věk 

Předškolní období trvá od tří do šesti, popřípadě sedmi let věku dítěte. Toto období 

končí nástupem do základního vzdělávání, kdy dítě získává novou sociální roli školáka. 

S touto změnou však přicházejí i nové, náročnější požadavky kladené na dítě ze strany školy 

a rodiny. (Vágnerová, 2007) 

Aby dítě tuto změnu zvládlo bez větších obtíží, je velmi důležité dosažení určitého 

vývojového stupně jednotlivých funkcí, jenž umožňují osvojení čtení, psaní, počítání 

a dalších školních dovedností, včetně dovedností sociálních. Pokud dítě dosáhne tohoto 

pomyslného prahu školní připravenosti neboli zralosti, je velmi pravděpodobné, že bude také 

školsky úspěšné. (Valentová in Kolláriková, Pupala a kol., 2010) 

Mezi výše zmíněné funkce přitom patří: kognitivní dovednosti (myšlení, paměť, řeč, 

serialita, pozornost), smyslové vnímání (zrakové, sluchové, hmatové), senzorická integrace, 

motorika (jemná, hrubá, grafomotorika, motorika artikulačních orgánů), vnímání tělesného 

schématu, prostorová a pravo-levá orientace, emoční a sociální dovednosti. 

(Vágnerová, 2007) 

V ideálním případě jsou tyto schopnosti rozvíjeny přirozeně již od narození dítěte 

v rámci rodinného prostředí, kde jsou mu poskytovány různorodé podněty 

a zprostředkovány různé zkušenosti. Sindelarová (2016) a Opravilová (2016) se shodují, 

že právě v období od narození do nástupu povinné školní docházky se dítě naučí takové 

množství nových věcí, jaké se už nikdy v životě v takto krátkém časovém úseku nenaučí. 

Vedle rodinného působení jsou pak dovednosti a schopnosti dítěte rozvíjeny již více 

systematicky a cíleně, s ohledem na dosažený stupeň vývoje v rámci předškolního 

vzdělávání, nejčastěji v mateřské škole. A to především prostřednictvím nejpřirozenějších 

způsobů učení pro dítě, jimiž jsou hra, nápodoba a situační učení. (Vágnerová, 2007) 

Mateřská škola je tak významným a nezaměnitelným činitelem ovlivňujícím vývoj 

dítěte. Jejím hlavním cílem není pouze získávání poznatků, ale také posilování motivace a 

rozvíjení kompetencí potřebných pro zvládnutí požadavků školy základní. Například 

respektování autority učitele, přijetí zodpovědnosti za své chování a jednání, respektování 
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pravidel školy, utváření sebejistoty a zdravého sebevědomí při plnění úkolů, nebo schopnost 

komunikovat a spolupracovat. (Opravilová, 2016) 

Již Jan Ámos Komenský věděl, že pokud výchova dítěte probíhá na základě 

maximálního porozumění jeho potřebám a vývojovým zvláštnostem, je zaručen i správný 

vývoj celé společnosti. Proto musíme nejen ve speciální pedagogice, ale i v pedagogice 

samotné, klást důraz na individuální přístup již od předškolního věku, s vědomím, že každé 

dítě je jedinečné svými potřebami a možnostmi vyplývajícími z fyzických, psychických 

a sociálních vlastností a predispozic. (Opravilová, 2016) 

1.1 Vývoj dítěte v předškolním věku 

Vývoj jednotlivých schopností a dovedností předškolního dítěte se odvíjí od postupného 

procesu zrání konkrétních mozkových struktur. Funkční změny, odehrávající se v mozku, 

jsou založeny na dřívějších specifických zkušenostech, které dítě nabývá zejména 

při každodenním kontaktu s okolím a při učení se novým věcem. (Langmeier, 1998 

in Vágnerová, 2017) 

Přestože se jednotlivé oblasti mozku nevyvíjejí stejně rychle, je důležité mít na paměti, 

že funkční změna v jedné oblasti může ovlivnit rozvoj změny v oblasti jiné. A to v podobě 

stimulace nebo inhibice. (Vágnerová, 2017) 

Proto se vývoj jednotlivých schopností a dovedností dítěte vzájemně prolíná 

a ovlivňuje – jedná se o ucelený komplex funkcí. Jednotlivé funkce tedy nejsou izolované a 

na každé činnosti, jíž zrovna dítě provádí, se podílejí v různých kombinacích. Pokud se 

vyskytne v některé oblasti oslabení, velmi pravděpodobně se promítne i do dalších oblastí.  

(Bednářová a Šmardová, 2015) 

Fyzický i psychický vývoj a růst každého dítěte je individuální a určitým způsobem 

načasovaný. Je podmíněn geneticky, ale z velké části je odrazem výchovného působení 

rodiny. V návaznosti na to je úlohou pedagoga, mnohdy nelehkou, zajistit dítěti nejlepší 

možný rozvoj s ohledem na jeho osobnostní charakteristiky, temperament a způsob učení, a 

zároveň mu umožnit, aby se cítilo v mateřské škole přirozeně a v bezpečí. (Opravilová, 

2016) 
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V následujících podkapitolách je přiblížen přirozený vývoj předškolního dítěte 

v jednotlivých oblastech schopností a dovedností. V každé z nich však může nastat odchylka 

od normálního vývoje, která se v konečném důsledku může podílet na vzniku SPU – může 

se stát tzv. rizikovým prediktorem (více v kapitole 3.1 Rizikové prediktory). 

1.1.1 Zrakové vnímání 

Zrak je z hlediska získávání informací z okolního prostředí asi nejdůležitějším lidským 

smyslem. Jeho prostřednictvím získáváme až 80 % informací potřebných pro poznávání 

světa a pro komunikaci s druhými lidmi. Zrakové vnímání se nejrapidněji rozvíjí od narození 

dítěte do zhruba 6 až 7 let věku a skládá z mnoha dílčích funkcí. (Hamadová, Květoňová, 

Nováková, 2007) 

Již od velmi raného věku se u dítěte rozvíjí schopnost zaměření pohledu na lidi a 

objekty v jeho blízkosti – zvláště na ty pohybující se. Dále se rozvíjí schopnost 

vizuomotorické koordinace díky uchopování viděných věcí a hraček a manipulaci s nimi a 

také schopnost vnímání figury a pozadí, kdy dítě dokáže zaměřit pozornost na jeden 

vizuální podnět z komplexu mnoha podnětů. Všechny tyto zrakové funkce se postupně 

v předškolním věku zpřesňují a umožňují dítěti lépe a detailněji přijímat a zpracovávat 

informace. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

V předškolním věku se zpřesňuje také schopnost vnímání barev. Dítě nejprve 

rozeznává barvy základní, které přirovnává ke známým jevům – např. zelená jako tráva, 

žlutá jako sluníčko apod. Později se orientuje již na širším barevném spektru a dokáže určit 

také sytost a jas barev, tedy zda je barva světlá či tmavá. (Žáčková, Jucovičová, 2007) 

Velmi důležitou zrakovou funkcí je konstantnost vnímání, která umožňuje dítěti 

poznávat předměty nezávisle na jeho barvě, velikosti nebo poloze v prostoru. Tato schopnost 

se vyvíjí dlouhodobě a úzce souvisí se schopností optické diferenciace (zrakového 

rozlišování). Aby dítě bylo schopné rozlišovat dva předměty nebo obrázky, musí zvládat 

také schopnost optické analýzy a syntézy. Dítě v předškolním věku se více zaměřuje na 

celek a postupně se učí vnímat menší části a detaily, z nichž se celek skládá. Pokud má 

opticky rozlišit dva obrázky, je také nutné, aby dokázalo porovnat jejich jednotlivé části. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 
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V předškolním věku zároveň dochází k postupnému zlepšování vidění na blízko a tím 

pádem k lepšímu zaostřování a rozlišování drobných detailů. Schopnost ovládat a měnit 

akomodaci čočky, pro potřebu zaostřovat na předměty v různé vzdálenosti, je však pro dítě 

namáhavá na udržení pozornosti, proto nevydrží u činností zaměřených na zrakové vnímání 

příliš dlouho. (Vágnerová, 2017) 

Vágnerová (2017) a Zelinková (2011) dodávají, že pro schopnost zrakového rozlišování 

je důležitým předpokladem vnímání polohy v prostoru. Dítě je nejprve schopno poznat 

lokalizaci předmětů nahoře a dole, o poznání později se orientuje v poloze vpravo a vlevo. 

Pokud jsou tyto dvě funkce dostatečně rozvinuté, dokáže dítě rozlišit předměty otočené 

podle horizontální i vertikální osy. 

Již od kojeneckého věku se na základě opakovaného poznávání zrakových podnětů 

rozvíjí zraková paměť. Dítě nejprve poznává a pamatuje si oblíbené hračky, obrázky nebo 

například pohádkové postavy. V mateřské škole je pak rozvíjena schopnost zapamatování si 

a pojmenování geometrických tvarů. Některé děti jsou schopné zapamatovat si také čísla 

či písmena, což je na počátku školní docházky nesmírně důležitá schopnost pro osvojení 

čtení, psaní a počítání. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Vágnerová (2017) potvrzuje tvrzení Monatové (1992), že zvládnutí jednotlivých funkcí 

zrakového vnímání je nezbytným předpokladem pro budoucí osvojování čtení. Vyzdvihují 

zejména schopnost optické diferenciace, analýzy a syntézy, vnímání polohy v prostoru a také 

koordinaci očních pohybů. Bednářová a Šmardová (2015) dodávají, že pohyb očí zleva 

doprava a shora dolů, který je potřebný pro čtení textu, není pro každé dítě přirozený a 

samozřejmý, tudíž je potřeba tuto schopnost rozvíjet již v předškolním věku. 

1.1.2 Sluchové vnímání 

Sluch je vedle zraku dalším neméně důležitým smyslem, jenž nám zprostředkovává až 

60 % informací z okolí. Pokud je sluchové vnímání narušené, dochází ke značnému narušení 

komunikačních dovedností, jelikož se sluch významně podílí na rozvoji řeči. (Slowík, 2016) 

Na rozdíl od zrakového vnímání se sluchové vnímání vyvíjí již v prenatálním období, 

kdy je dítě schopno reagovat na slyšený zvukový podnět pohybem. Po narození dokáže 

reagovat na hlas matky, který je mu dobře známý. V kojeneckém věku se sluchové vnímání 
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stává diferencovanější a citlivější na nové hlasy a zvuky. Kojenec reaguje zejména na vysoké 

tóny. Batole se učí naslouchat mluvené řeči a zlepšuje se schopnost lokalizace zvuku, což 

se společně s rozvojem motoriky podílí na rozvoji prostorové orientace. (Vágnerová, 2000 

in Zelinková, 2011) (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Od raného věku se dítě učí vnímat a reprodukovat rytmus říkanek a písniček. Tato 

schopnost je v předškolním období hojně rozvíjena, jelikož po nástupu do základní školy 

hraje významnou roli při čtení a psaní. Nejen s reprodukcí rytmu souvisí sluchová paměť, 

která je důležitá pro uchovávání a vybavování si informací. (Zelinková, 2011) 

Okolo pátého až šestého roku věku dochází k výraznému rozvoji dílčích funkcí 

sluchového vnímání. Zdokonaluje se vnímání figury a pozadí. Dítě dokáže z pozadí 

několika zvuků vyčlenit jeden konkrétní zvuk a zaměřit na něj svou pozornost. Zlepšuje se 

schopnost sluchové diferenciace, kdy dítě odliší různé zvuky a později také slova lišící se 

jednou hláskou. Dále se rozvíjí schopnost sluchové analýzy a syntézy. Dítě se učí rozkládat 

slova na slabiky s pomocí tleskání, později popřípadě i na hlásky, a naopak se učí skládat 

slovo ze slabik nebo hlásek. Zároveň se učí poznat první hlásku ve slově, později i poslední 

hlásku. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Zelinková (2011) upozorňuje, že některé složky sluchového vnímání jsou rozvíjeny 

ještě během prvního ročníku základní školy, jelikož mohou být pro dítě velmi obtížné. Jedná 

se hlavně o rozkládání slov na hlásky a skládání slov z hlásek, jelikož tato schopnost 

předpokládá dobře rozvinuté fonemické uvědomění, to je uvědomění si postavení hlásek ve 

slově a jejich rozlišování. 

Tuto skutečnost potvrzuje také Matějček (s. 142, 1988): „Vývoj sluchové analýzy a 

syntézy trvá déle a za normálních okolností se do konečného stadia dostává až během 

prvního postupného ročníku, a to nikoliv spontánně, ale zřejmě vlivem školní výuky. Nálezy 

tedy hodnotíme opatrně s ohledem na dosavadní předškolní přípravu a na intenzitu školní 

přípravy dítěte v této oblasti. Teprve přetrvávající obtíže a nejistoty u dětí více než 

osmiletých s nejméně ročním školním vzděláváním přijímáme jako známky poruchy sluchové 

analýzy a syntézy.“ 
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1.1.3 Hmatové vnímání 

Hmatová neboli taktilní percepce je vedle zrakového a sluchového vnímání dalším 

důležitým prostředkem poznávání světa. Rozvíjí se již v prenatálním období, kdy dítě 

v děloze reaguje na taktilně-kinestetické podněty. Po porodu vnímá novorozenec změnu 

polohy, doteky i teplotu prostředí. (Zelinková, 2011) 

V batolecím věku hmat slouží nejen k poznávání povrchu a tvaru předmětů, ale také ke 

komunikaci s ostatními, čímž dochází k rozvoji emočních a sociálních dovedností. 

Nezastupitelnou roli hraje taktéž v rozvoji hrubé a jemné motoriky, jelikož při ohmatávání 

a úchopu předmětů dochází následně k regulaci tělesného napětí. (Bednářová, Šmardová, 

2015) 

V předškolním věku je hmatové vnímání přesnější, dítě již rozeznává různé povrchy, 

materiály, tvary a dokáže hmatovou zkušenost propojit s dřívější vizuální zkušeností, tudíž 

pozná po hmatu geometrický tvar nebo drobné předměty. (Zelinková, 2011) 

1.1.4 Kognitivní dovednosti 

Kognitivní vývoj zahrnuje všechny psychické procesy, které se účastní lidského 

poznávání. Jedná se o pozornost, představivost, paměť, myšlení, ale také řeč a vnímání. Tyto 

procesy ovlivňují úroveň učení a schopnost adaptace. (Vágnerová, 2017) 

Předškolní období označil Piaget (1966, in Vágnerová, 2017) za období názorného, 

intuitivního myšlení, které je zatím omezené, nerespektuje zákony logiky a je založeno na 

intuitivním uvažování. Dítě vychází z egocentrického vnímání světa, z mnoha informací si 

vybírá ty, které považuje za podstatné a pravdivé. Nedokáže se na situaci podívat z více úhlů 

pohledu. 

Mladší předškolní dítě zpracovává a interpretuje informace tak, aby odpovídaly tomu, 

co dobře zná, co pro něj představuje jistotu. Z tohoto důvodu se někdy uchyluje k tzv. 

konfabulacím, kombinuje vzpomínky s fantazijními představami, které odpovídají jeho 

potřebám a citovému ladění. Fantazie však hraje ve vývoji dítěte významnou roli. Dítě se 

pomocí ní může v rámci hry proměňovat v různé charaktery a učí se takto řešit různé 

problémy – například si hraje na maminku, na tatínka, na paní učitelku nebo policajta. 

(Vágnerová, 2017) 
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Vývoj paměti je ovlivněn zráním určitých mozkových struktur a kumulací zkušeností. 

Ukládání informací do paměti probíhá nezáměrně a bezděčně, jelikož si dítě zatím 

neuvědomuje, že může využít různé strategie pro zapamatování. Nejefektivnějším 

způsobem, jak si dítě dokáže něco zapamatovat je osobní prožitek. Pokud tří až čtyř leté dítě 

vypráví, co zažilo, skládá se jeho vyprávění z krátkých útržkovitých informací, které nejsou 

zasazeny do širšího kontextu. Okolo pěti až šesti let je vyprávění již komplexnější, plynulejší 

a obsahuje více detailů. Důvodem je rozvoj jazykových dovedností, epizodické paměti a 

schopnosti uvažování. Vzpomínky jsou však stále nepřesné a snadno ovlivnitelné 

sugestibilitou vnímání. Kolem pátého až šestého roku se krátkodobá paměť postupně mění 

na zapamatování dlouhodobé. (Vágnerová, Valentová, 1992) 

Pozornost je v předškolním období ještě nevyzrálá. Dítě věnuje pozornost hlavně 

podnětům, které se mu zdají něčím atraktivní a zajímavé. Děje se tak nevědomě a nezáměrně.  

Zároveň se dokáže soustředit pouze krátkou dobu, zpravidla v řádu několika minut. V rámci 

her nebo aktivit má tendence přebíhat od jedné činnosti ke druhé. Při snaze udržet 

dlouhodobější pozornost, může být rychle unavené. Ve věku pěti až šesti let se již učí chápat 

rozdíl mezi úkolem a hrou a v návaznosti na to vyvíjet záměrnou pozornost při plnění úkolů. 

(Vágnerová, Valentová, 1992) 

Vývoji řeči je věnována následující kapitola. 

1.1.5 Komunikační dovednosti 

Dítě dosahuje obrovského pokroku v rozvoji komunikačních dovedností zpravidla 

během prvních tří, potažmo čtyř let života. Od narození jsou procvičovány mluvní orgány 

při sání, polykání a žvýkání. Do prvního roku věku dítě prochází tzv. předřečovou fází 

vývoje řeči, která zahrnuje křik, broukání, žvatlání, později napodobivé žvatlání. Vedle 

verbálních projevů se rozvíjí také neverbální komunikace v podobě navazování očního 

kontaktu a úsměvu. Okolo desátého měsíce dítě začíná rozumět řeči, respektive reaguje na 

melodii řeči a citové zabarvení projevu blízkých osob. (Klenková, 2006) 

Od prvního roku věku začíná vlastní vývoj řeči. První dětská slova vyjadřují city a 

potřeby, až postupem času se stávají prostředkem komunikace a interakce s ostatními. Okolo 

druhého roku dítě dokáže napodobovat a opakovat slova a propojuje je s konkrétními jevy a 

viděnými předměty. Okolo třetího roku je dítě schopné zevšeobecňovat a pojmenovávat věci 
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na základě dřívější zkušenosti. Předškolní dítě ve věku tří až čtyř let začíná chápat i 

abstraktní pojmy, rozšiřuje se jeho slovní zásoba a zpřesňuje se gramatická forma řeči i 

výslovnost hlásek. Velký vliv na rozvoj řeči má nástup dítěte do mateřské školy. (Klenková, 

2006) 

Vývoj řeči je spolupodmiňován vývojem smyslového vnímání, motoriky, myšlení a také 

sociálním prostředím. Proto mohou být v oblasti řečových dovedností mezi jednotlivými 

dětmi v předškolním věku patrné menší či větší rozdíly. (Bednářová, Šmardová 2015) 

Řeč je velice komplexní schopnost skládající se z několika jazykových rovin. Každá 

z nich se vyvíjí různým tempem v závislosti na věku dítěte, podnětnosti okolí i vrozených 

predispozic. Foneticko-fonologická rovina zahrnuje schopnost sluchové diferenciace 

hlásek a artikulaci hlásek. Správná výslovnost hlásek je přitom založena na předpokladu 

správného fonologického rozlišení jednotlivých hlásek. Vývoj výslovnosti přirozeně probíhá 

od artikulačně méně náročných hlásek (P, B, M, T, D, N), které dítě ovládá již v raném věku, 

po hlásky náročnější (R, Ř, Z, S, C, Ž, Š, Č), které bývají vyslovovány nesprávně často až 

do pěti, popř. sedmi let věku. Do pěti let se jedná o fyziologickou dyslalii (tzv. patlavost), 

pokud je výslovnost narušena až do sedmi let mluvíme o prodloužené fyziologické dyslalii. 

(Bednářová, Šmardová 2015) 

Přestože by dítě mělo před nástupem do první třídy umět vyslovovat správně všechny 

hlásky, výzkumy ukazují, že až 40 % dětí v prvních třídách vyslovuje nesprávně řadu hlásek, 

především hlásky L, R, Ř a sykavky Z, S, C. Problém tak nastává při osvojování čtení a 

psaní – pokud dítě špatně vyslovuje hlásku, bývá následně napsaná nesprávně. (Benešová 

a kol., 1991, in Zelinková, 2011) 

 Lexikálně-sémantická rovina je tvořena slovní zásobou spolu s porozuměním 

jednotlivým pojmům. Pasivní slovní zásoba, tedy porozumění řeči, se rozvíjí zhruba od 

deseti měsíců věku dítěte. Aktivní slovní zásoba, tedy vyjadřování řečí, se rozvíjí kolem 

prvního roku věku. Ve dvou letech se slovní zásoba dítěte pohybuje mezi 200 až 300 slovy, 

ve třech letech stoupá k 700 až 900 slov, na počátku školní docházky obsahuje již několik 

tisíc slov. (Lechta, 1990) 



17 

 

S rozvojem slovní zásoby souvisí kladení otázek „Kdo/Co to je?“ ve věku okolo dvou 

let, a otázek „Proč?“ „Kdy?“ ve věku tří až čtyř let. Tímto způsobem dochází k propojení 

slova s viděnými předměty, a tím pádem k rozvoji porozumění obsahu slov. (Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

Morfologicko-syntaktická rovina představuje gramatickou složku řeči – užívání 

slovních druhů, tvarosloví a větosloví. Na počátku vývoje řeči, zhruba okolo prvního roku 

věku, používá dítě hlavně podstatná jména a citoslovce (bum, bác, paci paci), která vyjadřují 

celé věty (např. „haf“ znamená „To je pes.“). Později se učí používat slovesa, mezi druhým 

a třetím rokem také přídavná jména a osobní zájmena. V tomto věku tvoří již dvouslovné a 

víceslovné věty. Jako poslední se přidávají číslovky, předložky a spojky. Po čtvrtém roku 

věku by dítě již mělo ovládat všechny slovní druhy, skloňovat a používat jednoduchá 

souvětí. (Klenková, 2006) 

Pragmatická rovina představuje užití řeči v komunikaci a interakci s druhými lidmi. 

Podle Lechty (1990) vystupují do popředí psychologické a sociální aspekty komunikace, 

například schopnost vyjádření pocitů a přání, oznamování různých druhů informací, 

usměrňování komunikace, výměna rolí v dialogu nebo udržování tématu. Kromě verbální 

stránky řeči se zde uplatňují ve velké míře také prvky neverbální komunikace. 

Dítě si s přibývajícím věkem postupně osvojuje různé komunikační vzorce a uplatňuje 

je v odpovídajících komunikačních situacích. Zpočátku se dvouleté až tříleté dítě učí pomocí 

řeči dosahovat svého cíle. Mezi třemi až čtyřmi lety dokáže nejen navázat, ale i udržet 

konverzaci a komunikovat na úrovni přiléhavé dané situaci. Dítě ví, že pomocí řeči může 

ovlivňovat dění ve svém okolí. (Klenková, 2006) 

Dítě ve věku pěti až šesti let dokáže způsob řeči přizpůsobit komunikačnímu partnerovi. 

