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 Tímto bych chtěla velmi poděkovat vedoucí mé bakalářské práce za užitečné rady 
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a projevení ochoty při distribuci dotazníků jejich absolventkám. Za podporu děkuji i svým 

nejbližším.  

 



ABSTRAKT  

 

 Bakalářská práce na téma Logopedická prevence u dětí předškolního věku z pohledu 

absolventů kurzu logopedické prevence je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. 

 Teoretická část práce představuje literární rešerši nejdůležitějších dosavadních poznatků 

z období předškolního věku a logopedie. Rozebírá hlavní logopedické pojmy relevantní 

pro období předškolního věku, dále specifika tohoto období i z hlediska psychického 

a psychomotorického vývoje. Poslední kapitola teoretické části pojednává o logopedické 

prevenci, jejím legislativním a kurikulárním ukotvení, personálním zajištění a konkrétních 

aktivitách s logopedickou prevencí spojených.  

 Výzkumná část práce se zabývá pohledem absolventů kurzů logopedické prevence 

– subjektivním hodnocením kompetentnosti a připravenosti k výkonu logopedické prevence 

a subjektivním hodnocením znalostí souvisejících s logopedickou prevencí. Dále zjišťuje 

konkrétní aktivity absolventů kurzů vykonávané v rámci logopedické prevence u dětí 

předškolního věku. Pro výzkumnou část je zvolena kvantitativní metoda, konkrétně 

polostandardizovaný dotazník, přičemž jeho sestavení předchází užití kvalitativní metody – 

zpracování rozhovoru s poskytovatelem kurzu logopedické prevence a přímého pozorování 

lekce v rámci kurzu logopedické prevence k formulaci výzkumných otázek a vytvoření 

samotného kvantitativního dotazníkového šetření. 

 Cílem bakalářské práce je zpracování teoretické oblasti předškolního věku 

a logopedické prevence, dále zprostředkování subjektivního pohledu absolventů kurzu 

logopedické prevence. V rámci výzkumné části si práce klade za cíl přiblížit subjektivní 

hodnocení kompetentnosti, připravenosti a znalostí absolventů kurzu logopedické prevence. 

 Závěr práce tvoří analýza výsledků dotazníkového šetření, které se uskutečnilo 

mezi absolventy kurzu logopedické prevence. Průměrné výpočty jejich subjektivního 

hodnocení vlastních znalostí z dílčích oblastí slouží k porovnání stavu znalostí po absolvování 

pedagogického vzdělání a po absolvování kurzu logopedické prevence. Na základě získaných 

dat jsou objasněny výzkumné otázky. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: logopedická prevence, předškolní věk, speciální pedagogika, logopedie, 

mateřská škola, kurz logopedické prevence, absolvent kurzu logopedické prevence 



ABSTRACT 

 

This bachelor’s thesis on the topic of Speech Therapy Prevention of Preschool-Age 

Children from the Perspective of Speech Therapy Prevention Course Graduates is divided 

into a theoretical and a research section.  

The theoretical part of the thesis includes a synthesis of existing important knowledge 

from the speech therapy field. This part analyses main speech therapy terms and concepts 

relevant for the preschool-age period. Furthermore, it points out the specifics of the above-

mentioned age from the perspective of psychological and psychomotor development. Last 

chapter of the theoretical part deals with speech therapy prevention; its legislative and curricular 

embedment, personal security and specific activities of graduates that are connected to speech 

therapy prevention.  

The research part of the thesis examines the subjective perception of the speech therapy 

prevention course’ graduates’ own competency, preparedness and knowledge. Furthermore, 

it focuses on specific activities of the graduates and main areas of speech therapy prevention, 

in which the graduates of speech therapy prevention course play a crucial role. The selected 

method of the research is a quantitative method; a semi-standardized questionnaire. Direct 

observation with an interview serves as a preparative phase of the research.  

The objective of the bachelor’s thesis is to summarize theoretical knowledge 

from the speech therapy field, supplemented by other important areas that are relevant 

to the preschool-age period. The second objective is to mediate an up-to-date perspective 

on speech therapy prevention by the graduates of the speech therapy prevention course, 

to provide their subjective evaluation of their competency, knowledge and preparedness to use 

speech therapy prevention in practice.  

In conclusion, the results of the thesis are based on a questionnaire survey, which takes 

place among the graduates of the course of speech therapy prevention. The average values 

of their subjective evaluation of their own knowledge from partial areas are used to compare 

the state of knowledge after graduating pedagogical education and after graduating a course 

in speech therapy prevention. The research questions are clarified based on the obtained data. 

KEYWORDS: Speech Therapy Prevention, Preschool Age, Speech Therapy, Special 

Education, Kindergarten, Speech Therapy Prevention Course, Graduate of Speech Therapy 

Prevention Course  
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ÚVOD 

 

Komunikační schopnost a řeč patří k elementárním vlastnostem a dovednostem člověka. 

Jedním z nejkritičtějších období vývoje adekvátní komunikační schopnosti je bezesporu 

předškolní věk, kdy si dítě postupně upevňuje korektní výslovnost hlásek, rozvíjí se u něj 

fonematická diferenciace, exponenciálně narůstá aktivní i pasivní slovní zásoba, vyhraňuje 

se u něj lateralita, v neposlední řadě se u dítěte zdokonaluje i pragmatická rovina komunikace. 

Je tedy hlavně na rodičích a pedagogických pracovnících mateřských škol, aby dětem nabízeli 

vhodné mluvní vzory a rozvíjeli své ratolesti a žáky v nejrůznějších oblastech, aby byl zmíněný 

vývoj co nejzdárnější.    

Bakalářská práce se věnuje právě tomuto důležitému období předškolního věku 

a logopedické prevenci, která může velmi ovlivnit komplexní vývoj dětí, mj. i účinně předejít 

hrozícímu školnímu neúspěchu, který jde mnohdy ruku v ruce právě s narušenou komunikační 

schopností. Pozornost je věnována pedagogickým pracovníkům v mateřských školách, kteří 

jsou rozšířením svých pedagogických kompetencí způsobilí k výkonu primární logopedické 

prevence v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Téma práce je zvoleno na základě osobních 

zkušeností s dítětem s narušenou komunikační schopností a přesvědčení o zásadním významu 

logopedické prevence i pro budoucí působení žáků ve školním prostředí, např. při nácviku čtení 

a psaní. Zvolené téma bakalářské práce se opírá svým obsahem, teoretickými východisky 

a diskutovanou problematikou hlavně o obor speciální pedagogika (potažmo logopedie) 

a pedagogika, souvislosti čerpá ale např. i z vývojové a sociální psychologie.  

Teoretická část práce se zabývá nastíněním základních pojmů z logopedie, co se období 

předškolního věku týče – především pojmů komunikace a komunikační schopnost, narušená 

komunikační schopnost, vývoj řeči a jeho zásadní faktory, narušený vývoj řeči. V neposlední 

řadě zmiňuje nejčastější typy narušené komunikační schopnosti v předškolním věku. Dále 

rozebírá specifika předškolního období i z hlediska psychického a psychomotorického vývoje. 

Poslední oddíl teoretické části práce se věnuje logopedické prevenci jakožto důležité součásti 

logopedické intervence, realizované především v mateřských školách. V práci je zmíněna 

prevence primární – specifická a nespecifická. Pro úplnost je zahrnuta i krátká podkapitola 

o prevenci sekundární a terciární. Tato část práce se také opírá o aktuální legislativu, především 

rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a pojednává tak o teoretickém 

ukotvení tématu logopedické prevence a řečové výchovy v základních dokumentech. Následně 
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se práce zaměřuje na odborníky z oblasti logopedické prevence, a to především na pedagogické 

pracovníky působící v mateřských školách, kteří absolvovali kurz logopedické prevence. 

Výzkumná část bakalářské práce zjišťuje pohled absolventek/absolventů kurzu logopedické 

prevence na logopedickou prevenci v mateřských školách. Součástí výzkumu je subjektivní 

posouzení připravenosti k výkonu logopedické prevence, vnímání profesní kompetentnosti 

těchto odborníků a také subjektivní hodnocení vlastních znalostí v dílčích oblastech, které jsou 

osvojovány během kurzu logopedické prevence. Výzkumnou metodou je kvantitativní šetření, 

konkrétně polostandardizovaný dotazník. V přípravné fázi výzkumu je zvolena metoda 

kvalitativní – nestandardizovaný rozhovor doplněný o přímé pozorování, na jehož základě jsou 

zformulovány výzkumné otázky a vlastní dotazník, který je distribuován v hlavní výzkumné 

etapě šetření.  