Pokud promlouvá s dospělým, ví, že se musí vyvarovat nevhodných slov a musí v některých 

případech dospělému vykat. Na úrovni hovoru s vrstevníky používá například oslovení, 

která by pro dospělého byla nepřijatelná, dokáže s vrstevníkem vést dialog na určité téma, a 

dokonce slovně prosazovat svůj názor oproti názoru druhého. Ve vztahu k mladším dětem 

umí předškolák přizpůsobit komunikaci tak, aby bylo sdělení srozumitelné a mluví spíše 

v kratších větách. Tato schopnost se rozvíjí v závislosti na vývoji myšlení, které se 

z egocentrického postupně stává více objektivním. (Vágnerová, 2017) 
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1.1.6 Sociální a emocionální dovednosti 

Vývoj sociálních a emocionálních dovedností závisí na mnoha vnějších vlivech (např. 

výchovný styl, rodinné zázemí, prostředí MŠ, socioekonomické podmínky) i vnitřních 

vlivech (např. zda je dítě ostýchavé a introvertní, nebo hyperaktivní a extrovertní, zdravotní 

stav dítěte). Proto je důležité mít na paměti, že vývoj v této oblasti je u každého dítěte 

specifický a vývojové škály je třeba chápat spíše jako vodítko pro sledování a rozvíjení 

dítěte. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Tříleté dítě je oproti batolecímu věku pozitivněji naladěno, ubývá negativních emočních 

reakcí, emoční prožívání je vyrovnanější, ale stále dochází k intenzivnímu přecházení 

z jedné emoce (smích) do druhé (pláč). Emoční prožívání dítěte je vázáno na aktuální situaci 

a potřeby. Postupně, zvláště po nástupu do MŠ, se rozvíjí emoční inteligence. Dítě lépe 

chápe emoce své i druhých lidí, dokáže se těšit na budoucí zážitek a rozvíjí se smysl pro 

humor. (Vágnerová, 2017) 

V předškolním věku dítě často přijímá názory jiných lidí, zejména dospělých, nekriticky 

a sugestibilně. Proto reaguje na určité situace nebo lidi stejným způsobem jako dospělý, aniž 

by chápalo proč, například cítí k někomu negativní emoce, protože to tak cítí i rodič nebo 

učitelka. Je důležité dítěti pomoci porozumět jednotlivým emocím a umět je pojmenovat. 

V závislosti na tom bude pro dítě jednodušší své prožívání kontrolovat a regulovat. 

(Vágnerová, 2017) 

Úroveň emoční regulace ovlivňuje rozvoj sociálních kompetencí, které dále ovlivňují 

oblíbenost mezi vrstevníky. Pokud dítě zvládá kontrolovat projevy svých emocí, zejména 

těch negativních, a umí být empatické vůči ostatním, bývá zpravidla více populární než dítě 

hyperaktivní a afektované. (Vágnerová, 2017) 

Okolo šesti let dítě dokáže regulovat své chování ve vztahu k sociálním normám a 

k ostatním lidem. Dítě je schopné do určité míry sebehodnocení, projevuje pocity 

sounáležitosti a umí navazovat a udržovat trvalejší vztahy – přátelství. (Valentová in 

Kolláriková, Pupala a kol., 2010) 

Dítě si utváří identitu v závislosti na zpětné vazbě od sociálního okolí. Po nástupu do 

MŠ se dítě stává součástí širší komunity přesahující rodinu, ve které musí cítit přijetí a 
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pozitivní zpětnou vazbu. Po celou dobu se jeho sociální dovednosti utváří na základě 

sociálního učení. Dítě si osvojuje různé způsoby chování na základě nápodoby a ztotožnění 

se s osobou, k níž má citovou vazbu (rodič, učitelka, starší sourozenec), na základě pochval, 

uznání, ale také trestu, vyjádření nesouhlasu nebo na základě očekávání druhých. Pokud je 

dítě podporováno a očekává se úspěch, výsledkem bude nejpravděpodobněji pozitivní 

chování, pokud je dítě předem ujišťováno, že něco nezvládne, bude reakce dítěte spíše 

negativní. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Školsky zralé dítě umí v ideálním případě dodržovat pravidla slušného chování, rozezná 

a umí odmítnout nežádoucí chování, dokáže samostatně plnit úkoly a umí požádat o pomoc, 

trpělivě překonává překážky a umí dělat vlastní rozhodnutí. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

1.1.7 Předmatematické představy 

Přestože se matematika jako předmět vyučuje až na základní škole, předpoklady pro 

zvládnutí matematických dovedností vznikají mnohem dříve v předškolním věku. Úroveň 

předmatematických dovedností je ovlivněna rozumovými schopnostmi, úrovní řečových 

dovedností, motorickými dovednostmi a percepčními dovednostmi. (Zelinková, 2011) 

Ještě dříve, než dítě začne počítat, učí se používat pojmy pro porovnávání (větší, menší, 

méně, více, stejně, delší, kratší, nižší, vyšší, prázdný, plný, hodně, málo, nic) a třídit 

předměty podle jednoho pravidla. Třídit podle více pravidel umí dítě až ve věku pěti a více 

let (např. podle barvy a tvaru). Postupně se učí řadit prvky podle velikosti od nejmenšího 

po největší a opačně nebo podle barvy. Tyto dovednosti přitom vyžadují značnou míru 

koncentrace. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Ve věku čtyř let dítě umí počítat do pěti. Od pěti do šesti let se dítě učí počítat až do 

deseti, popřípadě i do vyššího počtu dle zájmu. Před nástupem do základní školy by mělo 

dítě zvládat určit množství až šesti prvků a umět porovnat dvě skupiny o různém množství 

prvků. Zároveň by mělo umět poznat a pojmenovat základní geometrické tvary – kruh, 

čtverec, trojúhelník a obdélník. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Mezi předmatematické dovednosti, které by dítě v předškolním věku mělo ovládat, řadí 

Zelinková (2011) také rozlišování části a celku, doplňování a dokreslování částí do celku a 

schopnost párového přiřazování dvou předmětů dle logického pravidla. 
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1.1.8 Motorické dovednosti 

V prvním roce života udělá dítě v oblasti pohybových dovedností zásadní posun. Od 

polohy v leže se dostává až k chůzi, která mu umožňuje poznávat okolní svět a získávat tak 

cenné zkušenosti. V tomto období se rozvíjí zejména motorika hrubá, k níž se přidává také 

motorika jemná. Dítě uchopuje předměty a manipuluje s nimi čím dál tím obratněji. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

Od druhého až třetího roku věku se dítě zapojuje v oblasti sebeobslužných činností, 

které jsou pro nástup do předškolního vzdělávání nezbytné. Zvyšuje se také zájem o kreslení, 

které přechází od čárání, přes obsažné čáranice a znaky, po kresbu postavy (zprvu 

hlavonožce) a další záměrnou kresbu. Díky této aktivitě se rozvíjí grafomotorika. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

Nedílnou součástí motorického vývoje a zároveň řečového vývoje je motorika mluvidel 

neboli oromotorika. Správná artikulace se odvíjí od dostatečné pohyblivosti jazyka a rtů, 

která se rozvíjí přirozeně od narození prostřednictvím přijímání potravy a poznávání 

předmětů ústy. (Vágnerová, 2017) 

V předškolním věku jsou převážně všechny základní motorické dovednosti již 

zvládnuty. Dítě ovládá lezení, stoj, chůzi, běh, skok, stoj na jedné noze a postupně se učí 

pohyby koordinovat a zpřesňovat. Se zráním pohybového aparátu a psychických funkcí se 

zpřesňuje také jemná motorika – špetkový úchop, navlékání korálků, držení tužky, 

modelování a hra s drobnými stavebnicemi. (Zelinková, 2011) 

Úroveň pohybových dovedností je z hlediska diagnostiky důležitým ukazatelem vývoje 

dítěte. Motorický vývoj probíhá v určitých milnících již od narození a zaznamenání 

jakékoliv odchylky může předznamenat narušený nebo opožděný vývoj. (Vágnerová, 2017) 

1.1.9 Prostorová orientace 

Pro předškolní období je charakteristická egocentrická perspektiva vnímání prostoru 

a věcí vyskytujících se v něm. Dítě posuzuje velikost objektů podle svého úhlu pohledu na 

svět. Vzdálené objekty vnímá jako malé, zatímco objekty v jeho těsné blízkosti považuje za 

mnohonásobně větší. (Vágnerová, 2017) 
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Nejprve se dítě učí orientovat a chápat uspořádání předmětů v menším prostoru, jímž je 

hrací nebo pracovní plocha, místnost, později celé domácí prostředí. S nástupem do mateřské 

školy se prostor již rozšiřuje nejen o vnitřní prostředí školy, ale také o cestu mezi domovem 

a školou. Dítě se tak učí orientovat v blízkém okolí. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Dítěti nečiní větší obtíže pochopení a užívání pojmů nahoře – dole (nad – pod), později 

také vpředu – vzadu (před – za), zatímco pravolevá orientace je pro něj o poznání 

složitější. Laterální poloha věcí z pozice pozorovatele se totiž mění v závislosti na jeho 

postoji. Pokud dítě stojí k daným věcem čelem, určí, co je vpravo a co vlevo, v momentě, 

kdy se otočí k těmto věcem zády nebo bokem, prostorové – laterální uspořádání věcí se 

změní. Školsky zralé dítě by však mělo zvládat orientaci na vlastním těle, tedy pojmenování 

částí těla a použití pojmů vpravo – vlevo. (Vágnerová, 2017) 

Prostorové představy také zahrnují schopnost porovnávání velikostí objektů, vnímání 

částí a celku, schopnost řazení předmětů dle určitého pravidla a chápání a užívání pojmů 

první, prostřední, poslední atd. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Z hlediska rizika vzniku SPU v mladším školním věku souvisí schopnost prostorové 

orientace úzce s vizuální percepcí. „Bezpečná vizuální orientace v prostoru je totiž jedním z 

předpokladů adekvátního osvojování vědomostí a dovedností nejen v matematice, kde se 

uplatňuje nejzřetelněji, ale také v českém jazyku, protože v obou případech se vnímané tvary 

grafémů, obrazců, manifestují v prostoru v různých dimenzích, počtu a vzájemné pozici.“ 

(Novák, s. 12, 1992) 

Zelinková (2011) dodává, že kromě školských problémů může deficitní vývoj 

prostorové orientace způsobovat obtíže i v běžném životě. Zejména při osvojování 

pohybových dovedností a při orientaci v okolí, což zásadně snižuje samostatnost dítěte. 

1.1.10 Lateralita 

Lateralita je projevem dominance jedné z mozkových hemisfér, která se projevuje 

upřednostněným používáním jednoho z párových orgánů – ruka, noha, oko a ucho. 

Vyhraňuje se ve věku 3 až 4 let, popřípadě později a může mít podobu vyhraněného 

praváctví, kdy je dominantní levá mozková hemisféra, leváctví, při níž má převahu pravá 

mozková hemisféra nebo ambidextrie, kdy je lateralita párových orgánů nevyhraněná 
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v důsledku přibližně stejné aktivity obou mozkových hemisfér. V tomto případě je nácvik 

psaní orientován na ruku, která je shodná s dominantním okem. Je-li dominantní oko pravé, 

volí se jako dominantní ruka pravá, je-li dominantní oko levé, je vhodnější zaměřit nácvik 

psaní na ruku levou. (Zelinková, 2011) 

Zejména lateralita ruky by měla být zjištěna před nástupem do první třídy z důvodu 

nácviku psaní. Již od raného věku lze vypozorovat, která ruka je vedoucí při uchopování 

hraček a používání lžíce. Později je možné s dítětem provádět záměrné úkony, při nichž se 

dominance projeví, například navlékání korálků, skládání mozaiky z drobných 

kolíčků/hříbečků, šroubování matičky, hod míčkem nebo stříhání. Dominantní ruka se 

samozřejmě nejvíce uplatňuje při kreslení a jezení lžící. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Lateralita oka je z hlediska vizuomotorických a grafomotorických činností také velmi 

významná. Zjišťuje se prostřednictvím jednoduchých úkonů jako je dívání se do dalekohledu 

nebo do krasohledu. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Pokud má dítě lateralitu zkříženou, tedy nesouhlasnou, kdy je dominantní pravá ruka a 

levé oko, nebo naopak, je důležité tuto skutečnost brát v potaz již v předškolním věku a 

pracovat s ní. Na počátku školní docházky může totiž dojít k obtížím při nácviku čtení a 

psaní, zejména pak u dětí s SPU. (Zelinková, 2011) 

1.1.11 Časová a dějová orientace 

Porozumění členění času se u dětí rozvíjí pomalu. Zpočátku dítě rozumí pojmům 

označujícím časovou posloupnost, jako například před/po, dříve/později a rozlišuje kratší a 

delší dobu trvání událostí. Pro členění času využívá však nanejvýš dnů v týdnu. Delší časové 

jednotky jako jsou měsíce, roční období nebo rok, pojmenovat dokáže, nicméně jsou pro něj 

těžko uchopitelné. (Zelinková, 2011) 

Vnímání plynutí času je u předškolního dítěte velmi odlišné od vnímání dospělého. Dítě 

vnímá délku jednotlivých denních činností zkresleně, jelikož je ovlivněno především 

aktuálním emocionální zabarvením. Pokud je činnost či událost nepříjemná, zdá se dítěti 

mnohem delší nežli činnost pro něj příjemná. Plynutí času přes den má dítě spojeno 

s událostmi charakteristickými pro danou denní dobu – ráno, poledne/odpoledne, večer, noc. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 
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Dítě v předškolním věku se více vztahuje k přítomnosti, jeho chápání světa se odvíjí od 

momentu tady a teď. Od čtvrtého až pátého roku se postupně rozvíjí schopnost uvažovat i 

v jiných časových dimenzích, a to v minulosti či v budoucnosti. Obě tyto časové dimenze 

mají svá úskalí. Přemýšlení o minulosti vyžaduje schopnost uchování události v paměti a 

vybavení si této události. Přemýšlení o budoucnosti pak vyžaduje dřívější zkušenost 

s průběhem události a schopnost si určité dění představit. Nejzákladnějšími pojmy se v této 

souvislosti stávají pro dítě pojmy včera, dnes, zítra. (Vágnerová, 2017) 

Schopnost uvažovat o budoucnosti s sebou nese i schopnost předvídat, co se bude dít 

nebo jaký by mohl být následek určitého jednání. Dítě při tom vychází buď z dřívější 

zkušenosti, nebo z informací získaných od dospělého. Další složitější schopností, jenž 

zohledňuje budoucí čas, je schopnost plánovat. Ta se rozvíjí až od pátého roku věku a 

předpokládá vyšší úroveň kognitivních schopností, jelikož je nutné stanovit si konkrétní cíl 

a vybrat vhodnou, realistickou strategii, která povede k jeho dosažení. (Vágnerová, 2017) 

Vnímání dějové posloupnosti se upevňuje v pěti letech, kdy dítě přesněji chápe 

souvislosti mezi začátkem děje, jeho trváním a koncem. Dítě je již schopno samo, popřípadě 

s dopomocí, převyprávět příběh nebo pohádku. (Vágnerová, 2017) 
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2 Specifické poruchy učení 

Specifické poruchy učení (SPU) neboli specifické vývojové poruchy učení označují 

souhrnným názvem skupinu obtíží, které se objevují při osvojování řeči, čtení, psaní 

a počítání. Tyto obtíže vznikají na základě dysfunkcí centrální nervové soustavy, 

avšak každá z nich má individuální charakter. (Vitásková, 2006) 

Specifické poruchy učení snižují u jedince schopnost naučit se číst, psát a počítat 

pomocí běžných výukových metod. A to za předpokladu neporušených smyslových funkcí, 

normální inteligence (někdy i nadprůměrné) a adekvátní motivace, při zachování běžných 

vzdělávacích a sociokulturních podmínek. (Bartoňová, 2019) 

Pokorná (2001) a Zelinková (2015) upozorňují na historicky proměnlivý vývoj definice 

specifických poruch učení. Shodují se, že dodnes není terminologie ve světě jednotná. 

V českých podmínkách je pojem specifické poruchy učení zastřešujícím názvem 

pro následující typy poruch: porucha čtení (dyslexie), porucha psaní (dysgrafie), porucha 

pravopisu (dysortografie), porucha matematických schopností (dyskalkulie), porucha 

pohybových schopností (dyspraxie), porucha kreslení (dyspinxie) a porucha hudebních 

schopností (dysmuzie). 

Výše zmíněné specifické poruchy učení se však mohou navzájem prolínat a mohou se 

v konkrétních případech vyznačovat různou symptomatikou. Zejména pak dyslexie 

a dysgrafie ovlivňují školní výkon ve všech školních předmětech. (Pokorná, 2001) 

Označení „specifické“ naznačuje, že je při diagnostickém vyšetření nutné diferencovat 

specifickou poruchu učení od nespecifické poruchy učení, tzv. pseudoporuchy, která se 

může projevovat obdobnými symptomy, nicméně bývá způsobena především vnějšími vlivy 

jako je nedostatečně podnětné prostředí či sociálně patologické rodinné prostředí. 

(Vitásková, 2006) 

2.1 Základní typy SPU 

2.1.1 Dyslexie 

Jednotná definice dyslexie byla přijata Světovou neurologickou federací v USA roku 

1968: „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučiti se čísti, 
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přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci 

a sociokulturní příležitost.“ (Matějček, 1974 in Zelinková, 2015) 

Bartoňová (2019) uvádí novější definici zveřejněnou roku 2003 Mezinárodní 

dyslektickou společností: „Dyslexie je specifická porucha učení, která je neurobiologického 

původu. Je charakterizována obtížemi se správným a/nebo plynulým rozpoznáním slova 

a špatným pravopisem a dekódovacími schopnostmi. Tyto obtíže jsou typickým následkem 

deficitu ve fonologické složce jazyka, který je často neočekávaný ve vztahu k ostatním 

poznávacím schopnostem a k podmínkám efektivní výuky ve třídě. Mezi sekundární následky 

mohou patřit problémy s porozuměním čteného a omezené čtenářské zkušenosti, které brání 

růstu slovní zásoby a základních znalostí.“ 

Dyslexie je nejčastějším typem SPU. Postihuje zpravidla rychlost čtení – dítě velmi 

dlouho hláskuje nebo slabikuje slova, tempo čtení je pomalé, nebo naopak čte zbrkle a slova 

si domýšlí. Dále správnost čtení – dítě má potíže s rozpoznáním písmen, dochází k záměně 

tvarově podobných písmen (b-d-p) nebo zvukově podobných hlásek (t-d). Techniku čtení – 

dochází k tzv. dvojímu čtení, kdy dítě nejprve čte slovo potichu a poté jej vysloví nahlas. 

A porozumění obsahu čteného, přičemž úroveň porozumění bývá závislá na rychlosti, 

chybovosti a technice čtení. (Zelinkové, 2015, Kroupová a kol., 2016) 

2.1.2 Dysgrafie 

Dysgrafie, jakožto porucha psaní, postihuje grafickou stránku písemného projevu. 

Písmo dítěte s tímto typem SPU je často obtížně čitelné a celkový písemný projev je 

neupravený. Jedinec má potíže napodobit správně tvar písmen, obtížně a dlouze si jednotlivá 

písmena vybavuje, čímž dochází k chybám a častému škrtání textu. (Zelinková, 2015) 

Písemné vyjadřování žáka je velmi zdlouhavé, těžkopádné, ztěžované mnohotvárnými 

chybami, proto vyžaduje od autora vynaložení nadměrného množství energie a času. Písmo 

bývá příliš malé nebo velké a sklon písma kolísá. Žák píše slova tak, jak je slyší a není 

schopen simultánně provádět opravy chyb. Při dysgrafii má zároveň mnoho žáků potíže se 

správným držením psacího náčiní. (Bartoňová in Pipeková a kol., 2006) 
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2.1.3 Dysortografie 

Tato specifická porucha učení postihuje užívání pravopisu. Jednak při písemném 

projevu, který obsahuje vlivem dysortografie zvýšený počet specifických dysortografických 

chyb a jednak při osvojování a následné aplikaci gramatických jevů. (Zelinková, 2015) 

Problémy vznikají především na podkladě nedostatečně rozvinutého sluchového 

vnímání a zpracování sluchových informací. Písemný projev tak nejčastěji obsahuje 

specifické dysortografické chyby jako je: 

• nesprávné užívání nebo vynechávání diakritických znamének, 

• vynechávání, přidávání nebo přesmykování písmen a slabik, 

• chybné rozlišování hranic slov v písmu, 

• záměna tvrdých a měkkých slabik (dy-di, ty-ti, ny-ni), 

• záměna sykavkových hlásek (ž/z, š/s, č/c). 

Dysortografie se velmi často vyskytuje v kombinaci s dyslexií. Způsobuje dítěti vážné 

obtíže při psaní časově limitovaných písemných pracích jako je diktát nebo desetiminutovka. 

Kromě obtíží v českém jazyce způsobuje také obtíže při výuce cizích jazyků. (Bartoňová in 

Pipeková a kol., 2006) 

2.1.4 Dyskalkulie 

Dyskalkulie představuje poruchu matematických dovedností. Tato porucha učení je 

rozdělována do dalších podtypů, které jsou specifické svými konkrétními obtížemi. Proto 

je podle Zelinkové (2015) složité nalézt jednotnou definici, jako tomu je u předchozích typů 

specifických poruch učení. Obecně lze označit za projevy dyskalkulie obtíže při: 

• osvojování matematických pojmů (př. čísla, matematické symboly), 

• vytváření matematických představ (př. více, méně, stejně), 

• osvojování a aplikaci matematických operací (př. odečítání, sčítání, násobení, 

dělení), 

• rýsování nebo osvojování a užívání geometrických pojmů, 

• využívání matematických postupů a zapojení matematické logiky. 
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Nutno vzpomenout, že o diagnóze dyskalkulie můžeme mluvit až v případě, kdy 

dochází ke kumulaci a kombinaci několika projevů. Samostatné obtíže, vyskytující se pouze 

ojediněle, nelze považovat za dyskalkulii. (Zelinková, 2015) 

Jucovičová (2014) připomíná, že dyskalkulie se projevuje obtížemi nejen v matematice, 

ale později také obtížemi v dalších předmětech, kde se využívají matematické operace, 

pracuje se s čísly a s matematickou představivostí. To znamená zejména v chemii, fyzice, 

ale také v zeměpise při určování souřadnic či měřítka mapy, nebo i v dějepise při používání 

letopočtů. 

2.1.5 Dyspraxie 

Mezi projevy dyspraxie patří motorická neobratnost, porucha rovnováhy a koordinace 

pohybů, porucha prostorové orientace, narušené vnímání tělesného schématu, poruchy 

ve vnímání taktilních, kinestetických a vestibulárních podnětů. Tyto obtíže významně 

narušují osvojování školních dovedností a řadu běžných denních aktivit. Inteligence je 

přitom zachována v pásmu normy a příčinou není neurogenní onemocnění (např. svalová 

dystrofie). (Valenta a kol., 2015) 

Přestože je dyspraxie řazena v českém prostředí mezi specifické poruchy učení, je 

pojem dyspraxie více než ve školských institucích používaný spíše v lékařské praxi. 

V 60. letech minulého století byly motorické obtíže popsány jako důsledek lehkých 

mozkových dysfunkcí, proto se diferenciální diagnostikou dyspraxie zabývají kromě 

speciálních pedagogů, logopedů a psychologů také dětští lékaři, fyzioterapeuti 

a neurologové. (Zelinková, 2007) 

Tato porucha se projevuje různými symptomy, jenž zpravidla nemají jednotnou příčinu. 

Děti trpící dyspraxií bývají na první pohled považovány za neobratné, lenivé, nepořádné 

nebo neukázněné. Mohou se dopouštět chyb při psaní diktátu v důsledku narušené jemné 

motoriky a nevyhraněné laterality nebo může docházet k poruchám výslovnosti v důsledku 

artikulační dyspraxie. (Zelinková, 2007) 

Podezření na dyspraxii může rodič získat již při ranném vývoji dítěte, které neprochází 

chronologicky jednotlivými charakteristickými fázemi motorického vývoje. Nápadným 

projevem může být také hyperaktivita, zvýšený či snížený svalový tonus, porucha spánku 
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nebo příjmu potravy. Velmi častým symptomem je opožděný či narušený vývoj řeči 

(až u 50 % jedinců). V předškolním věku je pak viditelná neobratnost při chytání a házení 

míče, při běhu nebo jízdě na kole. (Zelinková, 2007) 

2.1.6 Dysmuzie 

Dysmuzie označuje poruchu hudebních schopností, v jejímž důsledku je narušeno 

vnímání hudebních jevů jako je výška tónu, rytmus a melodie hudby. Dítě má potíže také 

s reprodukcí dříve slyšeného rytmu nebo s rozeznáním známých melodií či hudebních 

nástrojů. V důsledku těchto obtíže může být negativně ovlivněn vztah k hudební výchově, 

zvláště ke zpěvu a produkci hudby na hudební nástroj. (Kroupová a kol., 2016) 

2.1.7 Dyspinxie 

Tato specifická porucha učení postihuje schopnost kreslení. Kresba je primitivní, 

odpovídá svou úrovní kresbě dítěte mladšího. Mezi symptomy dyspinxie patří narušení 

obsahu a proporcionality kresby (např. příliš velká hlava u lidské postavy, nezobrazení prstů 

ruky), deformace formálních znaků kresby (např. nepřiměřená velikost kresby vůči ploše 

papíru, roztřesenost či nepropojenost čar) a narušená schopnost přenést trojrozměrný objekt 

na plochu papíru. V důsledku prožívaného neúspěchu při kresbě se u dítěte častěji objevuje 

nezájem o tuto činnost. (Bartoňová in Pipeková a kol., 2006) 

Bartoňová (in Pipeková a kol., 2006) upozorňuje, že dyspraxie, dysmuzie a dyspinxie 

jsou pojmy užívané pouze v českém v prostředí, v zahraniční literatuře se s nimi nesetkáme. 

Zároveň se těmto typům SPU věnuje jen málo autorů a ve velmi omezené míře. 

2.2 Etiologie specifických poruch učení 

Příčin vzniku specifických poruch učení je celá řada a v mnoha případech bývá etiologie 

připisována kombinaci několika různých příčin nebo zůstává neobjasněna. 

(Jucovičová, 2014) 

Příčiny bývají nejčastěji kategorizovány následovně. 

• Hereditární zatížení neboli dědičnost – Bartoňová (in Pipeková a kol., 2006) 

uvádí tuto příčinu u 20 % případů dětí s SPU, Jucovičová (2014) uvádí až 60 % 

pravděpodobnost vzniku SPU u dítěte, jehož rodiče měli tuto poruchu. Dědičné 
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zatížení tedy hraje z pohledu etiologie SPU významnou roli. Z tohoto důvodu je 

při diagnostickém vyšetření dítěte v PPP zjišťována rodinná anamnéza. 

• Neurobiologické příčiny – mezi ně řadí Kučera (in Zelinková, 2003) především 

lehkou mozkovou dysfunkci, která podle něj zapříčiňuje až 50 % případů. 

Bartoňová (in Pipeková a kol., 2006) uvádí jako příčinu SPU syndromy ADD a 

ADHD, což jsou v zahraniční literatuře synonyma pro český pojem LMD (v 

tuzemské literatuře je však vymezen šířeji). Tyto poruchy jsou způsobeny 

oslabenou funkcí centrální nervové soustavy. Dalšími příčinami dysfunkce 

mozku a následným vznikem SPU může být snížený objem mozkové tkáně, 

odchylky v četnosti a struktuře neuronových spojení či nedostatečné 

okysličování mozku. 

Vágnerová (2017) zmiňuje také biologicky podmíněné rozdíly ve vývoji a 

fungování CNS chlapců a dívek. Odlišnosti v její struktuře a fungování 

způsobuje především odlišná hormonální produkce.  Zrání mozkových struktur 

u chlapců probíhá pomaleji než u dívek, a proto je prokázána větší četnost 

specifických poruch učení, hyperaktivity a poruch pozornosti právě u chlapců. 

• Vnější vlivy – Jucovičová (2014) a Bartoňová (in Pipeková a kol., 2006) se 

shodují, že nepříznivé působení rodinného a školního prostředí na dítě pouze 

prohlubují nebo spolupodmiňují obtíže vyplývající z SPU, nicméně nejsou 

považovány za primární příčinu vzniku SPU. Nepříznivým působením je přitom 

myšleno kladení nepřiměřených nároků na dítěte, trestání za školní neúspěch, 

neposkytnutí přiměřené podpory či opomíjení reedukace. 

Z hlediska doby vzniku, kdy může dojít k poškození mozku, a následnému vzniku SPU, 

dělí odborníci příčiny na vzniklé prenatálně, perinatálně a postnatálně. Prenatální příčinou 

může být onemocnění matky během těhotenství, požívání návykových látek v těhotenství či 

špatná výživa plodu. Perinatální příčinou může být jakákoliv komplikace během porodu, 

například protrahovaný porod, poškození hlavičky novorozence či nedostatečný přísun 

kyslíku. Velmi rizikové je z tohoto hlediska také předčasné narození dítěte.  Postnatální 

příčiny se mohou objevit od narození do dvou let dítěte, kdy může dojít k infekčnímu či 

horečnatému onemocnění nebo k úrazu hlavy. (Bartoňová in Pipeková a kol., 2006) 
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Žáčková a Jucovičová (2007) uvádějí, že specifické poruchy učení jsou poruchami 

funkčními, jelikož jsou způsobeny narušením funkce centrální nervové soustavy. Děti s SPU 

vnímají informace přijímané z okolí zkresleně a nesprávně je vyhodnocují, přičemž 

smyslové orgány (oko a ucho) jsou neporušeny – odchylka v procesu vnímání a zpracování 

tedy není dána smyslovým postižením. 

2.3 Vliv SPU na život dítěte 

Pokud není specifická porucha učení včas rozpoznána a dostatečně kompenzována 

již od počátku školní docházky, hrozí, že vztah dítěte ke škole bude spíše záporný. Podle 

Pokorné (2001) vztah dítěte ke vzdělávání a sebepojetí dítěte zásadně ovlivňují postoje 

rodiny, učitelů a spolužáků. Zažívá-li dítě od počátku neúspěch a cítí-li se nepochopené, 

odmítané a bez možnosti uspět, jsou jeho ambice na další vzdělávání, a tím pádem i na 

profesní kariéru, velmi nízké. Vágnerová (2007) potvrzuje, že škola ovlivňuje rozvoj 

osobnosti dítěte od prvního dne nástupu školní docházky, jelikož dítě od tohoto okamžiku 

musí plnit nové povinnosti, potvrdit své kompetence a naplňovat očekávání společnosti. 

Reakce okolí na školní úspěch či neúspěch tak vytvářejí základy pro prožívání celého zbytku 

dětství. 

Negativní dopady specifických poruch učení se však netýkají pouze oblasti vzdělávání, 

ale mnohonásobně přesahují do všech oblastí života jedince. Rodiče dětí s SPU často 

nabývají dojmu, že s ukončením školní docházky dojde také k ukončení trápení spojeného 

se školním neúspěchem. Nicméně opak je pravdou. Především čtení, psaní a počítání nás 

provází celý život ve všech podobách, v různých situacích. V dnešní společnosti, v níž je 

člověk dennodenně vystavován obrovskému množství informací ať už z rádia, televize, 

internetu, novin či jiných informačních zdrojů, je velmi obtížné uspět pouze s mechanicky 

osvojenými základy těchto dovedností. (Pokorná, 2001) 

V českých podmínkách je gramotnost považována za samozřejmost, avšak Pokorná 

(2001) upozorňuje, že i ve vyspělých státech Evropy je rozšířen tzv. funkční analfabetismus 

– velmi často u lidí s SPU. Přestože tito jedinci prošli výukou čtení, psaní a počítání, nejsou 

schopni pochopit například návod na použití běžných výrobků, nejsou schopni číst dlouhý 

text a pochopit jeho obsah nebo si třeba spočítat cenu nákupu a užívat násobilku v praxi. 

V důsledku takto negativních zkušeností prožívají pocity nedostatečnosti, jsou frustrováni 
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vlastním neúspěchem a uzavírají se do sebe. Tyto psychické problémy pak v konečné fázi 

negativně zasahují také do sociálních vztahů. 

Zelinková (2015) dodává, že závažnější překážkou v životě dítěte, než je samotná SPU 

může být fixace nevhodného chování, které dítě volí jako určitou, avšak nežádoucí formu 

vyrovnání se se školním neúspěchem. Pokorná (2001) zmiňuje následující formy nápadného 

chování, jenž se nejčastěji vyskytují u dětí s SPU. 

• Obranné a vyhýbavé mechanismy – dítě nezvládá čelit tlaku vyvíjenému 

ze strany školy a rodiny na jeho školní výkon, v důsledku čehož získává 

negativní vztah ke škole a ke všemu s ní spojenému, odmítá spolupracovat a učit 

se, ztrácí nebo zapírá úkoly. 

• Kompenzační mechanismy – dítě se snaží vyniknout jiným způsobem, než je 

školní výkon. Stává se třídním bavičem, vzdoruje učiteli nebo zlobí. 

• Agresivita a projevy nepřátelství – v dítěti se hromadí napětí vyvolané 

neúspěchem, které se následně projevuje agresí vůči okolí, dítě se druhým 

vysmívá, žaluje na ně nebo jim ubližuje, bývá neposlušné a neklidné. 

• Úzkost, stažení se do sebe – dítě se cítí méněcenné, je deprimované opětovným 

selháváním, proto se stahuje do sebe, je apatické a velmi citlivé, až labilní. 

Tato forma je mnohdy nejnebezpečnější, jelikož je pro rozvoj osobnosti dítěte 

nezdravá. Strach ze školy může vyústit až do psychosomatických potíží jako je 

nechutenství, zvracení, poruchy spánku a celkové snížení imunity. 

Přestože se může zdát, že dítě nebo dospělý s SPU nemá šanci na kvalitně prožitý život, 

dobré vztahy, dobré vzdělání a zaměstnání, nejedná se jistě o neměnné pravidlo. Záměrem 

této kapitoly je pouze poukázat na rizika spojená s nesprávně nebo nedostatečně 

kompenzovanou a reedukovanou poruchou učení a vyzdvihnout tak důležitost včasné 

diagnostiky a intervence. Pokud existují možnosti, jak předejít vzniku SPU, popřípadě 

eliminovat problémy spojené s již vzniklou SPU, a zajistit tak jedinci kvalitní vzdělání 

a kvalitní život, je více než žádoucí tyto možnosti využívat. 
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3 Screening a diagnostika SPU v předškolním věku 

V pedagogickém prostředí se screeningem neboli depistáží rozumí cílené a včasné 

vyhledávání jedinců ohrožených vznikem nebo rozvojem určité vady či poruchy – v tomto 

případě vznikem SPU. Screening probíhá ve vybrané skupině jedinců, a to nejčastěji za 

využití screeningových testů nebo dotazníků. Na základě předběžného vyhledání rizikových 

jedinců probíhá diagnostické vyšetření na odborném pracovišti (PPP, SPC). (Přinosilová in 

Pipeková a kol., 2006) 

Odborná diagnostika prováděná v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve 

speciálně pedagogickém centru zkoumá průběh dosavadního vývoje dítěte i s jeho etiologií. 

Odehrává se na úrovni mezioborové spolupráce, tudíž jsou o vyšetřované osobě dávány do 

souvislosti výsledky jak ze speciálních pedagogických a psychologických vyšetření, tak 

z vyšetření lékařských. Diagnostika se odehrává v uměle vytvořených podmínkách poradny, 

kde má dítě zajištěný individuální přístup, a tudíž možnost lepší koncentrace pozornosti na 

prováděné činnosti, nicméně nevýhodou bývá omezený časový úsek vyhrazený diagnostice. 

(Zelinková, 2011) 

Oproti tomu pedagogická diagnostika odehrávající se v prostředí mateřské školy bývá 

dlouhodobější a vychází převážně z pozorování dítěte v běžných školních situacích. Velkou 

výhodou je možnost pozorování dítěte v různorodých situacích, přirozených i záměrně 

navozených, a v interakci s ostatními vrstevníky. Diagnostickou činnost provádí zpravidla 

učitelka dítěte. (Žáčková, Jucovičová, 2007) 

Poznatky získané z obou typů diagnostického procesu jsou pro následnou práci 

s dítětem velmi cenné. Dítě se za různých podmínek chová jinak a v závislosti na tom podává 

rozdílné výkony. Průběh vyšetřování odhaluje mimo jiné právě za jakých podmínek je dítě 

více motivované, soustředěné a úspěšné, což je důležitým východiskem pro nastavení 

správných podpůrných opatření ve výchovně vzdělávacím procesu. (Zelinková, 2011) 

Z pohledu diagnostiky dítěte v předškolním věku je zásadní pedagogická diagnostika.  

Předpokladem pro zajištění odpovídajícího a účinného pedagogického vedení dítěte, je 

znalost jeho individuálních potřeb a specifik vývoje, které může sledovat a zaznamenávat 

právě učitelka v mateřské škole. Jako nástroj jí při tom mohou sloužit kromě běžných 
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diagnostických metod (rozhovor, pozorování, rozbor činnosti) také speciální screeningové 

testy či vývojové škály, které mohou upozornit na případná rizika ve vývoji dítěte. 

(Opravilová, 2016) 

Velmi významné a mnohdy rozhodující pro další vývoj dítěte je, pokud jsou o zjištěných 

potížích včas informováni rodiče, kteří mohou na doporučení pedagoga či dětského lékaře 

navštívit specializované odborníky jako je psycholog, logoped, speciální pedagog, neurolog, 

oční lékař atd. Pouze oni mohou provést přesnou diferenciální diagnostiku a následně 

navrhnout potřebná opatření. Do chvíle, kdy není výsledek známý, by však neměla učitelka 

dítě nálepkovat a vyvozovat předčasné závěry. (Kucharská, 2014 in Opravilová, 2016) 

Stanovení konečné diagnózy může být však velmi problematické, nejen z pohledu 

samotného procesu odborného diagnostiky, ale také z pohledu dopadu přiřazení jakési 

nálepky dítěti. Pokud je diagnóza SPU vyřčena již v mladším školním věku, může na straně 

jedné přinést úlevu rodině i vyučujícím, jelikož jsou objasněny příčiny školního neúspěchu 

a může dojít k zavedení konkrétních podpůrných opatření. Na straně druhé ale může vést 

k nepřiměřenému snížení nároků na dítě jak ze strany rodičů, tak i ze strany vyučujícího, 

nebo ke ztrátě motivace a snahy ze strany dítěte, které se může domnívat, že již není schopno 

dosáhnout dobrých výsledků nebo nabude přesvědčení, že má oproti ostatním dětem úlevy, 

tudíž se nemusí tolik snažit. (Zelinková, 2011) 

Slowík (2016) proto konstatuje, že není vždy nutné stanovit diagnózu, přičemž 

dostatečným výstupem diagnostického procesu může být pouze dílčí hodnocení schopností 

a dovedností dítěte a pravděpodobná prognóza dalšího vývoje. 

Z výše uvedených důvodů, a také z důvodu, že se specifické poruchy učení plně 

manifestují až ve školním věku, je možné v předškolním věku pouze vyhledávat rizikové 

jedince ohrožené vznikem SPU. Nejčastěji se tak děje v rámci screeningu a pedagogické 

diagnostiky, kdy je možné předznamenat budoucí obtíže pomocí tzv. rizikových prediktorů, 

mezi něž patří především deficity dílčích funkcí. (Zezulková, Kovářová, 2013) 

Východisky pro screening rizikových jedinců z hlediska SPU, se stávají díky 

současným poznatkům speciální pedagogiky například testy a výzkumy zaměřené na 

odhalování deficitů dílčích funkcí, anamnézy a kazuistiky dětí a dospělých s SPU, nebo 
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vývojové škály, s nimiž lze porovnávat vývoj konkrétního dítěte. Mnozí autoři se shodují 

(Zelinková, 2015, Pokorná, 2001, Monatová, 1992), že poskytnutí včasné podpory dítěti je 

možné ještě dříve, než se projeví neúspěch spojený se školními dovednostmi, a to právě díky 

včasnému odhalení obtíží. 

3.1 Rizikové prediktory 

Na základě dlouholetých výzkumů a zkušeností odborníků z oblasti speciální 

pedagogiky a psychologie umíme v současné době odhalit u předškolních dětí nedostatky či 

deficity ve vývoji dovedností, které jsou z hlediska vzniku SPU rizikové. Některé rizikové 

prediktory se mohou vyskytovat v kombinacích, které mohou předznamenat dokonce vznik 

konkrétního typu specifické poruchy učení. 

U dítěte, u něhož se objevují následující potíže: problémy s výbavností 

slov/pojmenováním, potíže s vnímáním rýmů, obtíže při určování první hlásky ve slově a se 

sluchovou syntézou, opožděný vývoj řeči, potíže s gramaticky správným tvořením slov a se 

skladbou věty, potíže s verbální pamětí (např. zapamatování slov, básní, dnů v týdnu), 

nedostatky v jemné motorice, narušené soustředění, lze předznamenat vznik dyslexie. (Řeč 

a sluch, 2012) 

Podle Zelinkové (2012) je podstatné naslouchat řeči dítěte, jelikož nesprávná artikulace 

může být projevem nedostatečného sluchového rozlišování. Dítě nerozlišuje jemné rozdíly 

ve výslovnosti druhých nebo vůbec nevnímá některé shluky hlásek, v důsledku čehož má 

samo potíže s artikulací. Úroveň sluchové diferenciace má ve vztahu ke vzniku dyslexie 

vysokou prediktivní hodnotu. 

Velmi významný vliv na rozvoj SPU (zejména dyslexie) má dědičnost spojená s vlivy 

vnějšího prostředí. Pokud má dítě sourozence nebo rodiče dyslektika, a zároveň mu rodiče 

nečtou pohádky, neprohlížejí s ním knížky, neučí ho říkánky a písničky, je vysoce 

pravděpodobné, že bude dítě ohroženo vznikem SPU. (Zelinková, 2012) 

M. Bogdanowicz upozornila již v roce 1993 na obtíže vyskytující se v jemné a hrubé 

motorice, jenž mohou predikovat vznik SPU. V oblasti hrubé motoriky je to pohybová 

neobratnost – dítě špatně běhá, nezapojuje se do pohybových her, obtížně se učí jezdit na 

koloběžce nebo na kole. V oblasti jemné motoriky se objevují obtíže v sebeobsluze – potíže 
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se zapínáním knoflíků, šněrování bot, a obtíže při manipulačních hrách – navlékání korálků, 

sestavování puzzle. Objevují se také obtíže při kreslení a stříhání nůžkami. (Zelinková, 2012) 

Při pedagogické diagnostice dítěte předškolního věku je mimo jiné důležité sledovat 

preferenci dominantní ruky při provádění úkolů. Zelinková (2012) uvádí, že právě děti 

s dyslexií mají často zkříženou lateralitu, nevyhraněnou lateralitu nebo patří mezi leváky. 

3.1.1 Deficity dílčích funkcí 

Dílčí funkce jsou základní neboli bazální funkce, které se rozvíjejí společně 

s psychomotorickým zráním dítěte. V případě, kdy je funkce nedostatečně rozvinutá, 

hovoříme o deficitu dílčí funkce, který se může projevit v oblasti chování a učení. Pokud se 

u dítěte kumuluje více deficitů dílčích funkcí, může dojít ke vzniku specifické poruchy učení. 

(Kroupová a kol., 2016) 

Zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí v období před nástupem a na počátku školní 

docházky je důležitou součástí pedagogické diagnostiky. Pokud je včas zjištěno oslabení 

některé funkce, může být vhodnou stimulací podpořen její rozvoj, což vede ke zmírnění nebo 

eliminaci pozdějších problémů s osvojováním základních školních dovedností. (Felcmanová 

a kol., 2015) 

Mezi dílčí funkce podle Sindelarové (2016), Zelinkové (2015) a Felcmanové a kol. 

(2015) lze zahrnout: 

• Zrakové vnímání – optická diferenciace, vnímání figury a pozadí, optická 

analýza a syntéza, optická paměť, pohyby očí 

• Sluchové vnímání – akustická diferenciace, akustická syntéza a analýza, 

akustická paměť, vnímání rytmu 

• Intermodální kódování – schopnost spojovat obsahy jedné smyslové oblasti 

s obsahy jiné smyslové oblasti (např. vizuální a sluchový podnět – obrázek a 

slovo) 

• Motorika – hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika (kresba), 

oromotorika 

• Řeč – expresivní a perceptivní složka 

• Myšlení 
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• Paměť – vizuální, auditivní, intermodální krátkodobá a dlouhodobá 

• Pozornost 

• Serialita – schopnost vnímání a chápání následnosti a návaznosti, dějová a 

časová posloupnost 

• Anticipace – předjímání děje, předvídavost 

• Orientace v prostoru 

• Vnímání tělesného schématu 

Každá dílčí funkce má určitou posloupnost vývoje. V rámci diagnostiky je tedy nutné 

nejen identifikovat oslabenou dílčí funkci, ale také zjistit, na jaké úrovni rozvoje se oslabená 

funkce aktuálně nachází. V souladu se zásadami reedukace a intervence totiž vycházíme z 

vývojové úrovně, kterou dítě již zvládlo. K rozvoji vývojově vyšších funkcí proto 

přistupujeme až po úplném zautomatizování vývojově nižších funkcí. Tato informace je 

potřebná pro zvolení účinných reedukačních a intervenčních postupů. (Felcmanová a kol., 

2015) 

Tabulka 1 zobrazuje posloupnost vývoje dílčích funkcí podle Felcmanové a kol. (2015). 

Tabulka 1: Vývoj dílčích funkcí (Felcmanová a kol., s. 48, 2015) 
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4 Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k SPU 

Preventivními opatřeními se v nejširším slova smyslu rozumí takové postupy a aktivity, 

pomocí nichž chceme předcházet určitým obtížím, které by mohly v následujícím vývoji 

dítěte nastat, a negativně tak ovlivnit kvalitu jeho života. (Valenta a kol., 2015) 

Prevenci lze dělit do několika stupňů: Prevence primární je zaměřena na širokou 

populaci a zabraňuje samotnému vzniku nežádoucích jevů (např. prevence vzniku deficitů 

dílčích funkcí u všech předškolních dětí). Sekundární prevence již pracuje s včasně 

odhalenými nežádoucími jevy u jedince či skupiny a snaží se zabránit jejich dalšímu rozvoji 

(např. rozvoj dílčích funkcí u předškolních dětí ohrožených SPU). Terciární prevence má za 

cíl zabránit tomu, aby již rozvinuté nežádoucí jevy ohrožovaly či omezovaly dále rozvoj a 

život dítěte (např. reedukace a kompenzace rozvinuté SPU u dítěte ve školním věku). 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2001) 

Intervenčními opatřeními se rozumí programy a postupy zaměřené na zlepšení 

aktuálního stavu funkce nebo na využití kompenzačních mechanismů v oblasti poškozené 

funkce. V pedagogickém procesu, především u nápravy specifických poruch učení, se 

setkáme spíše než s pojmem intervence, s pojmem reedukace. (Valenta a kol., 2015) 

Jak již bylo uvedeno, v předškolním věku zatím nelze s jistotou diagnostikovat 

konkrétní specifickou poruchu učení, proto je možné využívat intervenční opatření spíše 

v rámci eliminace deficitů dílčích funkcí. Intervence neboli reedukace, v pravém slova 

smyslu, je hojněji využívána až ve školním věku, kdy je SPU potvrzena pedagogicko-

psychologickou poradnou. V takovém případě je žádoucí zmírnit eskalaci specifických 

výukových obtíží, včetně jejich negativních následků, kterými mohou být ztráta motivace 

k učení, porucha pozornosti, neporozumění novému učivu a v konečném důsledku celkové 

mezery ve znalostech. (Metodický portál RVP, 2017) 

Z předchozích definic tedy vyplývá, že prevence specifických poruch učení 

v předškolním věku je využívána především na úrovni prevence primární a sekundární, 

přičemž v rámci sekundární prevence mohou být zavedena intervenční opatření vedoucí 

ke zmírnění deficitů dílčích funkcí u dětí ohrožených vznikem SPU. 
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Aby však byla preventivní a intervenční opatření účinná a vedla ke kýženému výsledku, 

je žádoucí dodržovat při práci s dítětem předškolního či raně školního věku některé zásady. 

Zelinková (2007, 2011) zmiňuje následující.  

• Pozitivně motivujeme a podněcujeme dítě k aktivitě. 

• Bereme v potaz i silné stránky dítěte a stavíme na jejich základech. 

• Umožňujeme dítěti zažívat úspěch a volíme tematicky zajímavé úkoly, jež jsou 

dítěti blízké. 