Cílem této bakalářské práce je zpracování základních teoretických poznatků o předškolním 

období především z hlediska logopedie a psychologie, dále pojednání o vymezení, personálním 

zajištění a konkrétních aktivitách logopedické prevence. Dalším cílem práce, kterého 

je dosahováno prostřednictvím výzkumné části, je zjištění subjektivního hodnocení 

připravenosti, kompetentnosti a znalostí absolventek/absolventů kurzu logopedické prevence 

a objasnění stanovených výzkumných otázek.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ZÁKLADNÍ LOGOPEDICKÉ POJMY V SOUVISLOSTI 

S PŘEDŠKOLNÍM VĚKEM 

 

Chceme-li proniknout do problematiky logopedické prevence, je třeba na počátku definovat 

a rozebrat základní pojmy z logopedie, které mj. úzce souvisejí s obdobím předškolního věku, 

a jsou tak pro zkoumanou oblast logopedické prevence relevantní. Práce operuje s obdobím 

předškolního věku jako s intervalem od tří do šesti, eventuálně sedmi let.  

Tento interval je značně široký, tříleté dítě pochopitelně nemá tolik schopností a dovedností 

jako dítě šestileté, přesto zde ale nacházíme značné společné jmenovatele. Jedním z nich 

je mj. první oficiální setkání s formální skupinou, a to s docházkou v mateřské škole, která 

se díky povinnému poslednímu roku mateřské školy stala součástí života většiny předškolních 

dětí. Dle Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 87) však „primárním výchovným základem zůstává 

nejbližší rodina dítěte. Mateřská škola již využívá schopností a dovedností, které dítě získává 

v rodině, tyto kvality pomáhá prohlubovat a tříbit, a připravuje tak děti efektivně nejen na školní 

docházku, ale také na nejrůznější životní situace jako takové.“ 

Z hlediska řeči a komunikace dítě v předškolním období dosahuje jedněch z největších 

pokroků vůbec, proto je třeba nejprve představit oblasti, ve kterých se tyto pokroky manifestují. 

Dále je nutné objasnit intaktní vývoj řeči a uvést nejčastější typy narušené komunikační 

schopnosti v předškolním věku.  

 

 

1.1 Komunikace, komunikační schopnost, narušená komunikační 

schopnost 

 

Komunikace, z latinského communicare, představuje pojem rozličných definic 

a zaměření, neboť je hojně skloňována napříč velkým množstvím vědních oborů, 

jako je například psychologie, sociologie, lingvistika, etnologie a sociální antropologie 

(Kocurová, 2002). 

Pohybujeme-li se v oboru logopedie, mohli bychom přiblížit pojem komunikace 

následovně – „komunikace představuje důležitou spojnici mezi lidmi, umožňuje navazovat, 

uchovávat a tříbit mezilidské vztahy pomocí systému výrazových prostředků, které člověk 
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pro svůj cíl aktivně využívá. Tímto cílem, mimo zmíněného udržování mezilidských vztahů, 

je také přenos informací, myšlenek a dorozumívání“ (Klenková, 2009, s. 25–26). 

Výrazovými prostředky komunikace je bezesporu mluvená řeč a dále doprovodné výrazy 

jako mimika, gestika, prozodické faktory atp. Jedincům, kteří z nějakého důvodu nemohou 

komunikovat s majoritní společností pomocí mluvené řeči, slouží tzv. prostředky a systémy 

augmentativní a alternativní komunikace, které doplňují nebo nahrazují komunikaci řečovou, 

řadí se k nim například převod znaku do řeči, výměnný obrázkový komunikační systém, 

systémy piktogramů apod. 

Jistá forma komunikace mezi matkou a dítětem probíhá již v pokročilejších fázích 

prenatálního vývoje. Po narození se dítě díky komunikaci, interakci s rodiči, sourozenci, 

ale i s širším okolím může správně sociálně, mentálně i řečově vyvíjet. Zatímco v období 

kojeneckém a batolecím hraje v aktivním vyjadřování dítěte větší roli neverbální komunikace, 

v předškolním věku je již verbální komunikace nepostradatelná. To ovšem význam neverbální 

komunikace nijak nesnižuje.  

Obecně můžeme komunikaci rozdělit do tří kanálů – zmíněné neverbální a verbální 

komunikace, dále pak lze vymezit komunikaci činem, která je pravděpodobně antropologicky 

nejstarší (Mareš, Křivohlavý, 1995). 

Verbální komunikací se rozumí veškeré procesy spojené s řečí, ať už se jedná 

o mluvenou, psanou nebo tzv. vnitřní řeč. Řeč jakožto jeden z kognitivních procesů tedy značně 

souvisí s intelektem člověka a je úzce provázána s myšlením. Oproti tomu neverbální 

komunikace, vývojově starší než verbální, se více manifestuje v emočních a volních procesech, 

vyznačuje se tedy „vysokou výpovědní hodnotou a srozumitelností“ (Klenková, 2019, s. 29), 

neboť za činnost těchto procesů odpovídají především vývojově starší části mozku, jako 

je například amygdala v limbickém systému mozku, která zajišťuje specifické reakce těla 

způsobené emocemi (Orel, 2019). Dle Bytešníkové (2007) mezi neverbální komunikaci řadíme 

například mimiku, kinetiku, proxemiku, haptiku, paralingvistiku, gestiku atd.  Neverbální 

komunikace je do jisté míry intuitivní, přirozená, člověk nad jejím využíváním příliš 

nepřemýšlí. Neverbální a verbální komunikace se vhodně doplňují a při přenosu informací, 

myšlenek a postojů každá plní svoji nezastupitelnou roli.  

S komunikací se neodmyslitelně pojí i výraz komunikační kompetence. Dle Kocurové 

(2002, s. 90) „značí komunikační kompetence schopnost člověka využívat jazykových 

prostředků v reálných podmínkách komunikačního kontextu a dosahovat tak určitého 

komunikačního účelu.“ Člověk s intaktní komunikační schopností je tedy schopen vyjádřit 

svoje myšlenky, přání, postoje přirozeně a bez potíží a díky tomu se setká i s porozuměním 



12 

 

druhých. Pokud je ovšem komunikační schopnost jedince narušena, má takový člověk 

problémy se svými komunikačními projevy v různé šíři napříč jazykovými rovinami, kterými 

se rozumí rovina morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, lexikálně-sémantická 

a rovina pragmatická. O narušené komunikační schopnosti hovoříme tehdy, „působí-li některá 

rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů interferenčně vzhledem k jeho 

komunikačnímu záměru, může se přitom jednat o verbální nebo/i neverbální stránku 

komunikace, nebo také o její expresivní či receptivní složku“ (Lechta, 2003, s. 17). Typickým 

příkladem narušené komunikační schopnosti, která se manifestuje takřka ve všech jazykových 

rovinách, je například vývojová dysfázie. 

Narušenou komunikační schopnost lze členit dle různých kritérií, nejtypičtěji 

dle etiologie, stupně narušení a z hlediska symptomatologie.  

Úroveň komunikační schopnosti a její případné narušení by mělo být vždy posuzováno 

zcela individuálně, dle kulturního a jazykového prostředí jedince, jeho věku a vzdělání. 

Zhodnoceny by měly být všechny jazykové roviny, expresivní a receptivní složka komunikace, 

neverbální komunikace. Tento holistický pohled na narušenou komunikační schopnost dobře 

ilustruje celkovou změnu paradigmatu logopedie, změnu orientace na komplexní přístup 

ke komunikační schopnosti člověka oproti pouhému fokusu na korektní výslovnost a mluvu 

(Klenková, 2019). 

 

 

1.2 Jazyk a řeč   

 

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa,“ známý citát vlivného filozofa 

20. století Ludwiga Wittgensteina ilustruje podstatu jazyka a řeči, a to sice fakt, že cokoliv 

se nachází v lidské mysli, to všechno lze také vyjádřit prostřednictvím řeči. V této souvislosti 

zmiňuje Klenková (2019, s. 27), že „pokud něco řečí vyjádřit nelze, nemůže na to člověk 

ani myslet.“ Jazyk a řeč jsou značně provázány s kognitivními procesy, jako je například 

pozornost a paměť. Dle Klenkové (2019) řeč ani jazykové kompetence jedinci nejsou vrozené, 

člověk se rodí s pouhou konkrétní dispozicí, jejíž kultivací díky interakci s lidskou společností 

dosahuje individuálního rozvoje v oblasti řeči. 

Jazyk představuje složitý komunikační kód, který se skládá z rozličných signálů, znaků 

a symbolů, a jeho užívání společenstvím lidí se předává z generace na generaci. Klenková 

(2019, s. 27) vystihuje jeho rozsah: „Jazyk vyjadřuje a pojímá veškeré vědění světa, představy 
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člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky.“ Užívání a dekódování symbolů jazyka 

je podmíněno kognitivními procesy jedince, jeho intelektovými schopnostmi, ale také 

schopností učení se a intaktními cerebrálními funkcemi.  

Řeč je oproti jazyku konkrétní vědomé užívání signálů a znaků jazyka. Řeč mluvená 

je jeho fyzikální realizací prostřednictvím respirace, fonace, rezonance a artikulace. 