• Vycházíme z činností, které dítě již zvládlo v mladším věku, postupně 

přecházíme k obtížnějším. 

• Pokud se dítěti nedaří, rozdělíme aktivitu na dílčí kroky a úseky, které dítě 

zvládá postupně. 

• Cvičení opakujeme v obdobných variantách, abychom si byli jisti, že dítě 

dovednost již ovládá. 

• Vyvažujeme cvičení individuální a kolektivní, abychom dítě často neizolovali 

od kolektivu. 

• Pravidla a postupy her a cvičení vysvětlujeme srozumitelně a názorně, aby je 

dítě pochopilo. 

• Není-li možné dosáhnout osvojení určité dovednosti, která není pro život 

nezbytně nutná, volíme kompenzační mechanismy. 

Důležitost prevence SPU v předškolním věku dokládá Monatová (1992), která se 

zabývala problematikou školních nesnází dětí již od roku 1979. Její výzkum se zabýval 

otázkou, zda je možné soustavným působením v předškolním věku snížit či odstranit 

případné nesnáze při počátečním vyučování. Zároveň vyzdvihla potřebu zkvalitňování 

přípravy dětí na osvojování čtené a psané podoby jazyka. 

V rámci jejího výzkumu s názvem Význam rané diagnózy verbálních senzomotorických 

dovedností u dětí byla zjišťována dosažená úroveň diferenciačních schopností u 280 dětí ve 

věku pět až sedm let. Zkoušky zahrnovaly pět skupin úkolů týkajících se diferenciace optické 

(je potřebná pro psanou podobu řeči), fonematické (je potřebná pro schopnost slyšet čtené 

slovo/hlásky), kinestetické (správná artikulace je předpokladem pro správné vyslovení a 

napsání slova slyšeného), melodické (tvoří základ pro rozpoznání a užívání výšky, síly a 
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poklesnutí hlasu) a rytmické (je předpokladem pro správné členění věty na slova, slova na 

slabiky a na hlásky). Zkoušky diferenciace umožňují rozpoznat včas nedostatky v rozvoji 

verbálně senzomotorických a řečových dovedností, které jsou klíčové pro osvojování čtení 

a psaní. 

U experimentální skupiny 211 dětí byla, na základě zjištěných výsledků jednotlivých 

dětí, zahájena roční soustavná intervence ze strany učitelek, a to v podobě individuálních 

hravých činností v rámci běžného výchovně vzdělávacího působení v mateřské škole. U 

kontrolní skupiny 69 dětí nebyly učitelkám výsledky testů sděleny, tudíž pracovaly s dětmi 

pouze na základě svého uvážení. 

Kontrolní diagnostika ukázala, že obě skupiny po roce působení dosáhly lepších 

výsledků než při vstupní diagnostice, nicméně z experimentální skupiny dosáhly až tři 

čtvrtiny dětí dobrých až výborných předpokladů pro osvojování budoucího čtení a psaní, 

zatímco z kontrolní skupiny dosáhla těchto předpokladů pouze necelá polovina dětí. Jako 

velmi důležitá se ukázala a potvrdila soustavná a cílená intervence právě u dětí, které 

vykazovaly značné nedostatky v jednotlivých oblastech ještě rok před zahájením školní 

docházky, a u nichž došlo k jejich zmírnění díky včasnému odhalení a následné korekci. 

V opačném případě by nedostatky, byť zdánlivě nepodstatné, zůstaly skryty a mohly by na 

počátku školní docházky působit dítěti velké obtíže při osvojování čtení a psaní. 

Zelinková (2015) dokládá kolektivní výzkum kanadských autorů, kteří vyšetřili tisíc 

dětí předškolního věku různých národností. Z anglicky mluvících dětí bylo označeno 29 % 

za rizikové z hlediska dyslexie. Z dětí hovořících jiným jazykem bylo označeno za rizikové 

39 %. Následně byly děti zařazeny do speciálních reedukačních programů zaměřených na 

rozvoj funkcí významných pro čtení a psaní. Na konci třetího ročníku byla dyslexie 

diagnostikována pouze u 3 % všech těchto dětí, což potvrzuje značnou efektivitu prevence 

v předškolním věku a v prvním ročníku základní školy. 
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5 Diagnostické a preventivní metody 

V této kapitole jsou představeny konkrétní metody, které mohou být již v předškolním 

věku využívány k pedagogické diagnostice deficitů dílčích funkcí a ve většině případů 

zároveň k prevenci specifických poruch učení. 

5.1 Metoda dobrého startu 

Tuto původně francouzskou metodu zpracovala pro české prostředí Jana Swierkoszová. 

Jejím cílem je prostřednictvím 25 lekcí rozvíjet řeč, rytmus, pohybové dovednosti, smyslové 

vnímání a grafomotoriku – tedy dílčí funkce potřebné pro nácvik trivia. Každou lekci provází 

jedna lidová písnička, v jejímž rytmu a melodii probíhají hry a cvičení zaměřené na rozvoj 

konkrétních funkcí. (Řeč a sluch, 2012) 

Zelinková (2000) dodává, že metoda je zaměřena nejen na rozvoj a reedukaci 

psychomotorických dovedností, ale také na podporu sociálních dovedností. 

Díky vzájemnému propojení psychického a motorického vývoje dochází aktivizací 

a reedukací jedné opožděné funkce k aktivizaci funkce druhé, což podporuje harmonický 

vývoj osobnosti dítěte. Zároveň se každá skupinová lekce stává společenskou záležitostí, 

při níž dochází k posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vztahu k dospělému. 

Metoda Dobrého startu je využívána především v rámci skupinové práce s dětmi 

předškolního věku, popřípadě s rizikovými dětmi na počátku školní docházky. Je zaměřena 

na prevenci obtíží nebo jako doplněk již cílené intervence. Díky širokému zaměření této 

metody je možné její využití také v rámci screeningu rizikových jedinců. Pomáhá tak 

odhalovat symptomy různých obtíží – například specifických poruch učení, nebo postižení. 

(Zelinková, 2000) 

5.2 Předcházíme poruchám učení 

Soubor cvičení pro děti v  předškolním roce a v první třídě 

Autorkou této publikace a zároveň metody je rakouská klinická psycholožka 

a psychoterapeutka Brigitte Sindelarová. Podstatou metody je rozpoznat úroveň dílčích 

funkcí, které jsou základem pro přijímání a zpracovávání nových informací, pro rozvoj 

vnímání, myšlení, paměti a řeči. (Sindelarová, 2016) 
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Součástmi této metody jsou diagnostická část a programy nácviku. Diagnostická část 

zahrnuje 19 úkolů, přičemž každý z nich mapuje úroveň jedné konkrétní dílčí funkce (např. 

zraková diferenciace, sluchová diferenciace, optická paměť, sluchová paměť, intermodální 

výkon paměti, motorika mluvidel atd.). Programy nácviku poté slouží k rozvoji jednotlivých 

schopností a dílčích funkcí, které byly v rámci diagnostiky zjištěny jako deficitní. 

(Sindelarová, 2016) 

Brigitte Sindelarová přirovnává vývoj základních schopností a dovedností k růstu 

stromu a jeho koruny. Analogií k harmonickému vývoji všech dílčích funkcí je vzrostlý 

strom s rovnoměrně rozrostlými větvemi. Naopak při disharmonickém a nerovnoměrném 

vývoji těchto funkcí, kdy hrozí riziko vzniku SPU, je analogií strom s nepravidelně 

vzrostlými větvemi. Z tohoto důvodu je po dokončení diagnostické části zaznamenán 

do schématu stromu počet správných řešení v rámci jednotlivých úloh. Číslo úlohy přitom 

odpovídá číslu větve – viz obrázek č. 1. (Sindelarová, 2016) 

 

Obrázek 1 (Sindelarová, 2016, str. 30) 

5.3 Test zrakového vnímání 

Soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání  

Autorkou tohoto diagnostického materiálu je L. Felcmanová (2015). Test byl vytvořen 

v reakci na stav vybavenosti školských poradenských zařízení, která využívají převážně 

zastaralé standardizované diagnostické nástroje určené ke zhodnocení zrakového vnímání, 
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jejichž normy již nelze využít pro současnou dětskou populaci. Nově vytvořený test 

zrakového vnímání byl vytvořen tak, aby zohledňoval více složek zrakového vnímání a mohl 

být využitelný jak pro individuální administraci v poradenském zařízení, tak pro hromadnou 

administraci v předškolním zařízení. Administrace testu by zároveň neměla překročit dvacet 

minut. 

Test zrakového vnímání zahrnuje 6 subtestů: 

1. rozlišování statických inverzních figur – vyhledávání obrazců lišících se od 

ostatních otočením dle horizontální či vertikální osy, 

2. zraková analýza a syntéza – identifikace obrazce, který odpovídá obrazci 

rozdělenému na více částí, 

3. vnímání konstantnosti tvaru – vyhledávání a obtahování všech čtverců bez ohledu 

na jejich velikost, 

4. rozlišení figury a pozadí – vyhledávání geometrických tvarů na rušivém pozadí, 

5. vizuo-motorická integrace a rozlišení figury a pozadí – obtažení kontur jednotlivých 

geometrických tvarů v komplexu navzájem se překrývajících geometrických tvarů, 

6. vizuo-motorická integrace – překreslování obrazce podle uvedeného vzoru. 

5.4 Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové 

Marianne Frostigová, původem z Rakouska, založila po druhé světové válce v Los 

Angeles ve Spojených státech soukromé speciálně pedagogické centrum pro děti 

s poruchami učení. Ve své práci se školsky neúspěšnými dětmi vycházela z přesvědčení, 

že příčinami některých specifických poruch učení jsou poruchy vnímání, jelikož se vyšší 

mozkové funkce (myšlení, řeč, paměť a učení) vyvíjejí na základě funkční kvality 

percepčních schopností. Proto je potřeba primárně rozvíjet „nástroj“ k učení jímž je právě 

smyslová percepce. (Pokorná, 1997) 

Test se skládá z pěti subtestů, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní dílčí funkci 

zrakového vnímání. Pokorná (1997) dodává, že Frostigová vycházela z předpokladu, 

že každý nižší stupeň vývoje zrakového vnímání je předpokladem k rozvinutí stupně 

vyššího. Jednotlivé úkoly jsou proto předkládány hierarchicky od nejzákladnějšího stupně 

vývoje po nejvyšší stupeň, a to následovně: 
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1. vizuomotorická koordinace, 

2. vnímání figury a pozadí, 

3. konstantnost tvaru (tj. poznání daného tvaru nezávisle na jeho velikosti, poloze 

či barvě), 

4. vnímání polohy předmětu v prostoru (tj. vnímání vzdálenosti předmětu 

od pozorovatele nebo rozlišení vertikální a horizontální inverze předmětu), 

5. vnímání prostorových vztahů (tj. vnímání polohy dvou nebo více předmětů 

v prostoru vůči sobě navzájem). 

V České republice je od roku 1973 stále využívána původní verze testu, zatímco 

v zahraničí je hojněji využívána druhá standardizovaná verze testu z roku 1993. Ta byla 

oproti původní verzi doplněna o tři subtesty – obkreslování obrázků podle vzoru, kreslení 

dle pokynu do geometrických obrazců bez přetažení a identifikace tvaru nebo objektu z jeho 

nekompletní reprezentace. (Felcmanová, 2015) 

5.5 Zkouška sluchové analýzy a syntézy prof. Matějčka 

Tato zkouška je původně součástí Moseleyovy testové baterie užívané k diagnostice 

dyslexie. Z. Matějček ji upravil pro potřeby české diagnostické praxe. Dítě má za úkol 

rozložit slyšené slovo na hlásky – analýza, a naopak z izolovaných hlásek složit celé 

slovo – syntéza. (Kroupová a kol., 2016) 

Examinátor předříkává dítěti 10 slov určených pro sluchovou analýzu (sám, voda, 

cibule, drak, náplast, petrolej, strašidlo, soustrast, pstruzi, nenapodobitelný) a 10 slov 

určených pro sluchovou syntézu (s-á-l, k-o-s-a, ramena, mrak, záplata, petržel, bratříček, 

bouračka, stříbrný, nespravedlnost). Obě testované oblasti mají zároveň sérii alternativních 

slov. Každé správně rozložené nebo složené slovo je hodnoceno dvěma, jedním nebo 

žádným bodem, v závislosti na tom, zda ho rozložilo nebo složilo na první, druhý nebo žádný 

pokus. Pokud dítě nezvládne rozložit nebo složit tři po sobě jdoucí slova, zkouška je 

ukončena a vyhodnocena (Matějček, 1988)  

Zkouška je kvůli obtížnosti zvolených slov vhodná spíše pro děti školního věku, 

nicméně může být využita jako námět pro procvičování sluchové analýzy a syntézy u 

předškolních dětí. 
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5.6 Zkouška sluchové diferenciace WM 

Tuto zkoušku k posouzení schopnosti rozlišovat zvuky mluvené řeči vytvořil J. M. 

Wepman v roce 1960. O 33 let později ji pro české prostředí upravil Z. Matějček. Testující 

předříkává dítěti 20 dvojic nesmyslných slov, která jsou buď shodná (6 dvojic) nebo se liší 

maximálně jednou hláskou (14 dvojic). Dítě má za úkol určit, zda byla dvojice stejná nebo 

nestejná. (Kroupová a kol., 2016) 

Příklady dvojic: dynt – dint, vočl – vošl, brát – prát, tost – tost, plef – mlef, nýst – níst 

(Novák, 1992) 

5.7 Zkouška laterality (Matějček, Žlab, 1972) 

Jedná se o specializovanou zkoušku, využívanou zejména v pedagogicko-

psychologických poradnách, ke zjištění laterality horní a dolní končetiny, oka a ucha. Tento 

diagnostický postup je však možné využít v rámci hravých aktivit také v prostředí mateřské 

školy. (Bartoňová in Pipeková a kol., 2006) 

V této zkoušce se objevují úkoly zaměřené na lateralitu ruky - vkládání nebo zasouvání 

drobných předmětů do otvoru (zasunutí klíče do zámku, vkládání korálků do krabičky, 

zasouvání kolíčků do otvoru, házení míčku do krabičky), aktivity zaměřené na vyvinutí 

fyzické síly (stisknutí ruky examinátora nebo zmáčknutí krabičky, stlačení examinátorových 

rukou k zemi), ukazování rukou na části těla (nos, ucho, koleno), navlékání nitě do jehly 

nebo tleskání. Dále úkoly testující lateralitu nohy – například skákání po jedné noze, 

posouvání kostky po čáře, vystoupení na stoličku a zvedání nohy co nejvýše. Pro zjištění 

laterality oka se dítě kouká do kukátka, při zkoušce laterality uší má za úkol poslechnout si 

tikot hodinek. Examinátor si průběžně zapisuje, zda je dominantní levý či pravý párový 

orgán, nebo zda se jedná o lateralitu nevyhraněnou. (Sroková, Vavrošová, 2004) 

5.8 Aplikace WELCOME IDEA 

Tato aplikace vznikla v roce 2019 na základě mezinárodní spolupráce českých, 

slovenských a bulharských organizací převážně pedagogického zaměření. Je jedním 

z výstupů projektu WELCOME (z anglického WE Learn and COMmunicate Ensemble - 

volně přeloženo „učíme se a komunikujeme”), jež má za cíl zvyšování kompetencí učitelů 
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v předškolním vzdělávání ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a 

celkové zvyšování kvality předškolního vzdělávání. (WELCOME IDEA, 2019) 

Aplikace umožňuje učiteli v mateřské škole provedení screeningu v rámci pedagogické 

diagnostiky a následné vyhodnocení aktuálního stavu dítěte v jednotlivých oblastech 

rozvoje. Na základě získaných výsledků poté doporučí konkrétní aktivity cílené na deficitní 

oblasti rozvoje. Aplikace poskytuje aktivity zaměřené jak na individualizovanou práci 

s jedním dítětem, tak aktivity zaměřené na práci s heterogenní skupinou dětí. Cílem 

skupinových aktivit je mimo jiné zapojení dětí s SVP do kolektivu. (WELCOME IDEA, 

2019) 

5.9 Orientační test dynamické praxe 

Tento test byl vytvořen roku 1982, autorem je J. Míka. Cílem testu je zjišťovat 

u předškolních dětí úroveň hrubé a jemné motoriky a schopnost reakce na dynamický 

podnět. Test se skládá z osmi pohybových úkolů zaměřených na pohyb horních končetin, 

dolních končetin a jazyka. Administrátor nejprve daný úkol předvede a poté jej dítě opakuje. 

Na základě provedení každého úkolu je do záznamového archu zapsána správnost 

a pohotovost reakce – zda dítě zvládlo pokus úspěšně či neúspěšně a za kolik sekund. 

(Holický, Musálek, 2013) 

Úkony jsou prováděny unilaterálně či bilaterálně. První a druhý úkol zahrnují schopnost 

rychle a opakovaně střídat pěst a položení dlaně na desku stolu – nejprve rukou pravou a poté 

levou. Třetí a čtvrtý úkol zahrnují schopnost opakovaně a rychle se dotýkat palcem všech 

prstů ruky od ukazováčku po malíček a zpět – opět nejprve pravou rukou, poté levou. Pátý 

a šestý úkol jsou založeny na schopnosti opakovaně a rychle se dotýkat podlahy patou, 

špičkou a chodidlem, a to v sedě – nejprve pravou, potom levou nohou. Sedmým úkolem je 

rychlé kmitání jazykem mezi koutky úst. Osmý úkol ověřuje schopnost bilaterálního 

zapojení rukou, kdy se jedna ruka svírá pěst, druhá ruka rozevírá dlaň a natahuje prsty 

semknuté k sobě. Polohy jedné a druhé ruky se rychle střídají, ruce se přitom dotýkají desky 

stolu. (Míka, 1997 in Pešlová, 2015) 

Vzhledem k využívání percentilových norem je v České republice test využíván 

převážně v PPP. (Černá, 1995 in Holický, Musálek, 2013) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce se uskutečnila v nejmenované mateřské a základní škole 

v okrese Kolín, kde je autorka této práce zaměstnána od počátku školního roku 2020/2021 

jako školní asistentka. 

Výzkumné šetření proběhlo s písemným souhlasem ředitele školy. V souladu s etikou 

výzkumu byla získaná data anonymizována, přičemž sběr dat probíhal od února 2021 do 

listopadu 2021. 

6 Uvedení do problematiky 

Jak již bylo naznačeno, výzkum se uskutečnil v zařízení, v němž je mateřská škola 

spojena se školou základní. Většina předškolních dětí pokračuje v základním vzdělávání 

právě zde. Z tohoto hlediska je výhodou možnost sledovat školní výkony žáků a průběh 

jejich vzdělávání i v dalších letech, po ukončení docházky v MŠ. Během své 

několikaměsíční praxe, jsem vypozorovala hned několik problémů vztahujících se k tématu 

specifických poruch učení a kladla si mnoho otázek, které nakonec vedly k definování 

výzkumného problému. 

V rámci asistence na základní škole jsem byla pověřena doučováním dvou děvčat 

z prvního ročníku, která nezvládala látku českého jazyka a matematiky, a to pravděpodobně 

v důsledku dlouhotrvající distanční výuky, na níž musela základní škola na několik měsíců 

přejít kvůli pandemii coronaviru covid-19. Během práce s děvčaty jsem u jedné z nich 

zaznamenala obtíže, které se běžně vyskytují jakožto symptomy dyslexie. Dívka často 

zaměňovala tvarově podobná písmena b/d, z/r, ž/ř, a/o, docházelo u ní k tzv. dvojímu čtení 

a k domýšlení ještě nedočtených slov. U dívky se zároveň projevovaly obtíže v porozumění 

obsahu slov a celého textu. Celkově se dívka jevila školsky nezralá. 

Dívka proto podstoupila v únoru 2021 vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, 

nicméně prozatím nedošlo ke stanovení konečné diagnózy. Školní obtíže byly přisouzeny 

uzavření školy kvůli pandemii coronaviru. Třídní učitelce bylo doporučeno nadále 

pokračovat v individuálním přístupu k žákyni. Kontrolní vyšetření dívky v PPP proběhne 

v únoru 2022. 
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Přestože výkon této dívky byl v porovnání s ostatními spolužáky na výrazně nižší 

úrovni, nebyla označena za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, tudíž nebyla 

doporučena ani konkrétní podpůrná opatření, která by vedla ke zmírnění školního 

neúspěchu. Zákonní zástupci se po vyšetření dívky v PPP navíc ohradili na školu s výtkou, 

že vyšetření bylo zbytečné a neúčelné. Aby však u děvčete nedocházelo k demotivaci a 

frustraci školním neúspěchem, přistoupila třídní učitelka po konzultaci s ředitelkou školy 

k úpravě hodnocení, které vychází převážně z individuální vztahové normy, nikoli z běžně 

užívaného normativního hodnocení. 

Je důležité zmínit, že tato dívka docházela v rámci předškolního vzdělávání do 

přidružené mateřské školy sídlící ve stejné budově. Po konzultaci jejích výukových obtíží 

s bývalou paní učitelkou mi bylo sděleno, že dívka nepatřila mezi „nejšikovnější“ a 

„nejchytřejší“ děti, nicméně paní učitelka nespatřovala výraznější důvod k navržení odkladu 

povinné školní docházky. Zmíněné nedostatky patrně mohly být zastíněny silnými 

stránkami dívky, jimiž jsou snaživost, motivovanost k činnostem, velký zájem o kreslení a 

komunikativnost. 

Otázky, které zde vyvstávají jsou: Nebylo možné obtíže této dívky odhalit již 

v předškolním věku? Pomohlo by včasné zahájení intervence a odklad povinné školní 

docházky zmírnit nebo eliminovat tyto výukové obtíže? Domnívám se, že při využití 

účinného screeningového nástroje by si paní učitelka všimla deficitů ve vývoji dovedností 

dívky, a mohla by tak zahájit kroky vedoucí k včasné intervenci, nebo by mohla s rodiči 

projednat odložení povinné školní docházky. 

Většina mého pracovního působení probíhala však v mateřské škole, kde jsem se 

zaměřila na pozorování metod a pomůcek, pomocí nichž paní učitelky diagnostikují deficity 

dílčích funkcí a rozvíjejí jednotlivé dovednosti dětí. Z pohledu prevence specifických poruch 

učení byly z mého pohledu zjištěny následující problémy: 

• Z pohledu využívání screeningových nástrojů k odhalení jedinců v riziku rozvoje SPU 

nejsou v této mateřské škole využívány konkrétní testové metody, které by na riziko u 

dítěte upozornily. Převážná většina pedagogické diagnostiky vychází z pozorování 

dítěte při řízených kolektivních aktivitách a z analýzy činnosti dítěte (pracovní listy, 

kresba, výtvarné činnosti atd.). V takovém případě se zvyšuje riziko, že nedojde 
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k včasnému odhalení deficitů dílčích funkcí a dítě se může následně potýkat se školním 

neúspěchem nebo s rozvojem SPU. Viz dívka zmiňovaná výše. 

• Vzhledem ke střídání dvou učitelek v jedné třídě dochází k nesystematickému 

a nerovnoměrnému střídání aktivit zaměřených na rozvoj jednotlivých dílčích funkcí. 

Například převládají aktivity zaměřené na rozvoj smyslových funkcí, naopak 

komunikativní dovednosti jsou značně opomíjeny. 

• Vzhledem k velkému počtu dětí ve třídě (22 dětí) a k věkovému rozmezí dětí od 4 do 6, 

popř. 7 let, jsou upřednostňovány kolektivní aktivity nad individuálními. Tato 

skutečnost přináší z hlediska pedagogické diagnostiky a z hlediska prevence SPU hned 

několik nevýhod. 

− Diagnostickou metodou se v tomto případě stává především pozorování, které je 

velmi subjektivní, ovlivněné mnoha proměnnými a nezachytí podrobně úroveň 

dílčích funkcí konkrétního dítěte. Zjištěné výsledky jsou pouze zapisovány 

průběžně do záznamového archu a dále se nezpracovávají. 

− Při kolektivních aktivitách mohou učitelkám zůstat skryté nedostatky ve 

schopnostech jednotlivých dětí, což má za následek časovou ztrátu pro účinnější 

a cílenější pedagogické působení. (Monatová, 1992) 

− Zároveň v mateřských školách s vyšším počtem dětí ve třídě jsou dovednosti 

dětí prokazatelně na nižší úrovni než v mateřských školách s méně početnými 

třídami, a to z důvodu méně častého zařazování individuálních aktivit. 

(Monatová, 1992) 

Problematice specifických poruch učení se věnují mnozí autoři (Matějček, Novák, 

Sindelarová) již od konce minulého století. Za tuto dobu prošla pedagogická a speciálně 

pedagogická praxe mnoha změnami, nicméně systém podpory žáků a studentů s SPU stále 

není dokonalý a odhaluje další problematické oblasti. Již v roce 1996 A. Kucharská 

hodnotila vývoj péče o děti s poruchami učení jako úspěšný, ale zároveň poukázala na 

problematiku diagnostiky v předškolním věku. 

„Zatímco diagnostika dětí školního veku je již dobře propracovaná, pro další rozvoj 

oboru je nutné připravit diagnostické materiály pro dospívající mládež, a ještě více 

propracovat vývojovou diagnostiku v předškolním veku, kdy je možné zachytit vývojové 
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deficity v jednotlivých percepčně motorických funkcích, a ještě v tomto věku pracovat na 

jejich úpravě, a tak předcházet vzniku specifických poruch učení.“ (Kucharská, s. 79, 1996) 

Lze říct, že kvalitních diagnostických materiálů věnovaných screeningu SPU 

v předškolním věku je v současné době dostatečné množství, nicméně otázkou zůstává, 

nakolik jsou tyto materiály využívané pedagogy v mateřských školách. 

Další problematickou záležitostí, na níž autorka také poukázala, je přesunutí 

reedukačních aktivit do škol, kde mají nápravná a podpůrná opatření zajišťovat učitelé – tedy 

pokud ve třídě není přítomen asistent pedagoga nebo ve škole nepůsobí školní speciální 

pedagog. 

„V oblasti nápravy (reedukace, pedagogické terapie) se opět poradny začínají lišit. 

Zatímco dříve převažovala individuální či skupinová práce s dyslektiky přímo v poradnách, 

dnes můžeme sledovat i nový jev. Některé poradny se zaměřují spíše na vzdělávací a 

metodickou činnost pro školy. Zejména se jedná o proškolování učitelů a následné vedení 

případu s poskytováním konzultací. Vlastní realizace nápravné péče se tak přesouvá přímo 

do škol. Zde je namístě skutečně intenzivní komunikace a spolupráce se školou. Zda se jedná 

o obecný vývojový trend, to ukáže až budoucnost.“ (Kucharská, s. 79, 1996) 

Současnost ukazuje, že tento trend již několik let skutečně funguje. Otázkou ale je, 

nakolik je v jednotlivých případech účinný. Pokud uvážíme případ dívky zmíněné výše, 

která se potýká se školním neúspěchem, a u níž na základě výsledků diagnostické činnosti 

PPP nedošlo ke stanovení diagnózy, ani konkrétních podpůrných opatření, do jaké míry 

může učitelka dívce poskytnout kvalitní reedukační péči v běžných vyučovacích hodinách, 

pokud se musí zároveň věnovat ostatním žákům. 

Přestože tato otázka není stěžejním tématem této diplomové práce, poukazuje na určité 

nedostatky v systému podpory žáků s SPU a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Zároveň by mohla být námětem na vypracování samostatné závěrečné práce. 
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6.1 Definování výzkumného problému 

Výzkumný problém je v návaznosti na výše uvedenou problematiku formulován 

následujícími otázkami: 

• Bylo by možné zavést v mateřské škole nástroj, který by pomohl odhalit jedince v riziku 

vzniku SPU? 

• Prospělo by výchovně vzdělávacímu působení dvou střídajících se učitelek vytvoření 

programu zaměřeného na rozvoj dílčích funkcí, podle něhož by se mohly řídit při práci 

s jedinci v riziku vzniku SPU? 
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7 Akční výzkum 

Výzkumná část diplomové práce je pojata formou akčního výzkumu, a to z 

prostého důvodu – tento typ výzkumu reflektuje a zkoumá konkrétní pedagogickou a 

speciálně pedagogickou praxi, v níž se autorka v roli školní asistentky pohybuje, a v níž 

nalézá potřebu změny, potřebu nalezení odpovědi na otázku: Jak mohu tuto pedagogickou 

praxi zkvalitnit? 

V takovém případě není důležité využívat striktní výzkumné metody, není podstatné, 

aby výzkumník byl hodnotově neutrální, přísně objektivní, aby testoval a potvrzoval teorie 

či hypotézy. „Jaký význam by totiž v takovém případě měla objektivně zachycená fakta, když 

nedávají odpovědi na otázky, které ovlivňují kvalitu života člověka v osobním a pracovním 

světě?“ (Richterová, Seberová, Kubíčková, Sekera, Cisovská, Šimlová, s. 13, 2020) 

7.1 Charakteristika akčního výzkumu 

Cílem akčního výzkumu je dle Průchy, Walterové a Mareše (2001) zlepšovat určitý úsek 

edukačního procesu. Ze strany pedagoga během výzkumu dochází k systematické reflexi 

jeho profesní praxe a získávání poznatků za účelem zvyšování kvality výchovného 

a vzdělávacího působení. 

Během výzkumu, který probíhá přímo ve školním prostředí, dochází k systematickému 

sběru autentických informací a jejich následnému kritickému hodnocení. Právě zhodnocení 

dosavadní praxe může vést k efektivní změně, která je přínosná především pro účastníky 

edukačního procesu, jimiž jsou děti/žáci/studenti a učitelé. (Nezvalová, 2003) 

7.2 Fáze akčního výzkumu 

Akční výzkum probíhá v určitých fázích, dlouhodobě a v některých případech cyklicky, 

dokud není dosaženo zamýšlené změny. Různí autoři uvádějí různý počet fází, nicméně vždy 

se objevuje fáze identifikace problematické oblasti, fáze zavedení změny a následná fáze 

zhodnocení, po níž opět může nastat další změna. (Nezvalová, 2003) 

Whithcad (1993 in Nezvalová, 2003) uvádí 5 fází: 

1. identifikace problému, který se objevil v praxi, 

2. vytvoření představy o řešení problému, 
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3. vyvinutí aktivity ke zvolenému řešení, 

4. vyhodnocení výsledků aktivit, vedoucích k řešení problému, 

5. modifikace problému. 

Sagor (1992 in Nezvalová, 2003) uvádí také 5 fází: 

1. formulace problému, 

2. sběr informací, 

3. vyhodnocení informací, 

4. sdělení výsledků, 

5. akční plán. 

McNiff (1988 in Nezvalová, 2003) uvádí 7 fází: 

1. zhodnocení dosavadní praxe, 

2. identifikace oblasti, kterou chceme změnit, 

3. představení si cesty vpřed, 

4. provedení změny, 

5. vytvoření přehledu o tom, co se stalo, 

6. upravení plánu s ohledem na to, co bylo zjištěno a pokračování dále, 

7. zhodnocení upravené oblasti – reflexe. 

Willis a Edwards (2014 in Richterová, Seberová, Kubíčková, Sekera, Cisovská, Šimlová, 

2020) uvádějí čtyřfázový model akčního výzkumu. 

1. Reflexe – zjišťování informací o problematické oblasti, stanovení výzkumného 

problému. 

2. Plán – zkoumání způsobů řešení problému a vytvoření tzv. rozvojového plánu na 

základě analýzy získaných dat a informací. 

3.  Akce – aplikace vytvořeného plánu. 

4.  Pozorování – vyhodnocení a reflektování změny, dochází ke sběru dat a informací 

popisujících posun od původního stavu. 

Málokdy jsou prvotní změny dostatečné, proto by mělo docházet k dalším úpravám a 

vylepšením. V ideálním případě by měl následně započít nový cyklus, v němž dojde k 

vytvoření nového, či úpravě stávajícího plánu, k jeho aplikaci a opětovnému zhodnocení. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_McNiff&action=edit&redlink=1
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8 Metodologie výzkumného šetření 

Výzkumné šetření má charakter akčního výzkumu. Jelikož se jedná o výzkum 

prováděný v konkrétní mateřské škole s omezeným počtem dětí, slouží pouze pro interní 

účely této školy a jejich platnost nelze zobecnit. Prováděné šetření a vytvořený preventivní 

program však mohou sloužit jako inspirace pro pedagogy jiných mateřských škol. 

8.1 Cíl výzkumného šetření 

Hlavním cílem výzkumného šetření je vytvoření preventivního programu zaměřeného 

na rozvoj dílčích funkcí, a to na základě identifikace nejméně rozvinutých dovedností u 

výzkumné skupiny, a na základě zkušeností získaných během cílené práce s jedinci v riziku 

vzniku SPU. Preventivní program bude sloužit jako podklad pro práci pedagogických 

pracovníků ve vybrané mateřské škole. 

V návaznosti na definování výzkumného problému se vedlejším, neméně podstatným, 

cílem stává také zhodnocení použitého screeningového nástroje a jeho případné zavedení do 

pedagogické praxe v uvedené MŠ. 

8.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výběr účastníků výzkumu (tj. dětí předškolního věku) byl záměrný. Ze základního 

souboru 43 dětí ve věku od 3 do 6 let bylo pro účely výzkumného šetření vybráno 14 dětí, 

které by měly dle § 36 odstavce 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve školním roce 

2021/2022 nastoupit k plnění povinné školní docházky, přičemž „povinná školní docházka 

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 

pokud mu není povolen odklad.“ 

Na základě tohoto výběru byli osloveni zákonní zástupci dětí s žádostí o účasti jejich 

dítěte ve výzkumném šetření, přičemž byli pečlivě poučeni o účelu a průběhu výzkumu, 

seznámeni s jejich právy a informováni o anonymizaci osobních údajů a dat vzešlých 

z výzkumu. 

S účastí svého dítěte na výzkumu souhlasilo všech 14 oslovených zákonných zástupců. 

Valná většina z nich rovněž projevila zájem o průběžné informování o výsledcích testování 

jejich dítěte. 
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Výzkumného šetření, které započalo v únoru 2021, se zúčastnilo 14 dětí ve věkovém 

rozmezí od 5 let a 6 měsíců do 6 let a 8 měsíců. Všechny tyto děti dosáhly šesti let nejpozději 

v srpnu 2021 a tím pádem splňovaly podmínky pro zahájení povinné školní docházky 

v následujícím školním roce. Pouze jedna dívka dosáhla v červnu 2021 již sedmi let, 

v důsledku odkladu povinné školní docházky doporučeného v předchozím školním roce. 

Zajímavostí je, že ze 14 dětí je 7 chlapců a 7 dívek, což umožňuje tyto dvě skupiny 

porovnávat v rámci výsledků vzešlých z výzkumného šetření. Výsledky sice nemohou být 

zobecnitelné na celou populaci vrstevníků, nicméně mohou poukázat na určitá specifika ve 

vývoji chlapců a dívek. 

8.3 Použité metody a nástroje 

Z metodologického hlediska byla ke sběru dat využita metoda pozorování, metoda 

analýzy výsledků činnosti a testová metoda – užitým nástrojem byl screeningový test pro 

věkovou skupinu 6 let, který je součástí aplikace WELCOME IDEA. Tato aplikace je jedním 

z výstupů projektu We Learn and COMunicate Enseble („učíme se a komunikujeme“), na 

kterém se podílelo celkem osm organizací z České republiky (např. Univerzita Karlova a 

Nakladatelství Dr. Josef Raabe), Slovenska a Bulharska. Záměrem tohoto projektu je 

především zvyšování kompetencí pedagogů v mateřských školách, zkvalitňování 

předškolního vzdělávání a podpora péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

(WELCOME IDEA, 2019) 

Screeningový test sleduje šest oblastí vývoje dítěte, a to v podobě dovedností sociálních, 

komunikativních, kognitivních, emočních, motorických a v podobě smyslového vnímání. 

Jednotlivé oblasti jsou pomocí testové metody a pozorování sledovány v několika 

podoblastech. Například smyslové vnímání je sledováno z pohledu zrakového, sluchového 

a hmatového vnímání apod. V průběhu testování je úroveň vývoje dovednosti hodnocena na 

stupnici od 1 do 5. Jednotlivé stupně vyjadřují následující: 1 – zvládá samostatně / běžně se 

projevuje, 2 – ve většině běžných situacích zvládá bez dopomoci, v některých situacích 

dopomoc potřebuje / většinou se projevuje, 3 – v některých situacích zvládá bez dopomoci / 

někdy se projevuje, 4 – zvládá pouze s dopomocí /projevuje se výjimečně, 5 – nezvládá / 

neprojevuje se. Hodnotitel zaznamenává výsledky testování do záznamového archu (příloha 
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č. 2) a poté do aplikace WECOME IDEA – screening (popř. přímo do aplikace). Úroveň 

jednotlivých oblastí je na závěr vyhodnocena samotnou aplikací a vyjádřena v procentech, 

což je důvod, proč byl tento screeningový test zvolen pro výzkumné šetření – umožní 

pedagogům v praxi získat přehled o úrovni dovedností jednotlivých dětí snadným, rychlým 

a přehledným způsobem. 

Přestože je hlavním účelem tohoto testu pedagogická diagnostika vývojové úrovně 

konkrétního dítěte, ve výzkumném šetření byl využit za účelem identifikace rizikových 

jedinců z hlediska vzniku SPU, u nichž jsou sledované oblasti rozvoje na značně nižší úrovni 

než u ostatních vrstevníků. 

Screeningový test bylo nutné doplnit o diagnostický materiál jako jsou pracovní listy, 

obrázky a didaktické pomůcky. Většina těchto materiálů byla využita z publikace 

Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, Šmardová, 2015), kterou mají učitelky 

dané mateřské školy k dispozici ve své třídě. 

Tabulky 2 až 7 shrnují oblasti a dílčí funkce sledované ve screeningovém testu a zároveň 

diagnostické materiály a pomůcky využívané za účelem provedení diagnostiky. Pouze 

v tabulce 2 (sociální dovednosti) a 5 (emoční dovednosti) nejsou uvedeny dílčí funkce (nelze 

definovat), ani pomůcky a diagnostické materiály, jelikož diagnostika probíhala formou 

pozorování dítěte během celého dne v MŠ. 

Doplňující výzkumnou metodou se stal také rozhovor. Během tří krátkých rozhovorů 

byly učitelkám působícím v uvedené mateřské škole kladeny předem připravené otázky 

týkající se jejich požadavků na podobu a obsah vznikajícího preventivního programu a 

otázky týkající se efektivity programu. 
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Sociální dovednosti 

Tabulka 2: Screeningový test – sociální dovednosti 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

28. 

Přijímá odlišnosti a jedinečnosti 

ostatních dětí s respektem (např. 

neposmívá se kamarádovi, který je 

silnější, má oční vadu apod.). 

  

29. 

Ve skupinové činnosti se dokáže 

prosadit i podřídit s ohledem na cíl 

činnosti, úspěšně se zapojuje do 

her, ve kterých je třeba rozhodovat, 

rozdělit role a přizpůsobovat se 

pravidlům. 

  

30. 

Uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování při pohybu 

venku a v kontaktu s cizími lidmi. 
  

31. 

Dokáže odhadnout následky 

nevhodného chování ve známých 

situacích. 
  

32. 

Dokáže odolat navádění k 

nevhodnému chování od vrstevníků 

(např. krádeži, ubližování 

druhému). 

  

1. 
V konfliktu převážně nevyužívá 

prvků fyzické agrese.   
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2. 

V kontaktu s pracovníky školy 

a/nebo dětmi neprojevuje zvýšenou 

úzkost ani agresivitu. 
  

3. 
Záměrně neubližuje dětem ani 

dospělým.   

4. Záměrně neubližuje zvířatům.   

5. Záměrně neničí vybavení školy.   

6. 
V kolektivu se v převažující míře 

neizoluje od ostatních dětí.   
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Komunikativní dovednosti 

Tabulka 3: Screeningový test – komunikativní dovednosti 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

39. 
Tvoří slova podobného významu 

(synonyma). 

lexikálně-

sémantická rovina  

(slovní zásoba) 

Příloha Ř28 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

40. 

Pozná a jmenuje slova, která stejně 

znějí, ale mají různý význam 

(homonyma). 

lexikálně-

sémantická rovina  

(slovní zásoba) 

Příloha Ř29 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

41. 
Pozná a zdůvodní nesmysl na 

obrázku. 

lexikálně-

sémantická rovina 

(dítě umí nesmysl 

vysvětlit) 

Přílohy Ř30  

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

42. Vypráví příběh (pohádku) zpaměti. 

lexikálně-

sémantická rovina 

(udržení dějové 

linie) 

 

43. 

U známých jevů a věcí dokáže 

posoudit pravdivost a nepravdivost 

tvrzení (např. ovce jedí maso). 

lexikálně-

sémantická rovina 

Cvičení 31, str. 34 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

44. 

Chápe a ve správném pořadí 

vykonává pokyny sestávající z více 

kroků. 

lexikálně-

sémantická rovina 

(porozumění 

obsahu slov) 

Cvičení 33, str. 34 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 
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45. Pozná nesprávně utvořenou větu. 

morfologicko-

syntaktická rovina 

(užívání všech 

slovních druhů, 

tvarosloví, tvorba 

věty) 

Cvičení 42, str. 35 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

46. 
Do příběhu správně podle významu 

doplní slovo (ve správném tvaru). 

morfologicko-

syntaktická rovina 

Příloha Ř43 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

47. 

Smysluplně vyjádří nápad či názor, 

popíše situaci, vlastní zážitky a 

pocity. 

pragmatická 

rovina (využití řeči 

v komunikaci) 
 

48. 

Řekne správně jména členů rodiny 

a učitelek, správně řekne svou 

adresu. 

pragmatická 

rovina (užívání 

řeči v sociálním 

kontextu) 

 

49. 
Rozloží třípísmenné slovo na 

jednotlivé hlásky (např. p – e – s). 
sluchová analýza 

Slova: hůl, myš, 

dům, míč, pán. 

50. Z hlásek složí čtyřpísmenné slovo. sluchová syntéza 

Slova: kolo, voda, 

ryba, mísa, šnek, 

mrak. 

51. 
Správně zopakuje větu tvořenou 

více než pěti slovy. 
sluchová paměť 

Věta: Babička šla 

do obchodu a 

koupila tam pět 

rohlíků. 

52. 
Zopakuje pět vzájemně 

nesouvisejících slov. 
sluchová paměť 

Slova: hrad, 

kočka, loď, most, 

pán. 
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Kognitivní dovednosti 

Tabulka 4: Screeningový test – kognitivní dovednosti 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

31. 

Dokáže smysluplně doplnit 

přirovnání (např. studený jako…, 

horký jako…, pomalý jako…, 

zlobivý jako…apod.). 

 

Další přirovnání: 

velký jako…, malý 

jako…, žlutý 

jako… 

32. Vysvětlí, k čemu slouží hodiny. 
časová a dějová 

posloupnost  

33. 
Ve správném pořadí vyjmenuje 

číselnou řadu do deseti. 

základní 

matematické 

představy – 

množství 

 

34. 
Rozumí řadovým číslovkám (první, 

druhý…). 

základní 

matematické 

představy – řazení 

Příloha P7 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

35. 

Vysvětlí shody a rozdíly mezi 

známými předměty a jevy (např. 

auto – kolo, kočka – králík). 
 

Další předměty: 

vidlička – nůž,  

sníh – déšť,  

triko – kalhoty. 

36. 
Správně používá pojmy o jeden 

více/ o jeden méně. 

základní 

matematické 

představy – 

porovnání a 

množství 

Příloha M15 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

37. 

Dokáže vysvětlit činnost lidí ve 

známých povoláních (učitel, doktor, 

policista, hasič…). 
 

Příloha Ř8 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 
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38. 

Ví, kde hledat pomoc či služby: 

když onemocní, potřebuje něco 

koupit, potřebuje léky. 
 

Dále: když se 

ztratí, když mu 

někdo ukradne 

kolo. 

39. 

Dokáže vysvětlit, co je třeba udělat, 

když rozbije něco, co patří 

druhému. 
 

Otázky: Co uděláš, 

když rozbiješ 

kamarádovi 

hračku? Co uděláš, 

když rozbiješ 

mamince oblíbený 

hrníček? 

40. 
Správně používá pojmy včera, dnes, 

zítra. 
časová posloupnost 

Otázky: Co jsi měl 

dnes ke snídani? 

Co jsi dělal včera, 

když jsi přišel 

domů za školky? 

Přijdeš zítra do 

školky? 

41. 
Dokáže určit obvyklé činnosti pro 

jednotlivá roční období. 
časová posloupnost 

Příloha Č10 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

42. 

Správně používá pojmy první, 

prostřední/uprostřed, předposlední, 

poslední. 

základní 

matematické 

představy – řazení 

a prostorová 

orientace 

Příloha P7 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

43. 
Pojmenuje a správně určí kruh, 

trojúhelník, čtverec a obdélník. 

základní 

matematické 

představy – tvary 

Příloha M23 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

44. 
Dokáže správně určit množství až 6 

prvků. 

základní 

matematické 

představy – 

množství 

Pomůcka:  

barevné 

kuličky/kostičky 
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45. 

Třídí prvky současně podle tří 

kritérií (velikost, barva, tvar – vyber 

všechny zelené malé trojúhelníky). 

základní 

matematické 

představy – třídění, 

tvoření skupin, 

tvary 

Příloha M23 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

46. 

Dokáže na svém těle ukázat a 

pojmenovat pravou a levou ruku, 

nohu, oko, ucho atd. 

vnímání tělového 

schématu, 

prostorová a 

pravolevá orientace 

 

47. 

Na svém těle ukáže pravou rukou 

levé koleno, levou rukou pravé 

ucho, pravou rukou pravé rameno… 

vnímání tělového 

schématu, 

prostorová a 

pravolevá orientace 

 

48. 

Dokáže správně určit, na jaké straně 

se nacházejí určité předměty 

(vlevo/vpravo). 

pravolevá orientace 

Příloha P4 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

Emoční dovednosti 

Tabulka 5: Screeningový test – emoční dovednosti 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

25. 
Rozlišuje mezi hrou a úkolem, 

který je třeba dokončit.   

26. 

Při vzdělávací aktivitě dává pozor a 

ignoruje rušení právě nezapojenými 

vrstevníky nebo dospělými 

přicházejícími do místnosti. 

  

27. 
Dokáže si zapamatovat vícekrokové 

instrukce a jednat podle nich.   
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Motorické dovednosti 

Tabulka 6: Screeningový test – motorické dovednosti 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

50. 
Udrží rovnováhu po dobu 5 -10 

sekund na nestabilní podložce. 
hrubá motorika 

 Pomůcka: 

balanční podložka 

51. 

Skáče po jedné noze ve 

vymezeném prostoru (např. 

panáka). 

hrubá motorika 
Pomůcka: koberec 

s kresbou panáka 

52. Přeskočí snožmo nízkou překážku. hrubá motorika 

Pomůcka: plastová 

kostka (š,h,v: 35 

cm, 20 cm, 10 cm) 

53. 
Chytí rukama hozený míč (bez 

pomoci těla). 
hrubá motorika Pomůcka: míč 

54. 

Překreslí lineární obrázek či symbol 

s více detaily podle předlohy (např. 

třípísmenné slovo napsané psacím 

písmem, symbol obsahující prvky 

psacího písma). 

vizuomotorika, 

grafomotorika 

Pomůcky: papír 

s předlohou slova 

„len“ (psacím 

písmem) 

55. 