Je produkována hlasem, který vzniká rozkmitáním hlasivek v hrtanu a rezonancí 

v nadhrtanových rezonančních dutinách. Hlas je dále mluvními orgány kultivován a artikulován 

do podoby lidské řeči. Pro správnou realizaci řeči je klíčová sluchová a zraková kontrola, 

intaktní nervová soustava, přiměřená podnětnost prostředí jedince, ale také dostatečně 

rozvinutá jemná motorika, a hlavně oromotorika a intaktnost mluvních orgánů.  

 

 

1.3 Vývoj řeči, narušený vývoj řeči 

 

Klenková (2019, s. 63) zdůrazňuje, že „vývoj řeči u dítěte neprobíhá izolovaně, nýbrž 

je úzce propojen s vývojem tělesným, sociálním, kognitivním a senzomotorickým.“ Během 

ontogeneze řeči je zejména důležitý vývoj sluchového vnímání, neboť dítě například v určité 

fázi předřečového období zvuky díky své sluchové kontrole napodobuje a opakuje, především 

tzv. onomatopoia, nejčastěji zvukomalebná citoslovce. Dle Klenkové (2019) je pro rozvoj řeči 

klíčové působení vnějších a vnitřních příznivých faktorů; vnější faktory představuje zejména 

stimulující sociální prostředí dítěte a správné mluvní vzory, vnitřní faktory jsou vrozené 

predispozice, intaktní senzorický rozvoj a příznivý vývoj CNS. Abychom se mohli zabývat 

logopedickou prevencí u dětí předškolního věku, je třeba si alespoň v kostce představit vývoj 

řeči u intaktního dítěte, s důrazem na období intelektualizace řeči, které začíná právě 

v předškolním věku a pokračuje po celý život člověka.  

Etapy vývoje řeči u dětí probíhají individuálně dlouho, v zásadě se však u intaktní 

populace setkáváme s typickou délkou trvání jednotlivých stadií. Důležité je také reflektovat, 

zdali některé stadium nebylo zcela vynecháno, pak bychom již nemohli hovořit o intaktní 

ontogenezi řeči, ale o tzv. aberantním vývoji řeči (Bytešníková, 2012). V zásadě tedy 

rozlišujeme tzv. předřečové období a období vlastního vývoje řeči. Terminologie jednotlivých 

etap vývoje řeči se autor od autora mírně odlišuje (srov. Sovák, 1974, Lechta, 2003). Stadia 

lze také třídit dle různých kritérií, a to chronologicky, nebo je možné postupovat po jazykových 

rovinách (Klenková, 2019).  
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V předřečovém období ontogeneze řeči, které trvá přibližně do konce prvního roku 

života, jsou nejdůležitějšími činnostmi k správné přípravě mluvních orgánů pro řeč křik, sání, 

polykání, broukání, později žvýkání a žvatlání. Sovák (1984) rozděluje toto období 

na předběžná (předřečová) stadia vývoje řeči – období křiku, období křiku s citovým 

zabarvením, období pudového žvatlání, období napodobujícího žvatlání, období napodobování 

a období modulačních faktorů jakožto předstupně mluvené řeči. Období rozumění řeči Sovák 

(1984) považuje již za součást vývoje vlastní řeči. V období křiku zaznamenáváme tzv. reflexní 

křik u novorozenců, později se však charakter křiku proměňuje a kojenci slouží k vyjádření 

emocí.  

Kolem druhého až třetího měsíce věku se již objevuje broukání a pudové žvatlání, které 

představuje produkci náhodných a přirozených zvuků, umožňuje tak plynulé navázání na další 

etapu vývoje řeči. V tomto období se považuje za nejzásadnější milník nástup napodobujícího 

žvatlání, kdy se u dítěte již propojuje zraková a sluchová kontrola. Tímto způsobem dítě 

reflektuje artikulující rty a ústa ostatních a snaží se je napodobit, jedná se o tzv. fyziologickou 

echolalii. Je důležité brát v potaz zmíněné období mezi šestým až devátým měsícem života, 

neboť lze u dětí v daný moment dobře diagnostikovat dříve neodhalenou možnou sluchovou 

vadu, veškerý dosavadní vývoj řeči se kvůli nedostatku nebo úplné absenci sluchové kontroly 

totiž zastavuje (Bytešníková, 2012). 

Kolem desátého měsíce života nastupuje období rozumění řeči, nejedná 

se však o porozumění jako takové. Dítě spíše již dokáže spojit slyšené s určitým vjemem 

nebo konkrétním prožitkem, napomáhají mu k tomu značně i doprovodné prozodické faktory, 

jako je například melodie a barva řeči, gestika a mimika, které usnadňují zafixování asociace. 

Jako vlastní vývoj řeči označujeme období od prvního roku života, kdy dítě postupně 

začíná říkat svá první slova. Vlastní vývoj řeči je psychology, lékaři a logopedy rozdělován 

do jednotlivých stadií, přičemž jeho názvy se opět odvíjejí od nejdůležitějších pokroků 

či nejsignifikantnějších znaků dané fáze vývoje řeči. Jednotlivá vývojová období dle rozdílných 

kritérií označují různí autoři a odborníci odlišně (srov. Příhoda 1977, Sovák 1984, Lechta 

2003). Zmíněnými etapami vývoje řeči jsou dle Sováka (1984) stadium rozumění řeči, stadium 

emocionálně-volní, egocentrické, asociačně-reprodukční, dále stadium rozvoje komunikační 

řeči, stadium logických pojmů a nakonec stadium intelektualizace řeči, které je pro období 

předškolního věku nejrelevantnější.  

Dle Bytešníkové (2007) je pro Sovákovo stadium emocionálně-volní, které probíhá 

přibližně v intervalu prvního až druhého roku života, typické emoční provázání s řečí. Dítě 

vyjadřuje (ne)libost, přání a pocity. Aktivní slovní zásoba ročního dítěte tvoří asi pět až deset 
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slov. Následující stadium egocentrické je distinktivní tzv. prvním věkem otázek: „Co je to, kdo 

je to?“, jedná se o období od osmnácti měsíců až do dvou let. Aktivní slovní zásoba dvouletého 

dítěte rapidně narůstá, činí přibližně 200 slov. V době od dvou let nastupuje stadium asociačně-

reprodukční, kdy dochází k prudkému rozvoji řeči a slova již dle Sováka (1978) nabývají funkci 

pojmenování, mezi druhým až třetím rokem pak stadium rozvoje komunikační řeči. Dítě začíná 

v tomto období chápat, že pomocí řeči může dosahovat svého komunikačního záměru. 

Tzv. druhý věk otázek: „Proč, jak, kdy?“ se objevuje přibližně ve třech letech, toto stadium 

označujeme jako stadium logických pojmů, kdy můžeme v řeči dítěte pozorovat již základy 

abstrakce, neboť slova se stávají všeobecnými pojmy s vlastním obsahem. V souvislosti 

se složitějšími řečovými operacemi se v tomto období můžeme často setkat s fyziologickými 

obtížemi v řeči, jako je fyziologická neplynulost, fyziologická dyslalie nebo fyziologický 

dysgramatismus. Tříleté dítě využívá ve svém slovníku aktivní slovní zásoby přibližně 

1 000 slov, tento počet se do počátku zahájení povinné školní docházky ztrojnásobuje. 

V předškolním období nastupuje poslední stadium ve vývoji řeči, a to stadium intelektualizace 

řeči. Stadium intelektualizace řeči je poslední fází ontogeneze řeči, které přetrvává 

až do dospělosti jedince. Jedná se o definitivní přechod k abstrakci, řeč se tříbí z hlediska všech 

jazykových rovin, stává se kultivovanější a jedinci zcela přirozená.  

Příhoda (1977) člení vývoj řeči podrobněji – výrazové stadium interjekční, intonační 

drezura, počátky jazykové percepce, stadium onomatopoické, stadium komplexních výrazů, 

izolační typ řeči, rozšíření izolační věty, flektivní typ řeči, počátek srozumitelné výslovnosti 

s jasnou artikulací, zdokonalování tvaroslovné a syntaktické, správné vytvoření podřadného 

souvětí. Příhoda (1977) se ve své Ontogenezi lidské psychiky více zaměřuje na jazykovědná 

kritéria třídění jednotlivých období.  