Postupně se dotkne bříškem 

každého prstu na ruce bříška palce 

od ukazováku po malík a zpět. 

jemná motorika  

56. 
Ve vymezeném prostoru (vodící 

linie) vede nepřerušovanou čáru. 

vizuomotorika, 

grafomotorika 

Pomůcky: papír 

s dvěma čarami 

vzdálenými 1 cm 
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Smyslové vnímání 

Tabulka 7: Screeningový test – smyslové vnímání 

Číslo Dovednost Dílčí funkce 

Diagnostické 

materiály a 

pomůcky 

28. 
Rozlišuje nesmyslná slova lišící se 

podobně znějící hláskou. 

sluchová 

diferenciace 

Cvičení 15, str. 45 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

29. 

Určí, zda se konkrétní hláska 

vyskytuje ve slově nebo ne („Slyšíš 

s ve slově list?“). 

sluchová analýza 

Slova: S (slon, 

máma, maso, les), 

L (lano, moucha, 

postel, plot) 

30. Pojmenuje odstíny barev. vnímání barev 

Příloha Z4 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

31. 
Vyhledá obrázek na velmi 

komplexním pozadí. 

rozlišení figury a 

pozadí 

Přílohy Z9, Z10, 

Z11 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

32. 
Z nabídky více možností doplní 

chybějící část obrázku. 
zraková syntéza 

Příloha Z6: 

rozstříhat 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

33. 
Rozliší obrázky lišící se otočením 

podle vertikální osy. 

zraková 

diferenciace 

Přílohy Z18, Z20 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

34. 

Rozliší symboly lišící se detailem, 

otočením podle horizontální i 

vertikální osy. 

zraková 

diferenciace 

Přílohy Z15, Z17 

(Bednářová, 

Šmardová, 2015) 

35. 

Hmatem pozná základní 

geometrické tvary (kruh, 

trojúhelník, čtverec). 

hmatové vnímání 

Pomůcky: 

magnetická 

stavebnice - tvary 
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8.4 Průběh výzkumného šetření 

Výzkumné šetření se odehrávalo v několika fázích, které do jisté míry kopírují fáze 

zmíněné v kapitole 7.2 Fáze akčního výzkumu. Názvy jednotlivých fází však nejsou 

dodrženy striktně, jelikož každý akční výzkum je individuální, prováděný za 

charakteristických a neopakovatelných podmínek. 

Přípravná fáze výzkumu probíhala v měsících prosinec 2020 a leden 2021. Prvotním 

cílem bylo na základě souhlasu ředitele školy informování zákonných zástupců vybraných 

dětí o připravovaném výzkumu a získání jejich písemného informovaného souhlasu pro 

účast dítěte ve výzkumu. Následně proběhl výběr a příprava screeningového testu 

(WELCOME IDEA), byly zajištěny potřebné testové materiály (pracovní listy, obrázky, 

soubory otázek) a sestaven záznamový arch. V této době zároveň probíhala rešerše literatury 

týkající se problematiky SPU a předškolního věku a došlo ke stanovení výzkumného 

problému na základě reflexe pedagogické praxe. 

 Samotná fáze testování dovedností dětí probíhala v únoru a v první polovině dubna 

2021, přestože byla původně plánována na měsíc únor a březen. Důvodem změny bylo 

měsíční uzavření mateřských škol z důvodu pandemie covid-19. Během této fáze byly děti 

testovány v rámci běžného denního režimu v MŠ, a to způsobem hravých úkolů, na základě 

dobrovolnosti a vždy jen v takovém časovém úseku, v jakém dokázaly udržet pozornost a 

zájem o činnost. Zajímavostí je, že o některé typy úkolů projevovaly děti velký zájem i po 

ukončení testování, jelikož se jim zdály zábavné – například šlo o hledání nesmyslu na 

obrázku, doplňování přirovnání nebo poznávání nesmyslně utvořené věty. 

Fáze zpracování a vyhodnocování výsledků výzkumného šetření probíhala během 

druhé poloviny dubna a května 2021, kdy byly všechny výsledky zadány do aplikace 

WELCOME IDEA – screeningový test. Výsledky vzešlé z této aplikace, které jsou 

k nahlédnutí v příloze 3., byly následně shrnuty do podoby tabulek 8 až 11. Tyto tabulky 

zobrazují celkovou úspěšnost dětí ve zkoumaných oblastech. Poté byly vytvořeny tabulky 

12 až 17, které detailněji popisují úspěšnost dětí v jednotlivých dovednostech. 

Na základě zjištěných výsledků, na základě zkušeností získaných během testování dětí 

a práce s nimi a na základě požadavků učitelek MŠ došlo na fázi vytváření preventivního 
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programu. Preventivní program byl vytvářen a upravován průběžně od června do listopadu 

2021. 

Fáze aplikace preventivního programu do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ 

proběhla v měsících září, říjen a listopad 2021. Během této fáze došlo k rozhovorům 

s učitelkami, jejichž připomínky a poznámky pomohly zkvalitnit program a upravit ho do 

takové podoby, která bude pro jejich práci nejefektivnější. 

„Všichni, kteří se účastní akčního výzkumu, shromažďují informace, pozorují, kladou si 

otázky, sdílejí názory a vyhodnocují výsledky. Jejich záměrem je zkvalitnit učení a 

vyučování.“ (Calhoun, 1993 in Nezvalová, s. 300, 2003) 

K reflektování efektivity preventivního programu došlo v listopadu 2021, kdy byla 

opět zjišťována úroveň dílčích funkcí, pomocí screeningového testu WELCOME IDEA, u 

čtyř chlapců s odloženou školní docházkou, s nimiž byly úkoly zařazené do programu 

zkoušeny. 
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9 Zpracování a interpretace výsledků výzkumného šetření 

Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány v několika krocích. Nejprve byly 

výsledky získané během screeningového testování předškolních dětí zaznamenávány do 

vytištěných záznamových archů. Záznamový arch je k nahlédnutí v příloze 2. Poté byly tyto 

výsledky zadány do internetové aplikace WELCOME IDEA – screeningový test. Výsledky 

jednotlivých dětí vyhodnocené touto aplikací jsou k nahlédnutí v příloze 3, přičemž 

úspěšnost dětí je zde vyjádřena v procentech. Na závěr byly výsledky převedeny do formy 

tabulek, z nichž je možné vyčíst jak výsledky jednotlivců, tak celkové výsledky celé 

skupiny. 

Výsledky chlapců a dívek byly nejprve pfro lepší přehlednost upraveny do podoby 

tabulek 8 a 9. Každému z dětí bylo za účelem zachování anonymity přiřazeno číslo podle 

jeho věku, sestupně od nejstaršího (číslo 1) po nejmladší (číslo 7). Tímto způsobem je 

například možné sledovat, zda děti chronologicky starší, dosahují lepších výsledků než děti 

mladší, nebo zda je na místě zvážit u dětí narozených v letních měsících odklad povinné 

školní docházky. Věk dětí je uveden k 1. únoru 2021, kdy testování započalo. 

Z každé zkoumané oblasti je označen sytě žlutou barvou vždy nejhorší výsledek. Pokud 

se u některého z dětí prokážou špatné výsledky ve více oblastech najednou, je možné, že se 

jedná o dítě v riziku vzniku SPU, a tudíž je u něj potřeba zahájit včasnou intervenci. 

Z tabulky 8 je patrné, že nejhorší výsledky vykazuje zejména jeden chlapec ve věku 

téměř 6 let, zatímco v tabulce 9 jsou nejhorší výsledky rozložené rovnoměrně mezi třemi 

dívkami, přičemž celkově nejhorší výsledky vykazuje nejmladší dívka. Aby byly výsledky 

prokazatelnější, jsou světle žlutou barvou označeny také druhé nejhorší výsledky. 
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Tabulka 8: Výsledky výzkumného šetření – chlapci 

CHLAPCI Věk 
Sociální 

dovednosti 

Komunikativní 

dovednosti 

Kognitivní 

dovednosti 

Emoční 

dovednosti 

Motorické 

dovednosti 

Smyslové 

vnímání 

1 
6 let 

5 měs. 
100 % 70 % 92 % 83 % 93 % 91 % 

2 
5 let 

11 měs. 
95 % 89 % 99 % 83 % 96 % 97 % 

3 
5 let 

11 měs. 
80 % 54 % 64 % 33 % 79 % 56 % 

4 
5 let 

8 měs. 
59 % 75 % 88 % 75 % 89 % 100 % 

5 
5 let 

7 měs. 
68 % 63 % 83 % 83 % 93 % 88 % 

6 
5 let 

7 měs. 
84 % 63 % 76 % 50 % 82 % 94 % 

7 
5 let 

6 měs. 
100 % 77 % 86 % 92 % 86 % 94 % 

Průměr z výsledků 84 % 70 % 84 % 71 % 88 % 89 % 

Tabulka 9: Výsledky výzkumného šetření – dívky 

DÍVKY Věk 
Sociální 

dovednosti 

Komunikativní 

dovednosti 

Kognitivní 

dovednosti 

Emoční 

dovednosti 

Motorické 

dovednosti 

Smyslové 

vnímání 

1 
6 let 

8 měs. 
89 % 80 % 89 % 83 % 82 % 94 % 

2 
6 let 

5 měs. 
95 % 89 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3 
6 let 

2 měs. 
100 % 82 % 97 % 83 % 93 % 94 % 

4 6 let 98 % 88 % 97 % 100 % 93 % 97 % 

5 
5 let 

8 měs. 
98 % 82 % 90 % 92 % 86 % 97 % 

6 
5 let 

7 měs. 
98 % 82 % 83 % 83 % 89 % 91 % 

7 
5 let 

6 měs. 
100 % 71 % 88 % 92 % 79 % 63 % 

Průměr z výsledků 97 % 82 % 92 % 90 % 89 % 91 % 

Z tabulky 8 a 9 vyplývá, že jako rizikoví jedinci z hlediska deficitů dílčích funkcí se jeví 

chlapci 3, 5 a 6 a dívky 1, 6 a 7. S rodiči těchto dětí proběhly konzultace o úrovni dovedností 

dětí a o možnosti odkladu povinné školní docházky. Odklad povinné školní docházky byl na 

základě vyšetření v PPP doporučen chlapcům 3, 5, 6 a také 7. U posledního chlapce si přáli 



69 

 

zákonní zástupci odklad hlavně z důvodu narození dítěte v letním měsíci. Zákonní zástupci 

zmíněných dívek se z různých důvodů rozhodli pro zahájení školní docházky dítěte ve 

školním roce 2021/2022. Po nástupu do první třídy se menší obtíže s výukou čtení a psaní 

objevují hlavně u dívky 7, dívky 1 a 6 zvládají výuku bez obtíží. Třídní učitelka však byla 

na počátku školní docházky dívek upozorněna na dosažené výsledky, tudíž dívkám věnuje 

zvýšenou pozornost. 

Srovnání výsledků chlapců a dívek 

V následujících dvou sloupcích je možné vidět porovnání výsledků mezi skupinou 

dívek a skupinou chlapců. Výsledky jsou seřazeny sestupně podle procentuální úspěšnosti 

dětí v jednotlivých oblastech. Zatímco dívky byly nejúspěšnější v oblasti sociálních 

dovedností, chlapci byli nejúspěšnější v oblasti smyslového vnímání. Obě skupiny byly 

nejméně úspěšné v oblasti komunikativních dovedností – v tabulkách 8 a 9 jsou výsledky 

označeny oranžovou barvou. Dívky dosáhly úspěšnosti více než 90 % ve čtyřech ze šesti 

oblastí, přičemž chlapci nedosáhli této úspěšnosti ani v jedné ze zkoumaných oblastí. 

 Dívky Chlapci 

1.  Sociální dovednosti (97 %) Smyslové vnímání (89 %) 

2.  Kognitivní dovednosti (92 %) Motorické dovednosti (88 %) 

3.  Smyslové vnímání (91 %) Kognitivní dovednosti (84 %) 

4.  Emoční dovednosti (90 %) Sociální dovednosti (84 %) 

5.  Motorické dovednosti (89 %) Emoční dovednosti (71 %) 

6.  Komunikativní dovednosti (82 %) Komunikativní dovednosti (70 %) 

Rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny průměrným mladším věkem chlapců 

v kombinaci s pomalejším zráním mozkových struktur u chlapců než u dívek. Proto také 

častěji dochází ke vzniku specifických poruch učení, hyperaktivity a poruch pozornosti 

právě u nich. (Vágnerová, 2017) 

Mertin (in Šulová a kol., 2004) potvrzuje, že chlapci obecně jsou z hlediska zdravotních 

charakteristik náchylnější ke vzniku nemocí a poruch různého druhu. V oblasti psychických 

predispozic je tomu obdobně. Co se týká školních dovedností, dosahují chlapci v průměru 
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horších výsledků než dívky, častěji se u nich vyskytují specifické poruchy učení a chování a 

mívají, častěji než dívky, odklad povinné školní docházky. 

Přestože není primárním účelem tohoto výzkumu porovnávat úspěšnost chlapců a dívek, 

potvrdilo se, že chlapci jsou z hlediska deficitů dílčích funkcí rizikovější, a proto je na místě, 

aby jim při diagnostice a intervenci byla věnována zvýšená pozornost. 

Celkové výsledky 

Pro účely vzniku preventivního programu, který je určen jak dívkám, tak chlapcům, jsou 

zásadní data vycházející z celkových průměrných výsledků obou skupin, proto následuje 

tabulka 10 shrnující výsledky dívek i chlapců. Nejlepší výsledek je zvýrazněn zelenou 

barvou, nejhorší je zvýrazněn opět oranžově. 

Tabulka 10: Celkové výsledky výzkumného šetření 

 
Sociální 

dovednosti 

Komunikativní 

dovednosti 

Kognitivní 

dovednosti 

Emoční 

dovednosti 

Motorické 

dovednosti 

Smyslové 

vnímání 

Chlapci 84 % 70 % 84 % 71 % 88 % 89 % 

Dívky 97 % 82 % 92 % 90 % 89 % 91 % 

Průměr z 

výsledků 
91 % 76 % 88 % 81 % 89 % 90 % 

Celkové výsledky výzkumného šetření jsou seřazeny následovně podle procentuální 

úspěšnosti. 

1. Sociální dovednosti (91 %) 

2. Smyslové vnímání (90 %) 

3. Motorické dovednosti (89 %) 

4. Kognitivní dovednosti (88 %) 

5. Emoční dovednosti (81 %) 

6. Komunikativní dovednosti (76 %) 

Nejvyšší úspěšnost prokázaly předškoláci v oblastech sociálních dovedností a 

smyslového vnímání. Naopak komunikativní dovednosti a emoční dovednosti se jeví jako 

nejméně rozvinuté. Na tyto oblasti bude v preventivním programu kladen největší důraz. 
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Vzhledem k faktu, že mezi komunikativní dovednosti se řadí také výslovnost hlásek, 

bylo v rámci testování sledováno, které hlásky vyslovují děti špatně. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 1.1.5 Komunikační dovednosti, je důležité, aby dítě umělo před nástupem do první 

třídy vyslovovat správně všechny hlásky, v opačném případě totiž nastává problém při 

osvojování čtení a psaní. Pokud dítě špatně vyslovuje hlásku, bývá následně napsaná 

nesprávně (Benešová a kol., 1991, in Zelinková, 2011). Zároveň nesprávná výslovnost 

hlásek může upozornit na deficity v oblasti fonologického rozlišování jednotlivých hlásek. 

(Bednářová, Šmardová 2015) 

Přestože tato dovednost není ve screeningovém testu zahrnuta, stává také podstatným 

východiskem pro zahájení včasné intervence. Tabulka 11 představuje přehled hlásek, které 

děti vyslovovaly vadně, přičemž je patrné, že u chlapců je špatná artikulace hlásek četnější. 

Logopedickou ordinaci však navštěvovala v době testování pouze dívka 3. Přestože bylo 

také u ostatních dětí s vadnou výslovností doporučeno vyhledat odbornou pomoc logopeda, 

využili této možnosti pouze zákonní zástupci chlapce 1. 

Tabulka 11: Výslovnost hlásek 

CHLAPCI Věk Vadné hlásky DÍVKY Věk Vadné hlásky 

1 
6 let 

5 měs. 
L, R, Ř, S 1 

6 let 

8 měs. 
 

2 
5 let 

11 měs. 
R, Ř 2 

6 let 

5 měs. 
 

3 
5 let 

11 měs. 
R, Ř 3 

6 let 

2 měs. 
R, Ř, S, C, Z 

4 
5 let 

8 měs. 
Ř, S, Š, C, Č, Z 4 6 let  

5 
5 let 

7 měs. 
L, R, Ř 5 

5 let 

8 měs. 
 

6 
5 let 

7 měs. 
 6 

5 let 

7 měs. 
 

7 
5 let 

6 měs. 
 7 

5 let 

6 měs. 
Ř 

Z tabulky 11 vyplývá, že nejčastěji vyslovovaly děti vadně hlásky R (pětkrát), Ř 

(sedmkrát), L (dvakrát) a také sykavky (C, Č, S, Š, Z). Tyto hlásky jsou obtížnější na 

výslovnost a zpravidla bývají z hlediska řečového vývoje zvládány později než ostatní 
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hlásky, nicméně je z výše zmíněných důvodů žádoucí, aby došlo k nápravě výslovnosti ještě 

před nástupem do ZŠ. 

Podrobné výsledky 

Doposud byly v tabulkách 8, 9 a 10 uvedeny výsledky screeningového testu pouze ve 

formě procentuální úspěšnosti každého z dětí a celé skupiny dohromady. Z tohoto důvodu 

následují tabulky 12 až 17 zobrazující úspěšnost dětí v jednotlivých dovednostech. 

Děti byly v souladu se screeningovým testem hodnoceny na škále od 1 do 5 následovně: 

• 1 – zvládá samostatně / běžně se projevuje, 

• 2 – ve většině běžných situacích zvládá bez dopomoci, v některých situacích 

dopomoc potřebuje / většinou se projevuje, 

• 3 – v některých situacích zvládá bez dopomoci / někdy se projevuje, 

• 4 – zvládá pouze s dopomocí /projevuje se výjimečně, 

• 5 – nezvládá / neprojevuje se. 

U každé dovednosti jsou opět všechny výsledky zprůměrovány za účelem odhalení 

dovedností, jež působily dětem největší obtíže. Platí, že čím vyšší průměrné číslo vychází, 

tím je dovednost na horší úrovni a je třeba se zaměřit na její rozvoj. Za tímto účelem byly 

označeny oranžovou barvou ty dovednosti, u nichž je průměrný výsledek vyšší než 1,5. 

V tabulce 12 reflektující sociální dovednosti se dětem nedařilo v dovednostech číslo 31 

(Dokáže odhadnout následky nevhodného chování.), 32 (Dokáže odolat navádění 

k nevhodnému chování od vrstevníků, např. krádeži, ubližování druhému.) a 2 (V kontaktu 

s pracovníky školy a/nebo dětmi neprojevuje zvýšenou úzkost ani agresivitu.). 

Při bližším prohlédnutí výsledků je však patrné, že tyto dovednosti činily potíže 

především chlapcům, kteří zpravidla více než děvčata tíhnou k méně vhodným formám 

chování. Proto je důležité zaměřit se na nácvik sociálních dovedností především u nich. 
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Tabulka 12: Výsledky screeningového testu – sociální dovednosti 

Číslo Sociální dovednosti 
d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

28. 

Přijímá odlišnosti a 

jedinečnosti ostatních 

dětí s respektem (např. 

neposmívá se 

kamarádovi, který je 

silnější, má oční vadu 

apod.). 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,14 

29. 

Ve skupinové činnosti 

se dokáže prosadit i 

podřídit s ohledem na 

cíl činnosti, úspěšně 

se zapojuje do her, ve 

kterých je třeba 

rozhodovat, rozdělit 

role a přizpůsobovat 

se pravidlům. 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1,5 

30. 

Uplatňuje základní 

pravidla bezpečného 

chování při pohybu 

venku a v kontaktu s 

cizími lidmi. 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1,5 

31. 

Dokáže odhadnout 

následky nevhodného 

chování ve známých 

situacích. 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1,57 

32. 

Dokáže odolat 

navádění k 

nevhodnému chování 

od vrstevníků (např. 

krádeži, ubližování 

druhému). 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1,57 

1. 
V konfliktu převážně 

nevyužívá prvků 

fyzické agrese. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1,5 
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2. 

V kontaktu s 

pracovníky školy 

a/nebo dětmi 

neprojevuje zvýšenou 

úzkost ani agresivitu. 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 1 1,57 

3. 
Záměrně neubližuje 

dětem ani dospělým. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1,36 

4. Záměrně neubližuje 

zvířatům. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,07 

5. Záměrně neničí 

vybavení školy. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1,29 

6. 

V kolektivu se v 

převažující míře 

neizoluje od ostatních 

dětí. 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,21 

V oblasti komunikativních dovedností (tabulka 13) se dětem dařilo nejméně 

v dovednostech č. 39 (Tvoří slova podobného významu - synonyma.), 40 (Pozná a jmenuje 

slova, která stejně znějí, ale mají různý význam – homonyma.), 42 (Vypráví příběh/pohádku 

zpaměti.), 44 (Chápe a ve správném pořadí vykonává pokyny sestávající z více kroků.), 45 

(Pozná nesprávně utvořenou větu.), 48 (Řekne správně jména členů rodiny a učitelek, 

správně řekne svou adresu.), 49 (Rozloží třípísmenné slovo na jednotlivé hlásky.), 50 (Z 

hlásek složí čtyřpísmenné slovo.), 51 (Správně zopakuje větu tvořenou více než pěti slovy.) 

a 52 (Zopakuje pět vzájemně nesouvisejících slov.). V komunikativních dovednostech 

celkově děti dosáhly nejhorších výsledků, úspěšnost celé skupiny je pouhých 76 %. 

Výsledek je zřejmě značně ovlivněn také tím, že jsou v tomto screeningovém testu do 

komunikativních dovedností zařazeny dovednosti č. 49, 50, 51 a 52, které by spíše měly 
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spadat pod smyslové vnímání, jelikož jde o dovednosti reflektující úroveň sluchové analýzy, 

syntézy a paměti. 

Tabulka 13: Výsledky screeningového testu – komunikativní dovednosti 

Číslo 
Komunikativní 

dovednosti 

d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

39. Tvoří slova 

podobného významu. 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 2,07 

40. 

Pozná a jmenuje 

slova, která stejně 

znějí, ale mají různý 

význam (homonyma). 

2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2,71 

41. Pozná a zdůvodní 

nesmysl na obrázku. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42. 
Vypráví příběh 

(pohádku) zpaměti. 
2 1 1 1 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2,21 

43. 

U známých jevů a věcí 

dokáže posoudit 

pravdivost a 

nepravdivost tvrzení 

(např. ovce jedí maso). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44. 

Chápe a ve správném 

pořadí vykonává 

pokyny sestávající 

z více kroků. 

2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1,79 

45. Pozná nesprávně 

utvořenou větu. 
1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1,71 

46. 

Do příběhu správně 

podle významu doplní 

slovo (ve správném 

tvaru). 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1,5 
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47. 

Smysluplně vyjádří 

nápad či názor, popíše 

situaci, vlastní zážitky 

a pocity. 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1,43 

48. 

Řekne správně jména 

členů rodiny a 

učitelek, správně 

řekne svou adresu. 

2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1,71 

49. 

Rozloží třípísmenné 

slovo na jednotlivé 

hlásky (např. p – e – 

s). 

3 2 3 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3,64 

50. 
Z hlásek složí 

čtyřpísmenné slovo. 
2 2 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2,79 

51. 
Správně zopakuje větu 

tvořenou více než pěti 

slovy. 

2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1,57 

52. 
Zopakuje pět 

vzájemně 

nesouvisejících slov. 

3 2 3 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2,29 

Tabulka 14 zobrazuje výsledky testu v oblasti kognitivních dovedností. Dětem se 

nejméně vedlo v dovednostech č. 32 (Vysvětlí, k čemu slouží hodiny.), 35 (Vysvětlí shody 

a rozdíly mezi známými předměty a jevy, např. auto – kolo, kočka – králík.), 36 (Správně 

používá pojmy o jeden více/ o jeden méně.), 40 (Správně používá pojmy včera, dnes, zítra.), 

41 (Dokáže určit obvyklé činnosti pro jednotlivá roční období.) a 45 (Třídí prvky současně 

podle tří kritérií (velikost, barva, tvar – vyber všechny zelené malé trojúhelníky).  

Jedná se zejména o dovednosti zahrnující schopnost logického myšlení a vyjadřování 

myšlenek, schopnost orientovat se v ději a čase a předmatematické představy. V dovednosti 

třídit prvky dle několika kritérií se zároveň odráží schopnost vykonávat pokyny sestávající 

z více kroků, což dětem činilo potíže již v oblasti komunikativních dovedností. 
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Tabulka 14: Výsledky screeningového testu – kognitivní dovednosti 

Číslo Kognitivní dovednosti 
d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

31. 

Dokáže smysluplně 

doplnit přirovnání 

(např. studený jako…, 

horký jako…, pomalý 

jako…, zlobivý 

jako…apod.). 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,14 

32. 
Vysvětlí, k čemu 

slouží hodiny. 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 3 3 1,64 

33. 

Ve správném pořadí 

vyjmenuje číselnou 

řadu do deseti. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34. 

Rozumí řadovým 

číslovkám (první, 

druhý…). 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1,36 

35. 

Vysvětlí shody a 

rozdíly mezi 

známými předměty a 

jevy (např. auto – 

kolo, kočka – králík). 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2,07 

36. 

Správně používá 

pojmy o jeden více/ o 

jeden méně. 

3 1 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 3 2 2,57 

37. 

Dokáže vysvětlit 

činnost lidí ve 

známých povoláních 

(učitel, doktor, 

policista, hasič…). 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1,14 

38. 

Ví, kde hledat pomoc 

či služby: když 

onemocní, potřebuje 

něco koupit, 

potřebuje léky. 

1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1,43 

39. 

Dokáže vysvětlit, co 

je třeba udělat, když 

rozbije něco, co patří 

druhému. 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1,29 
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40. 

Správně používá 

pojmy včera, dnes, 

zítra. 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1,57 

41. 

Dokáže určit obvyklé 

činnosti pro 

jednotlivá roční 

období. 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1,57 

42. 

Správně používá 

pojmy první, 

prostřední/uprostřed, 

předposlední, 

poslední. 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1,36 

43. 

Pojmenuje a správně 

určí kruh, trojúhelník, 

čtverec a obdélník. 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1,36 

44. 
Dokáže správně určit 

množství až 6 prvků. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,07 

45. 

Třídí prvky současně 

podle tří kritérií 

(velikost, barva, tvar 

– vyber všechny 

zelené malé 

trojúhelníky). 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 2 1,57 

46. 

Dokáže na svém těle 

ukázat a pojmenovat 

pravou a levou ruku, 

nohu, oko, ucho atd. 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1,43 

47. 

Na svém těle ukáže 

pravou rukou levé 

koleno, levou rukou 

pravé ucho, pravou 

rukou pravé rameno. 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1,43 

48. 

Dokáže správně určit, 

na jaké straně se 

nacházejí určité 

předměty 

(vlevo/vpravo). 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1,5 
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V oblasti emočních dovedností (tabulka 15) se dětem dařilo nejméně v dovednostech 

č. 26 (Při vzdělávací aktivitě dává pozor a ignoruje rušení právě nezapojenými vrstevníky 

nebo dospělými přicházejícími do místnosti.) a 27 (Dokáže si zapamatovat vícekrokové 

instrukce a jednat podle nich.). Zejména chlapcům činilo potíže soustředit se pouze na 

vykonávanou aktivitu a o poznání častěji upoutávalo jejich pozornost dění v okolním 

prostředí. Chlapci měli zvýšenou potřebu odbíhat od aktivit k jiným činnostem či tématům. 

Opět se zde potvrdila snížená schopnost zapamatovat si vícekrokové instrukce a jednat 

podle nich. Děti často plnily vícekrokové úkoly pouze částečně, podle toho, kolik instrukcí 

si zapamatovaly nebo chybně, jelikož se jim instrukce pomíchaly dohromady. Velmi často 

vyžadovaly zopakování instrukcí. 

Tabulka 15: Výsledky screeningového testu – emoční dovednosti 

Číslo Emoční dovednosti 
d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

25. 

Rozlišuje mezi hrou a 

úkolem, který je třeba 

dokončit. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1,43 

26. 

Při vzdělávací aktivitě 

dává pozor a ignoruje 

rušení právě 

nezapojenými 

vrstevníky nebo 

dospělými 

přicházejícími do 

místnosti. 

2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 2 2 3 2 1,93 

27. 

Dokáže si 

zapamatovat 

vícekrokové instrukce 

a jednat podle nich. 

2 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 1 1,93 
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Z tabulky 16 je patrné, že v oblasti hrubé motoriky se dětem dařilo velmi dobře. Oproti 

tomu v dovednostech vyžadujících jemnou motoriku a grafomotoriku se dětem dařilo méně, 

zejména v dovednostech č. 54 (Překreslí lineární obrázek či symbol s více detaily podle 

předlohy.) a 55 (Postupně se dotkne bříškem každého prstu na ruce bříška palce od 

ukazováku po malík a zpět.). 

Tabulka 16: Výsledky screeningového testu – motorické dovednosti 

Číslo Motorické dovednosti 
d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

50. 

Udrží rovnováhu po 

dobu 5–10 sekund na 

nestabilní podložce. 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1,21 

51. 

Skáče po jedné noze 

ve vymezeném 

prostoru (např. 

panáka). 

3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1,36 

52. 
Přeskočí snožmo 

nízkou překážku. 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,07 

53. 

Chytí rukama hozený 

míč (bez pomoci 

těla). 

2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1,5 

54. 

Překreslí lineární 

obrázek či symbol 

s více detaily podle 

předlohy (např. 

třípísmenné slovo 

napsané psacím 

písmem, symbol 

obsahující prvky 

psacího písma). 

2 1 2 2 2 2 3 2 1 4 3 1 3 3 2,21 

55. 

Postupně se dotkne 

bříškem každého prstu 

na ruce bříška palce 

od ukazováku po 

malík a zpět. 

2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1,79 

56. 

Ve vymezeném 

prostoru (vodící linie) 

vede nepřerušovanou 

čáru. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,07 
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V oblasti smyslového vnímání dosahovaly děti velmi dobrých výsledků, zejména pak 

dívky. Celkově se jim však nedařilo v dovednosti č. 29 (Určí, zda se konkrétní hláska 

vyskytuje ve slově nebo ne.), která zjišťovala úroveň sluchové analýzy a v dovednosti č. 32 

(Z nabídky více možností doplní chybějící část obrázku.), která mapovala úroveň zrakové 

syntézy. 

Tabulka 17: Výsledky screeningového testu – smyslové vnímání 

Číslo Smyslové vnímání 
d 

1 

d 

2 

d 

3 

d 

4 

d 

5 

d 

6 

d 

7 

ch 

1 

ch 

2 

ch 

3 

ch 

4 

ch 

5 

ch 

6 

ch 

7 
Průměr 

28. 

Rozlišuje nesmyslná 

slova lišící se podobně 

znějící hláskou. 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1,21 

29. 

Určí, zda se konkrétní 

hláska vyskytuje ve 

slově nebo ne 

(„Slyšíš s ve slově 

list?“). 

1 1 2 2 1 2 3 2 1 4 1 2 2 2 1,86 

30. 
Pojmenuje odstíny 

barev. 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1,29 

31. 

Vyhledá obrázek na 

velmi komplexním 

pozadí. 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1,21 

32. 

Z nabídky více 

možností doplní 

chybějící část 

obrázku. 

2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1,79 

33. 

Rozliší obrázky lišící 

se otočením podle 

vertikální osy. 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1,36 

34. 

Rozliší symboly lišící 

se detailem, otočením 

podle horizontální i 

vertikální osy. 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1,21 

35. 

Hmatem pozná 

základní geometrické 

tvary (kruh, 

trojúhelník, čtverec). 

1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1,43 
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Shrnutí výsledků 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že celkově dosáhly děti nejlepších výsledků 

v oblasti sociálních dovedností (91 %) a smyslového vnímání (90 %), naopak nejhůře si 

vedly v oblasti emočních dovedností (81 %) a komunikativních dovedností (76 %). Přestože 

se jako rizikoví jedinci z hlediska deficitů dílčích funkcí jevili tři chlapci a tři dívky, byl 

doporučen na základě vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou odklad povinné 

školní docházky pouze u všech zmíněných chlapců, a také u chlapce, jenž byl ze všech 

testovaných dětí v předškolním věku nejmladší, a jehož zákonní zástupci si odklad přáli. 

Všechny dívky nastoupily do přidružené ZŠ v září 2021, přičemž patrné školní obtíže 

s výukou čtení a psaní se objevují hlavně u dívky 7, u níž screeningový test prokázal nejnižší 

úroveň sledovaných dovedností. S chlapci byla na základě výsledků testování zahájena 

cílená intervence formou aktivit, které byly později zařazeny do preventivního programu. 

V rámci testování bylo zároveň zjišťováno, které hlásky činí dětem největší potíže při 

výslovnosti. Tato schopnost v samotném screeningovém testu zahrnuta není, nicméně se 

také řadí mezi komunikační dovednosti a je při počáteční výuce čtení a psaní velmi důležitá. 

Prokázalo se, že největší obtíže dětem činí výslovnost hlásek R a Ř, ale také hláska L a 

sykavky. Z tohoto důvodu budou v preventivním programu zahrnuty aktivity zaměřené na 

rozvoj správné artikulace. 

V této kapitole byly také podrobně popsány výsledky dosažené v konkrétních 

dovednostech, z nichž byly oranžovou barvou označeny ty, u kterých děti dosahovaly 

nejhorších výsledků. Hranice pro označení dovednosti oranžovou barvou byla stanovena na 

hodnotu vyšší než 1,5. Takto označené dovednosti je již žádoucí zařadit do preventivního 

programu a zaměřit se na jejich rozvoj. 

  



83 

 

10 Preventivní program 

Vytvořený preventivní program s názvem „Preventivní program zaměřený na rozvoj 

dílčích funkcí“ s podnázvem „Prevence vzniku SPU“ je k nahlédnutí v příloze 5, která je 

přiložena k této diplomové práci samostatně z důvodu velikosti souboru a možnosti využití 

programu jako samostatného výukového materiálu pro práci s dětmi v riziku vzniku SPU. 

10.1 Proces vytváření programu 

Program byl vytvářen na základě výsledků vyplývajících z výzkumného šetření a na 

základě zkušeností získaných během testování dětí a práce s nimi, a to od června do listopadu 

2021. Hlavní podmínkou tedy bylo, aby se v programu objevily aktivity zaměřené na rozvoj 

komunikativních a emočních dovedností a také aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, jež 

činily dětem největší potíže (viz tabulky 12 až 17). 

Inspirací pro vymýšlení jednotlivých aktivit se staly aktivity vycházející ze 

screeningového testu, aktivity, které autorka zná z prostředí MŠ (např. práce s tabulkami 

MiniLÜK, Logico Primo, Logico Piccolo) a aktivity zmíněné v publikacích Dyslexie 

v předškolním věku? (Zelinková, 2012), 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy 

(Wawer, Pošmourná, Jančová, 2001), Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo 

umět ve věku od 3 do 6 let. (Bednářová, Šmardová, 2015), Obrázková škola řeči (Kábele, 

Pávková, 1988) a další. Všechny publikace, jež se staly inspirací pro vytvoření programu, 

jsou zmíněné v samotném preventivním programu. 

Pro vytvoření efektivního preventivního programu zaměřeného na rozvoj dílčích funkcí 

jsou důležité nejen výsledky získané na základě diagnostiky úrovně dovedností dětí, ale také 

požadavky učitelek, pro jejichž účely je program vytvořen. Je totiž velmi důležité, aby byly 

ochotny zařazovat aktivity z programu do svého výchovně vzdělávacího programu a aby jim 

forma aktivit vyhovovala. Požadavky učitelek byly prostřednictvím rozhovoru zjišťovány 

v květnu 2021, kdy byly učitelkám kladeny otázky týkající se podoby připravovaných 

aktivit. Celý rozhovor je k nahlédnutí v příloze 4 (rozhovor 1). 

Hlavními požadavky na podobu programu a jednotlivých aktivit obou učitelek 

působících ve třídě MŠ, kam docházejí děti, které se zúčastnily výzkumného šetření, jsou 

následující: 
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• Zařazení aktivit zaměřených na rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání a 

artikulace. 

„Určitě by tam měly bejt nějaký zrakově zaměřený, protože to je podle mě pro tu 

školu do budoucna hrozně důležitý a pak taky aktivity zaměřený na sluchovku. 

Nejdůležitější je, aby uměly poznat první hlásku a vytleskat slabiky, jinak pak horko 

těžko zvládnou začátky čtení.“ (Učitelka 1) 

„Já s tím souhlasím, a ještě si myslím, že potřebujou trénovat tu výslovnost. Hodně 

z nich mluví fakt špatně a na tom se pak celkem špatně staví i při ostatních 

aktivitách.“ (Učitelka 2) 

• Časová náročnost individuálních aktivit maximálně 15 minut, u kolektivních aktivit 

může být časová náročnost delší. 

„Pokud se to má stíhat ještě v běžným chodu školky dopoledne, tak by bylo dobrý, 

kdyby to nezabralo moc času. Já si myslím, že tak 10, maximálně 20 minut.“ 

(Učitelka 1) 

„Já si taky myslím, že tak kolem těch 15 minut maximálně, pokud jde o aktivitu pro 

jedno dítě. Pokud je to pro celou třídu, tak to může bejt i delší, když jsou zapojený 

všechny děti.“  (Učitelka 2) 

• Zařazení individuálních i kolektivních aktivit. 

„Když je potřeba s jedním dítětem něco trénovat, tak je určitě lepší samostatně, ale 

zase nemůže to dítě celý dopoledne prosedět s učitelkou u stolečku, takže i ty 

kolektivní hry jsou dobrý.“ (Učitelka 1) 

„Já si taky raději vezmu na samostatnou práci jedno, maximálně dvě děti, když vím, 

že je potřeba něco zlepšovat, ale pak se může stát, že to to dítě nebude bavit samotný 

a stejně to ten efekt nemá. Takže určitě bych tam zařadila i aktivity společný, kdy si 

pak to konkrétní dítě vyhlídnu a můžu ho pozorovat a pomáhat mu i při tom.“ 

(Učitelka 2) 

• Zařazení aktivit založených na práci s pracovním listem a tužkou, ale také aktivit 

využívajících více interaktivní pomůcky, za podmínky, že jsou snadno dohledatelné 

v prostorách MŠ. 
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„Spíš je asi lepší, když můžou manipulovat s něčím zajímavým a můžou pracovat 

s obrázkama. Zase je ale i pro mě důležitý, abych ty pomůcky měla hned po ruce.“ 

(Učitelka 1) 

„Já si myslím, že je baví i pracovní listy, klasicky tužka – papír, ale musí to bejt 

udělaný nějakou zábavnou formou. Ale určitě je super zpestření i nějaká aktivita, kde 

se používaj různý pomůcky a hračky, protože se tak rozvíjí víc jejich fantazie a někdy 

jim to i víc pomáhá v pochopení nějaký věci, třeba když jde o matematický představy. 

Takže za mě obojí, ale hlavně formou hry.“ (Učitelka 2) 

• Aktivity by měly probíhat formou hry. 

Do programu byly záměrně zařazeny také aktivity rozvíjející výslovnost jednotlivých 

hlásek, jelikož bylo během výzkumného šetření zjištěno, že dětem činí potíže výslovnost 

některých hlásek. Tuto skutečnost potvrdila v rozhovoru také učitelka 2, která spatřuje jako 

důležité zařadit do programy aktivity tohoto typu. 

Za účelem vylepšování aktivit a podoby programu došlo na začátku října a listopadu 

k průběžnému reflektování aktivit, které byly vyzkoušeny během měsíců září a říjen. 

Učitelkám byly v rozhovoru 2 a 3 (příloha 4) kladeny tyto otázky: Zdá se vám obsah aktivit 

odpovídající věku 5 až 7 let? Je počet aktivit adekvátní? Vylepšily byste na programu něco? 

Považujete aktivity zařazené v programu za efektivní? Z rozhovorů s učitelkami vyplynulo 

následující: 

• Aktivity jsou podle názoru učitelek přiměřené uvedenému věku dětí, přičemž u 

lehčích aktivit děti zažívají pocit úspěchu, naopak u aktivit náročnějších se učí 

překonávat neúspěch, což je pro jejich rozvoj také velmi pozitivní zkušenost. 

„Já myslím, že jsou přiměřený. Některý jsou jednodušší, některý těžší, ale ono je 

dobrý, když u těch jednodušších dítě ví, že se mu daří, že to zvládá bez problémů, a 

když narazí na něco, co mu nejde, tak se naučí to hned nevzdávat.“ (Učitelka 1) 

„Přesně tak. Některý děti se zaseknou i na zdánlivě jednoduchých aktivitách. 

A s nima je potřeba to pak zkoušet několikrát, dokud se jim nezadaří.“ (Učitelka 2) 
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• Počet aktivit, který je v měsíci září 9 a v říjnu 8 je podle učitelek naprosto dostačující. 

Větší počet aktivit by již mohl být časově dosti náročný. Počet aktivit v dalších 

měsících se proto pohybuje mezi 6 až 8 aktivitami. 

„Devět aktivit je podle mě až až. Ono se to nezdá, ale s tím, že máme teď 4 děti 

s odkladem, s kterýma je potřeba ty aktivity projet, plus máme nový předškoláky, 

s kterýma už se taky musíme pomalu připravovat na první třídu, tak to úplně stačí. 

Víc bych jich určitě během jednoho měsíce už nepřidávala.“ (Učitelka 1) 

„Já si taky myslím, že je to akorát, možná by jich mohlo být i míň, ale aspoň je z čeho 

vybírat.“ (Učitelka 2) 

• Jako vylepšení programu učitelky navrhly zařazení záznamového archu, do něhož by 

mohly obě zaznamenávat, které aktivity již s dětmi dokončily. Tato informace 

přispěje efektivnějšímu zařazování aktivit do procesu vzdělávání. 

„My jsme se shodly na tom, že by bylo možná dobrý udělat nějakej systém toho, jak 

si poznamenávat, který aktivity už máme s dětma hotový a který ještě ne, protože jak 

se střídáme, tak je složitější si pamatovat, co ta druhá už dělala.“ (Učitelka 1) 

„Přesně tak, buď to udělat pro každý dítě zvlášť, jakože bude mít svůj záznamovej 

arch a přehled aktivit, nebo to udělat nějak obecnější pro celou třídu nebo skupinu 

dětí.“ (Učitelka 2) 

• Aktivity zařazené do programu považují obě učitelky za vhodné a efektivní, oceňují 

na nich hravou formu, s níž jsou pojaty. Jedna z učitelek vyzdvihuje jako velmi dobré 

aktivity nazvané „Logohrátky“ zaměřené na rozvoj výslovnosti. 

„Já si myslím, že jsou efektivní, protože je vidět, že když se s některým z dětí zkusí 

třeba i dvakrát, tak podruhý už to dítě umí a zná líp. Dokonce se párkrát stalo, že si 

děti už přišly říct sami o některou z her nebo úkolů, což je super.“ (Učitelka 1) 

„Mně se líbí, že jsou ty aktivity hodně hravý, protože se pro to děti hned víc 

nadchnou. A co mi přijde skvělý, že mám rychle po ruce logopedický cvičení na 

každou hlásku, to používám i u těch mladších dětí. Za mě jsou to dobře zvolený 

aktivity.“ (Učitelka 2) 
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Konečnou podobu dostal program v listopadu 2021, kdy obě učitelky vyjádřily 

spokojenost s jeho podobou a již neměly žádné další připomínky. 

10.2 Obsah programu 

Aby program obsahově odpovídal také tematickým okruhům, kterým se učitelky během 

celého školního roku věnují, je sestaven v souladu se školním vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání – Barevný rok. Program je proto rozdělen do 11 kapitol, které jsou 

nazvané dle měsíců v roce, během nichž děti docházejí do MŠ. Začíná tedy měsícem září a 

končí měsícem červenec. Jednotlivé měsíce jsou zařazeny do šesti tematických bloků – 

Těšíme se do školy (září), Podzim čaruje (říjen, listopad), Už je tu zas vánoční čas (prosinec), 

Kouzlo zimy (leden, únor), Vítání jara (březen, duben, květen) a Sluníčko čaruje (červen, 

červenec). Každý z těchto bloků je charakteristický svými cíli, jichž by mělo být v daných 

měsících dosaženo. Tyto cíle je možné v programu nalézt na začátku každé kapitoly 

(každého měsíce) v tabulce shrnující cíle, aktivity odpovídající jednotlivým cílům a oblasti, 

jež jsou v rámci aktivit rozvíjené. Každý měsíc přitom obsahuje 6 až 9 aktivit. 

V úvodní části programu je ve zkratce vysvětleno, pro koho je program určený a jaký je 

jeho účel. Zároveň zmiňuje výzkumné šetření, z jehož výsledků obsah programu vychází. 

Čtenář se v programu seznámí pouze s výsledky výzkumného šetření, avšak pro získání 

podrobnějších informace týkající se průběhu šetření je odkázán na přečtení příslušných 

kapitol v této diplomové práci. 

V souladu s celkovými výsledky screeningového testu jsou aktivity rozvíjející 

komunikativní a emoční dovednosti označeny symbolem černé hvězdičky a aktivity 

rozvíjející dovednosti, které činily dětem největší obtíže (viz tabulky 12 až 17) jsou 

označeny symbolem oranžové hvězdičky. Díky tomu se mohou učitelky v aktivitách rychle 

zorientovat a zaměřit se na ty, na něž je potřeba klást vyšší důraz při práci s dětmi v možném 

riziku vniku SPU – v návaznosti na výsledky výzkumného šetření se jedná o chlapce 

s odloženou školní docházkou. 

Program také obsahuje v prvních 7 kapitolách, od září do března, tzv. „Logohrátky“. 

Cílem těchto aktivit je rozvíjet správnou artikulaci všech hlásek, přičemž se postupuje od 

hlásek méně náročných po ty nejnáročnější. 
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10.3  Aplikace programu do praxe 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 10.1 Proces vytváření programu, fáze vytváření 

programu a fáze aplikace programu do praxe se prolínaly během měsíců září, říjen a listopad. 

V této době byly již aktivity pro tyto měsíce hotové, tudíž mohly být aplikovány do 

výchovně vzdělávacího procesu. 

Jelikož je program vytvořen pro účely pedagogické praxe vybraných učitelek, byly 

aktivity zkoušeny jimi samotnými za asistence autorky programu. Aktivity z programu byly 

zařazeny do běžného režimu dne v MŠ, nejvíce do dopoledních hodin, kdy jsou na 

denním programu spíše řízené činnosti. Výjimečně také do odpoledních hodin, které nabízejí 

možnost individuální práce s dětmi předškolního věku. 

Cílem programu je prevence vzniku specifických poruch učení u dětí s odhalenými 

deficity dílčích funkcí. Z tohoto důvodu byly aktivity prováděny především s chlapci, u 

nichž byla ve výzkumném šetření diagnostikována snížená úroveň dílčích funkcí a také u 

nichž byl doporučen odklad povinné školní docházky. V některých případech se učitelky 

rozhodly aplikovat vybrané aktivity také při práci s mladšími dětmi nebo při práci s dětmi, 

které mají nastoupit do ZŠ v roce 2022/2023. 

Protože je preventivní program navržen na celý školní rok, pokračují v jeho aplikaci 

učitelky i nadále. Čím déle budou aktivity prováděny, a čím častěji budou opakovány, tím 

bude efekt programu účinnější. 
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11 Zhodnocení efektivity preventivního programu 

Pro zhodnocení efektivity preventivního programu slouží data získaná z opětovného 

screeningového testování dovedností u chlapců s odloženou školní docházkou. Za účelem 

zmapování efektivity programu byly porovnány výsledky dosažené ve screeningovém testu 

v únoru 2021 a výsledky dosažené v listopadu 2021. 