Lechta (2003) se ve sborníku Diagnostika narušené komunikační schopnosti přiklonil 

ke kritériu třídění dle jazykových rovin, názvy jednotlivých období Lechta odvozuje 

od hlavních procesů, kterými dítě v daném věku prochází. Vývoj jednotlivých jazykových 

rovin se však během ontogeneze řeči značně překrývá, názvy stadií dle Lechty (2003) tedy 

ilustrují procesy v daných jazykových rovinách, které se v konkrétním vývojovém období 

vyvíjí nejzásadněji. Lechta tak vytvořil členění vhodné pro orientační posouzení úrovně 

ontogeneze řeči (Bytešníková, 2007). Jedná se tedy konkrétně o období pragmatizace do konce 

prvního roku života, období sémantizace od prvního do druhého roku věku, období lexémizace 

od dvou do tří let, období gramatizace od tří do čtyř let a jako poslední nastává období 

intelektualizace, které nastává po čtvrtém roce života.  
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Narušený vývoj řeči se klasifikuje již jako druh narušené komunikační schopnosti 

s multifaktoriální etiologií a svojí specifickou symptomatologií. Ač je nesnadné kvůli 

komplexnosti, specifičnosti a individualitě narušení vývoje řeči přesně definovat, jeho podstata 

by se dala popsat následovně – „narušený vývoj řeči je chápán jako narušení jedné, více 

nebo všech oblastí vývoje řeči – osvojování mateřského jazyka – u dítěte vzhledem k jeho 

chronologickému věku. Toto narušení se tudíž může manifestovat napříč všemi jazykovými 

rovinami“ (Mikulajová, 2003, s. 61). Klasifikaci narušeného vývoje řeči se opět věnoval Sovák 

(1974, 1978) a již zmiňovaná Mikulajová (2003). Narušený vývoj řeči lze rozlišovat z hlediska 

etiologie, stupně narušení, z hlediska průběhu vývoje řeči a z hlediska věku. Z hlediska 

etiologie se narušený vývoj řeči (NVŘ) vyděluje jakožto hlavní či sekundární symptom, 

příkladem specificky narušeného vývoje řeči je vývojová dysfázie, kdy NVŘ je typickým 

dominujícím symptomem tohoto narušení komunikační schopnosti. Při symptomatických 

poruchách řeči je NVŘ až druhotným důsledkem kvůli výskytu jiné vývojové poruchy, 

typickým příkladem je NVŘ při dětské mozkové obrně. Sovák (1978) z hlediska průběhu 

vývoje řeči dělí NVŘ na opožděný vývoj řeči, omezený vývoj řeči, narušený vývoj řeči, 

předčasný vývoj řeči a odchylný, aberantní vývoj řeči. Z hlediska věku dělí Sovák (1978) NVŘ 

na období fyziologické nemluvnosti, období prodloužené fyziologické nemluvnosti 

a vývojovou nemluvnost.  

 

 

1.4 Narušená komunikační schopnost a předškolní věk  

 

Hovoříme-li o narušené komunikační schopnosti, je třeba si připomenout zásadu 

diagnostiky, která byla zmíněna v předchozí podkapitole. Pro přesné stanovení typu narušené 

komunikační schopnosti je nutné provést komplexní a diferenciální diagnostiku, na které 

se podílí multidisciplinární tým. Tento tým odborníků musí brát v potaz několik faktorů, 

mj. také kulturní pozadí jedince a zejména jeho věk. U dětí předškolního věku je stanovení 

jednoznačné diagnózy složitější záležitostí, neboť potíže v komunikační schopnosti musí 

přetrvávat určitou dobu. V rámci logopedické intervence je tedy třeba při diagnostice 

postupovat především citlivě. Typickým příkladem potíží v řeči, které ovšem přímo souvisejí 

s vývojovým obdobím dítěte, jsou tzv. fyziologická dyslalie nebo tzv. vývojová neplynulost. 

Zmíněné nedostatky většinou nejsou důvodem ke znepokojení a po určité době s pomocí 

nebo samovolně odezní. Pokud by však vadná artikulace hlásek nebo nadměrná tenze 
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a prolongace v řeči přetrvávaly, nebo se dokonce zhoršovaly, bylo by již potřeba vyhledat 

odborníky pro komplexní vyšetření dítěte. Při zmíněných obtížích by měla přijít na řadu právě 

logopedická prevence, která by měla zaručit lepší podmínky pro další vývoj řeči a překonání 

fyziologických potíží v řeči. V předškolním věku je pro děti obzvlášť poškozující určení 

nesprávné diagnózy některého typu narušené komunikační schopnosti. Logopedická intervence 

by tak měla využít všech dostupných prostředků a dodržet veškeré zásady pro udělení svého 

definitivního stanoviska k individuálnímu posouzení komunikační schopnosti dítěte.   

V následujících podkapitolách jsou představeny vybrané frekventované druhy narušené 

komunikační schopnosti, které se vyskytují u předškolních dětí. Jedná se o NKS z oblasti 

narušení artikulace a fluence řeči, specificky narušeného vývoje řeči a psychogenní 

nemluvnosti.  

 

 

1.4.1 Dyslalie 

 

Dyslalie je porucha článkování řeči – artikulace hlásek (nejméně jedné hlásky).  

Projevuje se nesprávným tvořením, vynecháváním nebo nahrazováním hlásek v rozporu 

s ortoepickými normami jazyka. Z hlediska symptomatologie tedy rozlišujeme tzv. mogilalii, 

kdy dochází k deleci problematických hlásek, dále paralalii, kdy dochází k substituci hlásek 

hláskou artikulačně podobnou nebo zcela odlišnou, a nakonec dyslalii vyznačující se distorzí 

hlásek – zcela chybným tvořením (zvukově a/nebo esteticky) jedné dominantní hlásky, podle 

které se pomocí řecké abecedy tento typ dyslalie pojmenovává – např. vadné tvoření hlásky 

Ř se bude nazývat rotacismus bohemicus. Neubauer (2018) však upozorňuje, že zmíněná 

mogilalie a paralalie se z vývojového hlediska vyskytuje u většiny předškolních dětí, 

pro označení těchto odchylek od výslovnosti proto nedoporučuje označení patologické, 

nýbrž vývojové. Celkově Neubauer (2018) považuje problematiku narušení artikulace za velmi 

dynamickou oblast, místo tradičního označení „dyslalie“ se proto v některých případech 

přiklání spíše k označení artikulačních nebo fonologických poruch, vždy dle charakteru 

narušení artikulace. Pro potřeby této práce ovšem ponecháme tradiční pojem dyslalie.  

V předškolním věku je běžná tzv. fyziologická dyslalie. Neubauer (2018) ji označuje 

jako opoždění vývoje fonologického rozlišování. Fyziologická dyslalie je způsobena dočasnou 

nedostatečnou vyzrálostí, nedokonalou fonematickou diferenciací nebo neobratností mluvidel. 

Narozdíl od fyziologické dyslalie, která vývojově samovolně odeznívá, existuje dyslalie 
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„pravá“, kdy vadná výslovnost hlásek přetrvává, i když by měla jejich správná podoba 

a realizace být vzhledem k chronologickému věku dítěte a motorice mluvidel již bezpečně 

fixována. Dle tohoto hlediska může být mezistupněm tzv. prodloužená fyziologická dyslalie 

přibližně do sedmi let věku, která ještě není považována za patologickou. Kategorizujeme-li 

dyslalii dle rozdílné etiologie, rozlišujeme dyslalii funkční, kdy nejsou narušeny mluvní 

orgány, a dyslalii organickou, která je typická patologií mluvidel, sluchových drah nebo CNS. 

Tato dyslalie je spíše sekundárním důsledkem primárního poškození jiného charakteru. 

Dle místa poškození rozlišujeme dyslalii akustickou, centrální, dentální, labiální, palatální 

a lingvální. Dalším významným faktorem třídění dyslalie je stupeň závažnosti, v tomto případě 

vydělujeme dyslalii levis, dyslalii gravis a dyslalii universalis. Při dyslalii levis se vyskytuje 

vada jedné hlásky či několika málo hlásek, přičemž na celkovou srozumitelnost řeči daná 

patologie nemá příliš vliv. Při dyslalii gravis je narušena artikulace většího množství hlásek, 

často napříč artikulačními okrsky, řeč daného jedince je však stále poměrně srozumitelná. 

Takřka nesrozumitelná řeč provází kvůli narušení artikulace většiny hlásek dyslalii universalis. 

Termín dyslalie monomorfní spojuje narušení artikulace hlásek z jednoho artikulačního okrsku, 

polymorfní naopak narušení výslovnosti hlásek z více artikulačních okrsků. V neposlední řadě 

lze také reflektovat dyslalii konstantní a nekonstantní, kdy je určující, zda je vadná artikulace 

hlásky tvořena vždy stejným způsobem a na stejném místě, či nikoliv.   

Prognóza odstranění dyslalie je více než příznivá, zvlášť pokud se s intervencí začíná 

v raném věku, úspěchu v léčbě však předchází kvalitní a individuální terapie. Terapie dyslalie 

by měla být každému jedinci šitá na míru, v zásadě se však zvláště u dětí uvádí rámcový postup, 

který by měl vést k úspěchu, samozřejmě se zvolením vhodné metody vyvození hlásek. 

Dle Bytešníkové (2012) postup při eliminaci dyslalie tvoří 4 fáze – přípravná cvičení, vyvození 

hlásky, fixace nového mluvního stereotypu a automatizace správné výslovnosti. Mezi fázemi 

přípravných cvičení a vyvozování hlásky je některými logopedy vydělována fáze identifikace 

hlásky. Metod pro samotné vyvození hlásek existuje mnoho, logoped metodu či jejich 

kombinace volí vždy v zásadě s možnostmi a potřebami konkrétního jedince s narušenou 

komunikační schopností. Metodami pro vyvození správné výslovnosti hlásek jsou metody 

nepřímé, přímé, substituční, mechanické a metody vyvozování z globálních mluvních celků. 

Při terapii dyslalie je nutné také dodržovat určitých zásad, které přispívají k její úspěšnosti, 

dle Seemana (1955) kupříkladu zásada častého, pravidelného, avšak krátkého cvičení 

je pro dosažení co nejlepších výsledků terapie klíčová. Další zásadou dle Seemana (1955) 

je používání sluchové kontroly, pomocných hlásek a minimální akce. Cvičíme-li s malými 

dětmi, je třeba si uvědomovat, že mají sníženou tenacitu, zato jejich vigilita je naopak zvýšena. 
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Využití těchto poznatků nás přivádí k dalším zásadám, a to zásadám motivace a novosti, 

kdy je důležité pozitivním přístupem děti ke cvičení motivovat a činnosti pro docílení úspěšné 

terapie vhodně obměňovat, aby děti kvůli stereotypu nepřišly o zájem a ochotu při intervencích.  

Zásady při korekci dyslalie zpracoval Seeman (1955), Kiml (1978) k zásadám přidal 

i praktické rady z hlediska didaktiky (Bytešníková, 2007). 

Primární logopedická prevence v souvislosti s dyslalií by měla u většinové intaktní 

populace dětí představovat podporu správného vývoje řeči v oblasti poskytnutí mluvních vzorů, 

rozvoje motoriky, psychiky a sociálních vztahů. Sekundární prevence již představuje práci 

s dětmi ohroženými vznikem narušené komunikační schopnosti způsobené nepříznivým 

zdravotním stavem či rodinným zázemím. Důležitou součástí je též aktivní logopedická 

depistáž zaměřující se na děti předškolního věku, kdy se v populaci vyhledávají děti s potřebou 

logopedické intervence. Terciární prevence se již propojuje zároveň s logopedickou terapií, 

neboť se snaží zamezit nebo alespoň zmírnit dopady již vzniklé narušené komunikační 

schopnosti.  

 

 

1.4.2 Vývojová dysfázie 

 

Vývojová dysfázie (VD) je specificky narušený vývoj řeči, dříve byla označována jako 

sluchoněmota nebo afémie. Z hlediska NVŘ jakožto jednoho z hlavních symptomů tohoto 

narušení komunikační schopnosti ji lze označit jako dětskou vývojovou nemluvnost. Jedlička 

a Škodová (2007, s. 110) definují projevy vývojové dysfázie jakožto „ztíženou schopnost 

nebo úplnou neschopnost naučit se verbálně komunikovat, i když jsou podmínky pro rozvoj řeči 

přiměřené.“ Dítě s vývojovou dysfázií může typicky pocházet z podnětného rodinného 

prostředí, dosahuje mnohdy až nadprůměrného intelektu, nenalézáme u něj orgánové poškození 

řečových center mozku. Přesto má dítě s vývojovou dysfázií značné potíže s komunikační 

schopností napříč takřka všemi jazykovými rovinami. Za projevy vývojové dysfázie se ukrývá 

velmi složitá a multifaktoriální etiologie, která dodnes není zcela objasněna. Dle Pospíšilové 

(2018) dochází patrně kvůli genetickému zatížení k raným odchylkám ve vývoji mozku 

již v prenatálním období. Tyto změny ve vývoji cerebrálních funkcí se však mohou odlišovat 

při VD expresivní, receptivní a kombinované. Bytešníková (2012) uvádí jako pravděpodobný 

faktor tohoto narušení také genetické zatížení.  
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Pro vývojovou dysfázii je typický tzv. aberantní vývoj řeči. Dalšími symptomy, které 

zasahují všechny jazykové roviny, jsou deficity ve výslovnosti, snížená aktivní slovní zásoba, 

nedostatečné pochopení významů slov, snížená schopnost fonematické diferenciace, výrazné 

užívání dysgramatismů a „vlastního“ žargonu, redukce stavby věty, výrazný kvalitativní 

i kvantitativní nepoměr mezi verbální a neverbální složkou komunikace. Symptomy vývojové 

dysfázie navíc většinou přesahují řečovou oblast, jedná se například o narušení laterality, hrubé 

a jemné motoriky, narušení zrakové a sluchové kontroly, organizace a orientace 

v mikroprostoru, makroprostoru i orientace v čase. Je pochopitelné, že rozmanitost a četnost 

symptomů vývojové dysfázie dítě ovlivňuje ve všech oblastech jeho života, a to samozřejmě 

výrazně negativně. Dítě s vývojovou dysfázií musí překonávat větší překážky než jeho intaktní 

vrstevníci, ve školních letech se k vývojové dysfázii navíc často přidružují specifické poruchy 

učení. Časná a přesná diagnostika a dlouhodobá logopedická terapie je pro dítě s vývojovou 

dysfázií klíčová, a to nejen pro optimální rozvoj ve všech oblastech, ale také pro celkově 

spokojenější a kvalitnější život. 

Primární logopedická prevence by měla v souvislosti s vývojovou dysfázií představovat 

aktivní zájem o vývoj řeči dítěte, neboť výrazně opožděný vývoj řeči je jedním z prvních 

signifikantních symptomů tohoto narušení komunikační schopnosti. Čím dříve se podaří 

vývojovou dysfázii diagnostikovat, o to rychleji se s dítětem může začít pracovat a v rámci 

sekundární a terciární prevence a celkové komplexní logopedické intervence co nejvíce zamezit 

negativním dopadům tohoto specifického narušení vývoje řeči.  

 

 

1.4.3 Balbuties 

 

Balbuties neboli koktavost je dalším typem narušení komunikační schopnosti, jehož 

první příznaky se nejčastěji projevují právě již v předškolním věku. Jedná se o narušení 

plynulosti řeči, o „syndrom komplexního narušení koordinace mluvních orgánů, který 

se nejnápadněji projevuje charakteristickými nedobrovolnými přerušeními plynulosti mluvního 

projevu (tónickými a/nebo klonickými), doprovázenými nadměrnou námahou a psychickou 

tenzí, čímž působí rušivě a na úkor komunikačního záměru jedince“ (Lechta, 2003, s. 318). 

Pro logopedickou praxi představuje balbuties jeden z nejkomplexnějších a nejzávažnějších 

typů narušené komunikační schopnosti. Pro specifickou problematiku koktavosti se dokonce 

vyděluje samostatná větev logopedie – balbutologie. Etiologie balbuties je značně komplexní 
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a multifaktoriální. U vzniku a rozvoje tohoto typu narušené komunikační schopnosti 

se setkávají faktory fyziologické, psychologické a faktory prostředí. Z těch nejzásadnějších 

se jedná například o genetické predispozice, faktor pohlaví, osobnostní předpoklady, ale taktéž 

i příliš úzkostné okolí jedince s koktavostí. Nejvýraznější symptomy balbuties shrnuje Lechta 

(2003), jedná se o dysfluenci v řeči, nadměrnou fyzickou námahu a značnou psychickou tenzi. 

Mluvená řeč jedince s koktavostí je typická četnými repeticemi na úrovni slov a hlásek, 

tyto repetice se nazývají klony. Dále jsou význačnými rysy tzv. prolongace v řeči neboli tony. 

Sekundárními projevy v řeči jsou například časté pauzy, slovní vmetky nebo tzv. parafrázie, 

záměrné vybírání nenáročných slov. Specifické pohyby při koktavosti představují 

mechanismus, kterým se jedinec snaží překonat nadměrnou fyzickou tenzi. Tyto pohyby 

většinou způsobují narušení koverbálního chování, označují se jako souhyby a součiny. Další 

doprovodný znak, jakési poznávací znamení při balbuties, který představuje roztahování 

nosních chřípí, se nazývá Fröschelsův syndrom. Z psychického hlediska může balbuties jedince 

vést až k logofobii, kdy se osoba s balbuties vyhýbá komunikaci pomocí mluvené řeči. 

Balbuties lze klasifikovat opět dle různých kritérií. Podle verbálního projevu lze koktavost 

rozlišovat na tonickou, klonickou a kombinovanou formu, tonoklonickou nebo klonotonickou. 

Dle vývoje rozlišujeme fyziologickou vývojovou neplynulost, incipientní koktavost, fixovanou 

a chronickou koktavost. Samozřejmě lze také kategorizovat koktavost z hlediska doby vzniku 

a stupně poruchy. Johannsenová (in Bytešníková, 2007) rozlišuje dobu počátečních projevů 

balbuties, uvádí časný počátek koktavosti mezi druhým a třetím rokem a dále počáteční 

symptomy balbuties mezi čtvrtým a pátým rokem u dětí, u kterých se vývojová neplynulost 

v předchozích obdobích neobjevila. 

 Logopedická prevence v předškolním věku je u vývojové neplynulosti a incipientní 

koktavosti klíčovou záležitostí, může totiž výrazně zlepšit prognózu a budoucí vývoj dítěte. 