Z tabulek 18 až 21 je patrné zlepšení u všech chlapců v rozmezí od 3 % do 16 %, 

přičemž velmi dobrých výsledků při opětovném testování dosáhli chlapci 5 a 7, a v některých 

oblastech dosáhl velmi dobrých výsledků taktéž chlapec 6. Přestože se u chlapce 3 prokázalo 

také značné zlepšení, pohybuje se úroveň všech dovedností stále pod hranicí 90 %. 

Tabulka 18: Porovnání výsledků - chlapec 3 

Tabulka 19: Porovnání výsledků - chlapec 5 

Chlapec 5 Únor 2021 Listopad 2021 Zlepšení 

Sociální dovednosti 68 % 80 % 12 % 

Komunikativní dovednosti 63 % 75 % 12 % 

Kognitivní dovednosti 83 % 92 % 9 % 

Emoční dovednosti 83 % 92 % 9 % 

Motorické dovednosti 93 % 96 % 3 % 

Smyslové vnímání 88 % 94 % 6 % 

Tabulka 20: Porovnání výsledků - chlapec 6 

Chlapec 6 Únor 2021 Listopad 2021 Zlepšení 

Sociální dovednosti 84 % 89 % 5 % 

Komunikativní dovednosti 63 % 73 % 10 % 

Kognitivní dovednosti 76 % 90 % 14 % 

Emoční dovednosti 50 % 57 % 7 % 

Motorické dovednosti 82 % 86 % 4 % 

Smyslové vnímání 94 % 97 % 3 % 

Chlapec 3 Únor 2021 Listopad 2021 Zlepšení 

Sociální dovednosti 80 % 89 % 9 % 

Komunikativní dovednosti 54 % 59 % 5 % 

Kognitivní dovednosti 64 % 75 % 11 % 

Emoční dovednosti 33 % 42 % 9 % 

Motorické dovednosti 79 % 86 % 7 % 

Smyslové vnímání 56 % 72 % 16 % 
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Tabulka 21: Porovnání výsledků - chlapec 7 

Chlapec 7 Únor 2021 Listopad 2021 Zlepšení 

Sociální dovednosti 100 % 100 %  

Komunikativní dovednosti 77 % 91 % 14 % 

Kognitivní dovednosti 86 % 97 % 11 % 

Emoční dovednosti 92 % 100 % 8 % 

Motorické dovednosti 86 % 96 % 10 % 

Smyslové vnímání 94 % 97 % 3 % 

 

Vzhledem k faktu, že u chlapce 7 byla úroveň dovedností velmi dobrá již při prvním 

testování a při druhém testování dosahuje opět velmi vysokých hodnot, nespadá do skupiny 

jedinců s deficity dílčích funkcí. Proto bylo učitelkám doporučeno dále pokračovat 

především v rozvoji dovedností, které mu činí potíže, ovšem není nutné, aby prováděl 

všechny aktivity zahrnuté v preventivním programu. 

U ostatních chlapců je doporučeno dále pokračovat v aplikaci preventivního programu, 

zejména pak u chlapce 3, který se jeví od počátku jako jedinec v riziku vzniku SPU. 

U chlapců 5 a 6 platí, že je důležité vybírat a rozvíjet především dovednosti, které jsou stále 

na nižší úrovni. Není však zapotřebí, aby prováděly nutně všechny aktivity zahrnuté 

v programu. 

Preventivní program se na základě porovnávaných dat jeví jako efektivní. Zároveň na 

základě rozhovorů s učitelkami provedených během fáze vytváření a aplikace programu do 

praxe bylo zjištěno, že jsou podle jejich názoru aktivity obsažené v programu vhodné a 

efektivní, jelikož jsou pojaty hravou formou, což děti motivuje k práci a tím pádem 

k dalšímu zlepšování dovedností. 

Je však na místě připustit skutečnost, že ke zlepšení úrovně dovedností přispívá kromě 

zavedení cílených intervenčních opatření také postupné zrání centrálních mozkových 

struktur u chlapců. Zároveň je nutné poznamenat, že vzhledem k tomu, že se jedná o akční 

výzkum, který má za cíl neustálé zlepšování pedagogické praxe, bylo by vhodné efektivnost 

programu ověřovat také v delším časovém horizontu, než je doba několika měsíců. Poté 

může dojít k případnému opětovnému vylepšení samotného programu.  
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12 Zhodnocení screeningového testu 

Při reflektování pedagogické praxe v uvedené mateřské a základní škole bylo zjištěno, 

že učitelky v MŠ nedisponují konkrétním diagnostickým nástrojem, který by pomohl včas 

odhalit jedince v riziku vzniku SPU. Učitelky při pedagogické diagnostice vycházejí 

především z pozorování dítěte při řízených kolektivních aktivitách a z analýzy činnosti dítěte 

(pracovní listy, kresba, výtvarné činnosti atd.). V takovém případě se zvyšuje riziko, že 

nedojde k včasnému odhalení deficitů dílčích funkcí a dítě se může následně potýkat se 

školním neúspěchem nebo s rozvojem SPU. 

Z tohoto důvodu při definování výzkumného problému (kapitola 6.1) vyvstala také 

otázka, zda by bylo možné zavést v mateřské škole nějaký nástroj, který by pomohl odhalit 

rizikové jedince z hlediska vzniku SPU. 

Screeningový test, zvolený jako nástroj pro odhalení deficitů dílčích funkcí u vybraných 

předškolních dětí, se po zkušenostech získaných během výzkumného šetření jeví jako 

vhodný pro účely pedagogické diagnostiky. Screeningový test totiž prokázal u některých 

dětí možné riziko vzniku SPU, tudíž bylo možné zahájit včasná intervenční a preventivní 

opatření vedoucí k eliminaci obtíží. Dalšími výhodami testu je, že je volně dostupný na 

internetových stránkách aplikace WELCOME IDEA, dokáže vyhodnotit získané výsledky 

přehlednou formou v podobě procentuální úspěšnosti, sleduje všechny důležité oblasti 

vývoje a základní dovednosti a umožňuje diagnostikovat úroveň dovedností nejen u věkové 

skupiny 6 let, ale také u mladších skupin, což může být v určitých případech pedagogické 

diagnostiky užitečné. Učitelky mateřské školy mají navíc k dispozici již vytvořený přehled 

diagnostických materiálů a pomůcek, které jsou při diagnostice prostřednictvím 

screeningového testu potřebné. Všechny tyto materiály a pomůcky jsou běžně dostupné ve 

třídě MŠ. 

Z výše zmíněných důvodů byl test učitelkám doporučen jakožto vhodný diagnostický 

nástroj pro depistáž jedinců v riziku vzniku SPU. Učitelky se proto rozhodly opět využít 

screeningový test také pro diagnostiku úrovně dílčích funkcí u dětí, které mají nastoupit do 

povinného základního vzdělávání v roce 2022/2023. 

 



92 

 

Závěr 

Diplomová práce se zabývala tématem prevence vzniku specifických poruch učení 

v předškolním věku. Cílem práce bylo vytvoření preventivního programu zaměřeného na 

rozvoj dílčích funkcí u jedinců v riziku vzniku SPU, a to na základě akčního výzkumu 

provedeného ve vybrané mateřské škole. V návaznosti na reflexi pedagogické praxe se 

vedlejším, neméně podstatným, cílem stalo také ověření použitého screeningového testu a 

jeho případné doporučení pedagogům působícím v uvedené mateřské škole, jakožto 

diagnostického nástroje pro vyhledávání jedinců v riziku vzniku SPU. 

Úvodní část práce tvoří teoretická východiska ke zvolené problematice. Pozornost je 

věnována charakteristikám vývoje dítěte v předškolním věku, v podobě kapitol zabývajících 

se jednotlivými oblastmi vývoje dovedností dítěte, od smyslového vnímání, přes kognitivní 

a komunikační dovednosti, sociální a emocionální dovednosti, předmatematické představy, 

motorické dovednosti až po lateralitu a časovou posloupnost. V kapitole věnované 

specifickým poruchám učení jsou definovány základní typy SPU, dále je popsána etiologie 

SPU a možný vliv SPU na život jednice. Následují kapitoly věnované popisu možností 

screeningu a diagnostiky dětí v riziku rozvoje SPU a popisu možností preventivních a 

intervenčních opatření ve vztahu k eliminaci specifických poruch učení u dětí v předškolním 

věku. Čtenář je obeznámen s rizikovými prediktory, které mohou předznamenat vznik SPU 

již v předškolním věku. Zvláštní pozornost je zde věnována také deficitům dílčích funkcí. 

V závěru teoretické části jsou přiblíženy konkrétní diagnostické a preventivní metody 

užívané v české pedagogické a speciálně pedagogické praxi. Jedná se například o Metodu 

dobrého startu, soubor cvičení Předcházíme poruchám učení, Test zrakového vnímání, 

zkoušky sluchové analýzy, syntézy a diferenciace od prof. Matějčka a jeho kolegů, aplikaci 

WELCOME IDEA nebo také Orientační test dynamické praxe. 

Praktická část byla pojata formou akčního výzkumu, který reflektuje pedagogickou 

praxi ve vybrané mateřské škole a klade si za cíl tuto praxi zkvalitnit. Výzkumné šetření se 

odehrálo v několika fázích. V přípravné fázi došlo k reflexi pedagogická praxe, při níž bylo 

zjištěno, že v mateřské škole nejsou využívané diagnostické nástroje sloužící k odhalení 

jedinců s deficity dílčích funkcí ani intervenční metody zaměřené na rozvoj dovedností u 

dětí v riziku vzniku SPU. V návaznosti na toto zjištění byl výzkumný problém formulován 
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následujícími otázkami: Bylo by možné zavést v mateřské škole nástroj, který by pomohl 

odhalit rizikové jedince z hlediska SPU? Prospělo by výchovně vzdělávacímu působení 

dvou střídajících se učitelek vytvoření programu zaměřeného na rozvoj dílčích funkcí, podle 

něhož by se mohly řídit při práci s jedinci v riziku vzniku SPU? 

Následně proběhla fáze screeningového testování úrovně dovedností vybrané skupiny 

předškolních dětí. Ke sběru dat byla využita metoda pozorování, metoda analýzy výsledků 

činnosti a testová metoda, přičemž použitým nástrojem se stal screeningový test 

WELCOME IDEA. Cílem testování bylo odhalení dovedností, v nichž děti dosahují 

nejhorších výsledků a identifikace jedinců, kteří by mohli být ohroženi vznikem SPU. Ve 

fázi zpracování a vyhodnocování výsledků bylo zjištěno, že nejnižší úspěšnosti dosáhly děti 

v oblasti komunikativních a emočních dovedností. Zároveň byli jako jedinci v riziku vzniku 

SPU označeni tři chlapci a tři dívky. K odkladu povinné školní docházky došlo následně u 

všech zmíněných chlapců. Všechny tři dívky nastoupily do ZŠ v září 2021, přičemž u jedné 

z nich se následně vyskytly obtíže při výuce čtení a psaní. 

Na základě zjištěných výsledků a na základě zkušeností získaných během testování dětí 

a práce s nimi, došlo na fázi vytváření preventivního programu. Aby program odpovídal 

potřebám učitelek působících ve vybrané MŠ, bylo formou rozhovorů zjišťováno, jaké 

požadavky na podobu a obsah programu učitelky mají. Učitelky projevily zájem o zařazení 

individuálních i kolektivních aktivit, které jsou pojaty hravou formou, zahrnují pomůcky 

snadno dostupné ve třídě a trvají maximálně v řádu dvaceti minut. Program se skládá z 11 

kapitol odpovídajících tematickým okruhům a cílům definovaným ve školním vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání vybrané mateřské školy. Počet kapitol odpovídá počtu 

měsíců ve školním roce, přičemž začíná měsícem září a končí měsícem červen. V každé 

kapitole se objevuje 6 až 9 aktivit rozvíjejících všechny oblasti vývoje. Zvláštní důraz je 

přitom kladen na aktivity rozvíjející komunikativní a emoční dovednosti a také na aktivity 

rozvíjející konkrétní dovednosti, které výzkumné skupině působily během testování značné 

potíže. Na konci preventivního programu je přiložen záznamový arch, který umožní dvěma 

střídajícím se učitelkám v jedné třídě zaznamenávat u jednotlivých aktivit jména dětí, která 

již aktivitu absolvovala. Zároveň si mohou v podobě poznámek předávat doplňkové 
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informace týkající se dětí nebo aktivit. Tímto způsobem dojde k zefektivnění intervenčního 

působení. 

Preventivní program byl aplikován do výchovně vzdělávacího procesu v měsících září, 

říjen a listopad 2021. Během této fáze byl program stále vytvářen a zdokonalován na základě 

připomínek učitelek. Ke zhodnocení efektivity programu došlo koncem listopadu, kdy byla 

opět po osmi měsících zjišťována úroveň dovedností, pomocí screeningového testu, u 

chlapců s odloženou školní docházkou, s nimiž byly úkoly zařazené do programu zkoušeny. 

Z výsledků vyplývá, že u všech chlapců došlo ke zlepšení úrovně dovedností, tudíž se 

program jeví jako efektivní nástroj pro prevenci SPU. Zároveň je nutné podotknout, že by 

bylo vhodné efektivnost programu opět ověřit v delším časovém horizontu. Poté může dojít 

k případnému opětovnému vylepšení programu. 

V návaznosti na reflektování pedagogické praxe v uvedené mateřské škole bylo 

vedlejším cílem práce také ověření účinnosti screeningového testu a jeho případné 

doporučení pedagogům působících v této MŠ. Po zkušenostech získaných během 

výzkumného šetření se screeningový test WELCOME IDEA jeví jako vhodný pro účely 

pedagogické diagnostiky. Jeho výhodami je snadná dostupnost na internetových stránkách, 

obsažení všech důležitých oblastí vývoje, možnost diagnostiky úrovně dovedností nejen u 

věkové skupiny 6 let, ale také u mladších věkových skupin a schopnost aplikace vyhodnotit 

výsledky přehlednou formou v podobě procentuální úspěšnosti. Učitelky se na doporučení 

autorky práce rozhodly opakovat screeningové testování také u dětí, které mají nastoupit do 

povinného základního vzdělávání v roce 2022/2023. 

Účelem a zamýšleným přínosem této práce je zkvalitnění pedagogické praxe 

v konkrétní mateřské škole, a to prostřednictvím zavedení screeningového nástroje pro 

depistáž jedinců v riziku vzniku SPU a prostřednictvím poskytnutí preventivního a 

intervenčního materiálu, který zmírní nebo eliminuje riziko vzniku SPU u těchto jedinců. 

Vytvořený preventivní program může zároveň posloužit jako inspirace pro práci pedagogů 

v jiných mateřských školách a pomoci tak zkvalitnit výchovně vzdělávací proces i v těchto 

zařízeních. 
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Příloha 1 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás s žádostí o účast Vašeho dítěte na výzkumném šetření, jehož cílem je 

vytvoření preventivního programu, který má snížit riziko vzniku specifických poruch učení 

u dětí v předškolním věku. V rámci výzkumného šetření zjistím u Vašeho dítěte úroveň 

schopností a dovedností, které jsou klíčové pro osvojení čtení, psaní a počítání, a poté s ním 

budu do konce školního roku soustavně pracovat na jejich zlepšování. Všechny získané 

údaje budou použity pouze pro účely výzkumu, a to anonymně. 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí mého dítěte …………………………………….…… 

(jméno a příjmení), narozeného v .………………………………….. na výše uvedeném 

výzkumu. 

• Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit. 

• Měl/a jsem možnost se řešitelky (Aleny Kopecké) zeptat na vše, co jsem považoval/a 

za pro mě podstatné a potřebné vědět. 

• Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného 

výzkumu. 

• Potvrzuji, že rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout v účasti mého dítěte na 

výzkumu nepokračovat. 

• Souhlasím se zpracováním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu. 

• Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu. 

V: …………………………… 

Dne: ……………………………… 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………… 
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Příloha 2 

Záznamový arch 

Jméno: 

1 – zvládá samostatně/běžně se projevuje 

2 – ve většině běžných situací zvládá bez dopomoci, v některých situacích dopomoc 

potřebuje/většinou se projevuje 

3 – v některých situacích zvládá bez dopomoci/někdy se projevuje 

4 – zvládá pouze s dopomocí/projevuje se výjimečně 

5 – nezvládá/neprojevuje se 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vadná výslovnost hlásek: 
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Příloha 3 

Výsledky screeningového testu 

Chlapec 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec 3 - únor 
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Chlapec 3 – listopad 

  

Chlapec 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec 5 - únor 
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Chlapec 5 – listopad 

  
 

Chlapec 6 - únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec 6 – listopad 
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Chlapec 7 - únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec 7 – listopad 

  
 

Dívka 1 
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Dívka 2 

 

Dívka 3 

 

Dívka 4 
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Dívka 5 

 

Dívka 6 

 

Dívka 7 
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Příloha 4 

Rozhovory 

Rozhovor 1 – požadavky na podobu preventivního programu (květen 2021) 

1. Jaké aktivity by se měly podle vás v programu určitě objevit? 

Učitelka 1: „Určitě by tam měly bejt nějaký zrakově zaměřený, protože to je podle mě pro tu 

školu do budoucna hrozně důležitý a pak taky aktivity zaměřený na sluchovku, protože to jim 

moc nejde. Nejdůležitější je, aby uměly poznat první hlásku a vytleskat slabiky, jinak pak 

horko těžko zvládnou začátky čtení.“ 

Učitelka 2: „Já s tim souhlasim, a ještě si myslim, že potřebujou trénovat tu výslovnost. 

Hodně z nich mluví fakt špatně a na tom se pak celkem špatně staví i při ostatních aktivitách. 

Pak bych asi ještě vypíchla grafomotoriku, ale zase je pravda, že tu procvičujeme celkem 

často i tak v pracovnim sešitu, takže by toho mohlo bejt už pak moc.“ 

2. Kolik času by měly jednotlivé aktivity zabrat? 

Učitelka 1: „No, pokud se to má stíhat ještě v běžným chodu školky dopoledne, tak by bylo 

dobrý, kdyby to nezabralo moc času. Ono i tomu dítěti se pak moc nechce, když musí dělat 

něco navíc a trvá to dlouho. Aby si stihlo i pohrát. Tak já si myslím, že tak 10, maximálně 

20 minut, ale dýl určitě ne.“ 

Učitelka 2: „Já si taky myslim, že tak kolem těch 15 minut maximálně, pokud jde o aktivitu 

pro jedno dítě. Pokud je to pro celou třídu, tak tam je to asi jedno, jak dlouho to trvá, to 

může bejt i delší, když jsou zapojený všechny děti.“   

3. Přejete si spíše aktivity individuální nebo kolektivní? 

Učitelka 1: „Pokud je to nějaká aktivita u stolečku, tak za mě je lepší individuální, nebo 

maximálně v malý skupince dvou nebo tří dětí. Jinak se to totiž nedá tolik sledovat, komu to, 

jak jde. Když je potřeba s jednim dítětem něco trénovat, tak je určitě lepší samostatně, ale 

zase nemůže to dítě celý dopoledne prosedět s učitelkou u stolečku, takže i ty kolektivní hry 

jsou dobrý.“ 
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Učitelka 2: „Přesně, jak říká ……… (jméno učitelky), já si taky raději vezmu na samostatnou 

práci jedno, maximálně dvě děti, když vim, že je potřeba něco zlepšovat, ale pak se může 

stát, že to to dítě nebude bavit samotný a stejně to ten efekt nemá. Takže určitě bych tam 

zařadila i aktivity společný, kdy si pak to konkrétní dítě vyhlídnu a můžu ho pozorovat a 

pomáhat mu i při tom.“ 

4. Jste raději pro aktivity tzv. tužka – papír nebo pro interaktivní aktivity 

s pomůckami? 

Učitelka 1: „Jak který asi, protože když můžou zároveň procvičovat grafomotoriku, tak je to 

výhoda, ale asi to pro ně není taková zábava vyplňovat jenom pracovní listy. Spíš je asi lepší, 

když můžou manipulovat s něčim zajímavym a můžou pracovat s obrázkama. Zase je ale i 

pro mě důležitý, abych ty pomůcky měla hned po ruce, aby to byly nějaký běžný věci tady ze 

třídy a nemusela jsem si to dlouze připravovat a shánět to.“ 

Učitelka 2: „Já si myslim, že je baví i pracovní listy, klasicky tužka – papír, ale musí to bejt 

udělaný nějakou zábavnou formou. Oni musí vědět, že to je nějaká jakoby hra, a ne úplně 

úkol. Úplně nejlepší je, když si to pak můžou třeba i vybarvit za odměnu, když to zvládnou. 

Ale určitě je super zpestření i nějaká aktivita, kde se používaj různý pomůcky a hračky, 

protože se tak rozvíjí víc jejich fantazie a někdy jim to i víc pomáhá v pochopení nějaký věci, 

třeba když jde o matematický představy. Takže za mě obojí, ale hlavně formou hry.“ 

Rozhovor 2 – zhodnocení měsíce září (říjen 2021) 

1. Zdá se vám obsah aktivit odpovídající věku 5 až 7 let? 

Učitelka 1: „Já myslim, že jsou přiměřený. Některý jsou jednodušší, některý těžší, ale ono je 

dobrý, když u těch jednodušších dítě ví, že se mu daří, že to zvládá bez problémů, a když 

narazí na něco, co mu nejde, tak se naučí to hned nevzdávat. Třeba ty jednodušší, jako je 

hledání barev můžou krásně trénovat už mladší děti, což je fajn.“ 

Učitelka 2: „Přesně tak. Ono je to taky hodně individuální. Některý děti to zvládaj bez 

problémů, ale pak jsou tady děti s odkladem jako třeba ………. (jméno chlapce) nebo děti, 

který jsou slabší a ty se zaseknou i na zdánlivě jednoduchých aktivitách. A s nima je potřeba 

to pak zkoušet několikrát, dokud se jim taky nezadaří.“ 
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2. Je počet aktivit adekvátní? 

Učitelka 1: „Devět aktivit je podle mě až až. Ono se to nezdá, ale s tim, že máme teď 4 děti 

s odkladem, s kterýma je potřeba ty aktivity projet, plus máme nový předškoláky, s kterýma 

už se taky musíme pomalu připravovat na první třídu, tak to úplně stačí. Víc bych jich určitě 

během jednoho měsíce už nepřidávala.“ 

Učitelka 2: „Já si taky myslim, že je to akorát, možná by jich mohlo být i míň, ale aspoň je 

z čeho vybírat.“ 

3. Vylepšily byste na programu něco? 

Učitelka 1: „My jsme se shodly na tom, že by bylo možná dobrý udělat nějakej systém toho, 

jak si poznamenávat, který aktivity už máme s dětma hotový a který ještě ne, protože jak se 

střídáme, tak je složitější si pamatovat, co ta druhá už dělala.“ 

Učitelka 2: „Přesně tak, buď to udělat pro každý dítě zvlášť, jakože bude mít svůj záznamovej 

arch a přehled aktivit, nebo to udělat nějak obecnější pro celou třídu nebo skupinu dětí.“ 

Rozhovor 3 – zhodnocení měsíce říjen (listopad 2021) 

1. Považujete aktivity zařazené v programu za efektivní? 

Učitelka 1: „Já si myslím, že jsou efektivní, protože je vidět, že když se s některým z dětí zkusí 

třeba i dvakrát, tak podruhý už to dítě umí a zná líp. Dokonce se párkrát stalo, že si děti už 

přišly říct sami o některou z her nebo úkolů, což je super.“ 

Učitelka 2: „Mně se líbí, že jsou ty aktivity hodně hravý, protože se pro to děti hned víc 

nadchnou. A co mi přijde skvělý, že mám rychle po ruce logopedický cvičení na každou 

hlásku, to používám i u těch mladších dětí. Za mě jsou to dobře zvolený aktivity…no a 

uvidíme postupně, jestli se výsledky dětí ještě víc zlepší.“ 

2. Vylepšily byste na programu něco? 

Učitelka 1: „Mě už asi žádná další vychytávka nenapadá.“ 

Učitelka 2: „Já jsem takhle spokojená.“ 