V určitých případech může dopady této narušené komunikační schopnosti eliminovat do takové 

míry, že se kvalita života dítěte, u kterého se balbuties projevuje ve svých začátcích, výrazně 

zlepšuje. V předškolním věku je obzvlášť důležité reflektovat rozdíly mezi vývojovou 

dysfluencí a incipientní koktavostí. Prvním výraznějším rozdílem je doba, kdy se poprvé 

objevuje dysfluence v řeči, dále pak charakter repetic v řeči, přítomnost tenze, psychických 

obtíží a uvědomění si potíží jedincem samotným.  
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1.4.4 Mutismus 

 

Mutismus je specifické narušení komunikační schopnosti na pomezí oborů logopedie, 

ale hlavně psychologie, psychiatrie a foniatrie. Jedná se totiž o získanou psychogenní 

nemluvnost, neschopnost používat mluvenou řeč ve všech situacích nebo v situacích 

vybraných, přičemž fyziologická schopnost hlasité promluvy přetrvává – tato nepřítomnost 

řečových projevů není podmíněna organickým poškozením CNS a vzniká již po dokončeném 

vývoji řeči, případně v jeho průběhu (Bytešníková, 2012). Mutismus lze rozlišovat na mutismus 

totální, kdy jedinec není schopen řečových projevů v žádné situaci ani k žádné další osobě, 

dále mutismus (s)elektivní, kdy je ztráta schopnosti promluvit vázána na určitou osobu/situaci 

a jedinec ji není schopen ovlivnit vůlí. Pomezní problematikou mutismu je tzv. surdomutismus, 

kdy jedinec přichází v určité situaci o schopnost mluvit a slyšet mluvenou řeč, jedná 

se o funkční ztrátu těchto schopností. 

Mutismus je typický částečnou či úplnou nepřítomností ostatních hlasových projevů, 

jako je například smích, kašel, kýchání, zvuk při dýchání, ani při pláči se neobjevují téměř 

žádné zvukové projevy, u některých jedinců je při pláči snížena i produkce slz (Hartmann, 

Lange, 2008). Problematika mutismu představuje velmi složitou etiologii. Pro jeho vznik 

se opět uvádí působení mnohých faktorů. Nejčastěji se ovšem setkáváme se vznikem mutismu 

jakožto obranné reakce na silný, podnětný, pro jedince často traumatický zážitek. Jistou roli 

hrají též biologické a psychologické faktory. Mutismus je také jedním z mála druhů narušení 

komunikační schopnosti, ke kterému v dětském věku inklinují spíše děvčata než chlapci. 

V dospělém věku se mutismus projevuje spíše jako druhotný symptom jiné primární 

psychiatrické diagnózy.  

U dětí předškolního věku tedy jistou zátěžovou situaci, a tedy i jednu z mnoha možných 

podnětů pro vznik mutismu, představuje nástup do MŠ nebo ZŠ, defektní rodinné prostředí, 

rozvod rodičů, výrazně a dlouhodobě nestabilní denní řád atp. Přidají-li se určité faktory 

jako osobnostní predispozice přecitlivělého a příliš kritického charakteru, reakce okolí, 

nadměrný pocit stresu, potom se mutismus snoubením těchto faktorů může projevit (Pečeňák, 

2003). 

Terapie mutismu vyžaduje dlouhodobé nasazení, spolupráci týmu odborníků včetně 

kvalitních psychoterapií, participaci celé rodiny dítěte. I přesto je terapie mutismu velmi 

dlouhou a náročnou záležitostí. Při terapiích je například logopedem či psychologem často 

využívána loutka jakožto prostředník, se kterým dítě může snáze navázat komunikaci pomocí 
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mluvené řeči. Aby byla terapie co nejúspěšnější, je nutné dodržovat určité zásady, kupříkladu 

není vhodné dítě k verbálnímu projevu nutit, v žádném případě by se nemělo trestat. Pokud 

se dítě naopak snaží komunikaci samo navázat, nebo se mu dokonce podaří vyjádřit pomocí 

mluvené řeči, neměli bychom na takové momenty příliš upozorňovat, nadměrná pozornost 

by mohla opět vést ke ztrátě mluveného projevu.   
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2 PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ, PSYCHICKÝ A PSYCHOMOTORICKÝ 

VÝVOJ 

 

Po shrnutí poznatků o řečovém vývoji a dalších logopedických oblastí, co se předškolního 

věku týče, je nyní pro komplexnost pohledu třeba zařadit také kapitoly, které rozebírají 

specifické předškolní období i z hlediska vývojové a sociální psychologie, relevantně doplněné 

i o kapitoly z psychomotorického vývoje dítěte, který do jisté míry anatomicky a fyziologicky 

souvisí s vývojem řeči. Všechny tyto faktory jsou totiž s vývojem řeči značně propojeny, jak je 

již zmiňováno v předchozích kapitolách. Základní orientace v poznatcích o psychickém vývoji 

dítěte a logopedii je klíčová pro práci s předškolními dětmi a samozřejmě i pro výkon 

logopedické prevence, proto byly zmíněné oblasti do práce také zahrnuty.  

 

 

2.1 Klíčové periodizace duševní ontogeneze a pohled vývojové psychologie 

 

V bohaté historii vývoje pohledu na duševní ontogenezi člověka se nejvíce střetaly 

názory a poznatky nativistů a empiristů, známé pojmy „nature versus nurture“ rozdělovaly 

odbornou společnost a vybízely k diskusím. Pod tímto heslem rozumějme determinaci člověka 

buďto výhradně vrozenými vlastnostmi a predispozicemi, tedy faktor dědičnosti, nebo naopak 

determinaci psychického vývoje člověka výhradně okolním prostředím, tudíž pochopitelně 

i výchovným působením. Tyto rozdílné póly faktorů tvořily determinanty biologické 

a determinanty sociální. V dnešní době již nepochybujeme o nutnosti kladného korespondování 

dědičnosti i vlivů prostředí současně. V jistých situacích však stále můžeme o determinaci 

polemizovat. Na duševní vývoj dítěte lze také pohlížet ze dvou směrů, můžeme považovat 

jeho vývoj za kontinuální nebo diskontinuální, přičemž první pohled vymezuje jednotlivá 

období spíše z hlediska vnějších událostí a pracuje s vývojem pouhých kvantitativních změn, 

zatímco pohled druhý počítá s výrazně odlišnými výchozími podmínkami v různých stádiích 

ontogeneze duševního vývoje dítěte. Rozumějme tímto, že dítě je v každé fázi svého vývoje 

kvalitativně odlišné od fází předchozích, operuje s rozdílnou úrovní vnímání, schopností učení, 

paměti, pozornosti i prožívání (Langmeier, Krejčířová, 2006). Podobně jako u různých 

psychologických směrů, které existují vedle sebe a v mnohém se doplňují, také tyto 

dva rozdílné pohledy opět nemusíme vnímat jako dogmaticky protichůdné, každé z paradigmat 

má totiž své pádné argumenty, ale zároveň i slabá místa a nedostatky.  
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Periodizace ontogeneze člověka dle Příhody (1977) je jednou z nejpřehlednějších, 

protože autor zde používá kritérium věku. Předškolní období řadí do tzv. druhého dětství 

předškolního, do počátku trvalého chrupu od tří do šesti let života.  

Dle Langmeiera (2006) pro Piagetovu periodizaci kognitivního vývoje dětí platí, že spadá 

pod pohled diskontinuálního vývoje. V předškolním období ve smyslu intervalu od tří do šesti 

(sedmi) let se dle Piageta překrývají etapy symbolického, předpojmového a názorového 

myšlení. Dle Vágnerové a Lisé (2021, s. 28) „je rozvoj symbolického myšlení spojen s rozvojem 

jazyka, dítě se naučí získávat informace z verbálního sdělení a tímto způsobem se vyjadřovat.“ 

Dosáhne-li dítě etapy názorového myšlení, pak je již schopno jednoduchých úsudků a závěrů, 

myšlení a usuzování je však stále velmi závislé na názornosti. Dítě tak neusuzuje dle logických 

operací, nýbrž soudí pouze tak, jak na něj daná věc působí bezprostředně pomocí jeho smyslů, 

hlavně vizuálně. V myšlenkových operacích předškolních dětí je také patrný patřičný 

egocentrismus, antropomorfizace a prvky artificialistické a magické. To ovšem neznamená, 

že si děti neuvědomují rozdíl mezi imaginárním a reálným, tento koncept v určitých situacích 

pochopí už dítě tříleté (Langmeier, Krejčířová, 2006). Piagetova teorie kognitivního vývoje 

není bezchybná, ale do značné míry dodnes poskytuje důležité závěry a postřehy z oblasti 

kognice dítěte. 

Kontrast k Piagetově periodizaci představuje teorie Vygotského, jedná se o tzv. zónu 

nejbližšího vývoje. Tento koncept počítá s vývojem dítěte převážně kontinuálním. Dítě v každé 

fázi vývoje dosahuje určité základní baterie znalostí a dovedností, které už bezpečně zvládá 

samo, existuje zde ovšem baterie vyšších schopností a dovedností, kterých dítě může v určitém 

věku dosáhnout pouze v případě, pokud je k tomu patřičně výchovně vedené. Klíčové je tedy 

pro vychovatele najít onu kýženou zónu, ve které se dítě interakcí s vychovatelem učí 

nejefektivněji.  

Odlišné kritérium periodizace duševního vývoje rozpracoval E. H. Erikson, žák 

S. Freuda. Svojí periodizací narozdíl od Piageta a Freuda pokryl nejen dětství, ale taktéž i další 

etapy života člověka. V jeho periodizaci hrají důležitou roli vedle biologických i faktory 

společenské a kulturní. Erikson v každém vývojovém období člověka představuje určitý 

psychosociální konflikt, který jedinec v dané fázi vývoje musí vyřešit, aby se zdárně posunul 

do fáze další, jinak mu ve vývoji hrozí stagnace nebo dokonce ohrožení (Langmeier, Krejčířová, 

2006). Langmeier a Krejčířová (2006) popisují, jaký psychosociální konflikt zažívá dítě 

předškolního věku podle Eriksona. Jedná se o vnitřní boj v podobě vlastní iniciativy 

proti pocitům viny. Dítě již z předchozí etapy nabylo potřebné autonomie oproti pocitu studu 

ze závislosti na ostatních, tuto autonomii v předškolním věku utvrzuje svojí iniciativou, 
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aktivitou. Rozuzlení konfliktu spočívá ve zjištění, že vlastní aktivita dítěte, ať už zamýšlená 

či nezamýšlená, pozorována či nepozorována, nese určité konsekvence. Díky tomuto utvrzení 

se v dítěti probouzí typické lidské svědomí (Langmeier, Krejčířová, 2006). Dítě v předškolním 

věku také prorůstá do širších vrstev společnosti cizích lidí oproti blízké rodině, tyto kontakty 

začínají mít vliv na chování dítěte ve společnosti a jeho sociální postoje a role (Vágnerová, 

Lisá, 2021). 

 

 

2.2 Předškolní věk a sociální psychologie 

 

Typickým znakem předškolního období je zvyšující se potřeba širších kontaktů 

než jen rodinných. Dítě proto vyhledává sociální vazby i mimo tuto přirozenou sociální 

skupinu. Začíná již poznávat, že v určitých odlišných situacích je třeba zastávat rozdílné 

sociální role, ať už se jedná o formální skupinu v mateřské škole, neformální skupinu 

na dětském hřišti, přirozenou sociální skupinu rodiny, nebo členskou skupinu na zájmovém 

kroužku atd.  

Je třeba připomenout, že na zdárný vývoj řeči v předškolním věku mají vliv i sociální 

faktory – v jakém prostředí se dítě pravidelně pohybuje nebo s kým se stýká. Řeč je již také 

v předškolním věku nepostradatelným prostředkem navazování a udržování sociálních vztahů 

a kontaktů. Proto je relevantní se zabývat i sociálním aspektem v předškolním věku. 

V předškolním období je kritický vývoj sociálních kontrol, dítě začíná přijímat pravidla 

společnosti a učí se seberegulaci (Langmeier, Krejčířová, 2006). Základ seberegulace je totiž 

pokládán právě v období předškolního věku. Dítě si postupně zvnitřňuje vzorce chování 

a později tyto vzorce dokáže regulovat nejen z vnějších pohnutek okolí, ale hlavně také 

z vnitřních pocitů, zejména kvůli pocitům viny. V případě seberegulace, vývoje sociálních 

kontrol, je zajímavé používání tzv. sebeverbalizace. Děti předškolního věku, typicky 

po dosažení období intelektualizace řeči, si občas pomáhají při dodržování pravidel 

nebo konkrétních zákazů nahlas mluvenými pokyny. Dítě si samo nahlas opakuje, 

co má a co nemá dělat, tím si utvrzuje svoji seberegulaci a je pravděpodobnější, že daný pokyn 

dodrží. Tento jev opět ilustruje propojení myšlení a řeči. Později však míra sebeverbalizace 

klesá a přesouvá se do roviny tzv. vnitřní řeči (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

 Dalším významným aspektem je v předškolním období emoční zrání. Dítě si začíná plně 

uvědomovat prožívání nejen vlastních emocí, ale i emocí druhých. Tento koncept podporuje 
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tzv. teorie mysli, „schopnost porozumění prožitkům druhých lidí a celkové pochopení lidské 

psychiky“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 97). 

 V předškolním věku se dítě poprvé setkává se zařazením k více sociálním rolím. 

Při nástupu do mateřské školy se od něj v kolektivu očekává jiné chování než v domácím 

prostředí. Dítě se musí naučit dodržovat formálně nastavená pravidla, uznávat cizí dospělou 

autoritu a její rovnoměrné rozdělení pozornosti mezi větší skupinu jeho vrstevníků. V kolektivu 

dětí v mateřské škole se pak začínají projevovat osobnostní charakteristiky dítěte vůči ostatním. 

Případné negativní dopady těchto osobnostních charakteristik naopak začínají být regulovány 

rozvojem svědomí dítěte, čímž se dostáváme opět k seberegulaci a témata sociální psychologie 

dítěte předškolního věku tak vzájemně propojujeme.  

 

 

2.3 Tělesný a psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku  

 

V předškolním věku je z hlediska tělesného vývoje nejpříznačnější úprava tělesných 

proporcí. Končetiny dítěte se prodlužují, hlava se v poměru k trupu zmenšuje. Samozřejmostí 

je také výškový a hmotnostní nárůst.  Pro orientační posouzení a kontrolu adekvátního tělesného 

proporčního vývoje se užívá tzv. filipínské míry, kdy by si šestileté dítě mělo být schopno levou 

paží přes hlavu dotknout svého pravého ušního lalůčku a naopak (Říčan, 2006). Z hlediska 

pohyblivosti se u dítěte předškolního věku už jen prohlubují a zdokonalují pohybové schopnosti 

z období batolecího. Děti při pohybu dosahují jistoty a lepší koordinace. Díky rozvoji sluchové 

kontroly se tříbí i rovnováha dítěte.  

Poznatky o pohybovém vývoji předškolních dětí lze využít u rozvoje hrubé a jemné 

motoriky jakožto jedné z důležitých složek logopedické prevence.  

Důležitým faktorem pro poznání stupně vývoje psychického i motorického je dětská 

kresba. Dle Langmeiera (2006) jsou první pokusy o kresbu zcela náhodné, nekoordinované, 

dítě většinou pojmenovává, co nakreslilo, až posléze. Důkazem počátku reflektování 

částí a pokusu o přenesení vnímaného na list papíru je tzv. hlavonožec, který zobrazuje základní 

části lidského těla, kresba je však stále velmi jednoduchá. Postupně si dítě začíná všímat svých 

předloh detailněji, díky zdárnému rozvoji jemné motoriky, potažmo úchopu tužky, je schopné 

v šesti letech poměrně věrně postihnout reálnou předlohu. Do kresby se však mohou promítat 

i vnitřní znaky, vlastnosti, zkrátka to, co si dítě při kresbě momentálně vybaví. Jedním 

z příznačných úkolů Jiráskova orientačního testu školní zralosti je kresba muže. Na této postavě 
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lze dobře hodnotit, jak dítě vnímá proporce těla, jeho jednotlivé části, detaily spojené 

s reflektováním typických vnějších sekundárních znaků pohlaví atp.  
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3 LOGOPEDICKÁ PREVENCE 

 

 Logopedická prevence tvoří spolu s logopedickou diagnostikou a terapií 

tzv. logopedickou intervenci, zastřešující pojem komplexní logopedické péče v České 

republice. Tyto zmíněné oblasti logopedické intervence mnohdy prorůstají ve svém poli 

působnosti a zajištují celostní a komplexní pohled na komunikační schopnost člověka a její 

případné narušení. Z uvedených tří složek logopedické intervence – diagnostiky, terapie 

a prevence – jednoznačně vyplývají cíle logopedické intervence, a to identifikovat narušenou 

komunikační schopnost (diagnostika), eliminovat, zmírnit, či překonat narušenou komunikační 

schopnost (terapie) a předcházet narušené komunikační schopnosti (prevence). Při působení 

logopedické prevence je opět potřeba mezioborové spolupráce odborníků z řad medicíny, 

logopedie, (speciální) pedagogiky nebo psychologie. 

Logopedická prevence působí v několika úrovních. Tradičně se rozlišují vrstvy 

primární, sekundární a terciární. Logopedická prevence primární představuje podporu 

přirozeného vývoje řeči u široké populace dětí. Lze sem zařadit i aktivní logopedickou depistáž, 

kdy jsou mezi předškolními dětmi a dětmi prvních tříd ZŠ vyhledávány ty, které by měly 

navštívit logopeda. Prevence sekundární se již zabývá konkrétní skupinou, která je více 

ohrožena vznikem či dalším rozvojem narušené komunikační schopnosti. Typicky se jedná 

o děti, jejichž rodiče sami vykazují známky narušené komunikační schopnosti, děti 

s fyziologickou dyslalií či fyziologickou neplynulostí, nebo například děti, u nichž hrozí rozvoj 

NKS jakožto sekundárního postižení vedle postižení primárního, např. smyslového 

nebo somatického. Terciární prevence již zabezpečuje intervenci u osob, u nichž se narušená 

komunikační schopnost rozvinula, v tomto případě prevence usiluje o omezení negativních 

dopadů NKS do života jedince, zmírnění jejích projevů a o minimalizování překážek 

v komunikaci. 

 V následujících podkapitolách teoretické části jsou představeny základní kurikulární 

dokumenty obsahující informace a doporučení o logopedické prevenci a řečové výchově 

v předškolním vzdělávání, dále konkrétní příklady realizace logopedické prevence 

v mateřských školách. Nakonec je popsáno personální zajištění výkonu logopedické prevence 

v ČR s důrazem na pozici pedagogických pracovníků – absolventů kurzu logopedické prevence 

– jejich potřebné dosažené vzdělání, osobnostní a dovednostní předpoklady, vymezení 

kompetencí a samotná náplň práce. Tímto zakončením práce vstupuje do části praktické, která 
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se zaměřuje na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku vykonávanou pedagogickými 

pracovníky – absolventy kurzu logopedické prevence.  

 

 

3.1 Logopedická prevence primární  

 

Primární prevence se obecně váže k celé široké populaci, na úrovni primární prevence 

rozlišujeme prevenci specifickou a nespecifickou. Primární prevence nespecifická se vyznačuje 

zaměřením na komplexní osobu člověka, všeobecně zdravý životní styl a na posilování 

společensky uznávaného jednání. Oproti tomu primární prevence specifická už působí proti 

konkrétnímu nežádoucímu jevu svými cílenými prostředky.  

Za primární nespecifickou prevenci se v oboru logopedie považuje především podpora 

raného komplexního vývoje dětí, který souvisí i se zdárným řečovým vývojem. Prevence 

se týká hlavně oblasti rozvoje zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, 

oromotoriky, grafomotoriky atp. 

Primární specifická logopedická prevence se zaměřuje již na vybrané rizikové jevy, které 

mohou ohrozit intaktní vývoj řeči. Dle Neubauera (2018, s. 95) „je specifická primární 

prevence zacílená na konkrétní jevy s vysokou přítomností v populaci, především na odchylky 

vývoje artikulačních schopností a vznik specifických poruch učení u dětí předškolního věku.“  

 V rámci vzdělávací praxe se v mateřských školách nejčastěji setkáváme právě 

s primární logopedickou prevencí nespecifickou. Nejvíce se na ní podílejí logopedičtí asistenti 

a učitelé mateřských škol, kteří jsou zároveň absolventy kurzu logopedické prevence 

akreditovaného MŠMT. Učitelé MŠ a logopedičtí asistenti by měli logopedickou prevenci 

vykonávat vždy pod vedením speciálního pedagoga – logopeda nebo klinického logopeda. Tito 

odborníci logopedickou prevenci řídí a konzultují s preventisty její průběh, zvolené metody 

a cíle. Lipnická (2005, s. 152) zdůrazňuje, že „prevence narušené komunikační schopnosti dětí 

v mateřské škole od učitelů vyžaduje zapojení při pomoci dítěti a při řešení jeho situace 

v návaznosti na lékařské, speciálněpedagogické, psychologické nebo logopedické intervence,“ 

akcentuje tedy opět význam mezioborové spolupráce ve výchovně vzdělávacím procesu. 

 Peutelchmiedová (2005) upozorňuje na limity primární logopedické prevence. 

Je totiž pochopitelné, že např. získané orgánové NKS nebo do určité míry i specificky narušený 

vývoj řeči či narušení zvuku řeči praktikami primární logopedické prevence lze jen těžko 

ovlivnit, tj. pravděpodobně se projeví i přes působení primární logopedické prevence. 
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Peutelchmiedová (2005) zmiňuje nadějnější vyhlídky působení primární logopedické 

prevence při dyslalii a poruchách hlasu.  

 

 

3.2 Logopedická prevence sekundární a terciární 

 

Sekundární logopedická prevence se zaměřuje na jedince vysoce ohrožené vznikem 

NKS a jedince, u nichž se symptomy NKS již projevily. V tomto okamžiku je nezbytná 

logopedická diagnostika a terapie, další dvě složky logopedické intervence, které se v případě 

sekundární prevence již propojují. V této fázi je klíčová diagnostika a terapie vykonávána 

klinickým logopedem. Neubauer (2018, s. 95) z pohledu klinické logopedie konstatuje, 

že „odborně vyspělá realizace komplexní klinické diagnostiky a rozvoj terapeutické pomoci 

je v tomto pojetí nejvýznamnější sekundárně preventivní aktivitou klinického logopeda v celém 

spektru poruch řečové komunikace a poruch polykání.“  

Terciární prevence se uplatňuje u osob s plně rozvinou narušenou komunikační 

schopností a její působení se snaží minimalizovat dopady do jednotlivých oblastí života jedince. 

Příkladem je terciární prevence při koktavosti, která napomáhá snížit nadměrnou tenzi 

při mluvení nebo například překonání logofobie – strachu z mluvené komunikace.  

Na sekundární a terciární prevenci se podílejí již především kliničtí logopedi a speciální 

pedagogové – logopedi v SPC pro žáky s NKS.  

 

 

3.3 Metodické doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče 

ve školství 

 

Metodické doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství 

č. j. 14712/2009–61 definuje personální zajištění logopedických služeb v rámci resortu 

školství. Dále uvádí činnost školských poradenských zařízení v souvislosti s logopedickou 

intervencí. Zmíněný dokument vstoupil v účinnost roku 2009, od té doby byly legislativně 

upraveny specifické požadavky na vzdělání speciálních pedagogů – logopedů a logopedických 

asistentů (k jejich státním závěrečným zkouškám se přidružila mimo zkoušky z logopedie i SZZ 

ze surdopedie). Přesto i doposud toto doporučení představuje závazný dokument v souvislosti 

s logopedickou prevencí v rámci MŠMT. Na jeho podkladě se mj. konají kurzy logopedické 
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prevence akreditované MŠMT pro učitele MŠ a další pedagogické pracovníky v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

 

 

3.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) představují základní kurikulární dokumenty 

českého školství. Jejich legislativní ukotvení zajišťuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. 

RVP dle § 4 školského zákona stanovuje konkrétní cíle, délku a povinný obsah vzdělávání. 

Na základě RVP si jednotlivé školy vytvářejí svůj školní vzdělávací program (ŠVP), ve kterém 

mají prostor pro individuální sestavení obsahu a výstupů RVP do ŠVP v rámci jednotlivých 

předmětů, nebo například v případě alternativních směrů vzdělávání do tzv. modulů. 

Aktuální znění RVP pro předškolní vzdělávání začalo platit od 1. 9. 2021, čemuž 

předcházelo vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy měnící dosavadní RVP 

PV, které vstoupilo v účinnost dne 24. 8. 2021. Vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika obsahuje 

tři podoblasti, jedná se o rozvoj řeči, kognitivních schopností a také emoční oblasti a oblasti 

sebepojetí. Pro logopedickou prevenci je klíčová podoblast Jazyk a řeč, která stanovuje dílčí 

vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy vzdělávání, ale také rizika 

při naplňování těchto konkrétních výstupů a cílů.  

Pro úplnost pohledu je v seznamu příloh uvedeno přesné znění podoblasti Jazyk a řeč 

(RVP PV, 2021). 

 

 

3.4.1 Společné aspekty cílů a očekávaných výstupů RVP PV a logopedické 

prevence 

 

Co se týče naplňování cílů a očekávaných výstupů podoblasti Jazyk a řeč v RVP PV, 

nacházíme zde s aktivitami logopedické prevence značné paralely. Učitelé mateřských škol 

by měli být profesně připravováni i z hlediska správného kultivovaného řečového projevu. Měli 

by získat podněty k rozvíjení řeči dětí, a to nejen jako výčet izolovaných doporučení a cvičení, 

nýbrž hlavně v podobě kvalitních odborných informací a poznatků z oboru pedagogiky, 

logopedie, vývojové psychologie a biologie dítěte. Díky tomu jsou pedagogičtí pracovníci 
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schopni k naplňování cílů vzdělávání účelně vymýšlet a podle různých situací aplikovat 

i metody vlastní, konkrétnímu dítěti individuálně přizpůsobené. 

Podíváme-li se na vzdělávací nabídku v rámci podoblasti Jazyk a řeč, shledáváme, 

že uvedené činnosti se mohou s činnostmi logopedické prevence překrývat. RVP dává 

jednotlivým mateřským školám a jejich učitelům značnou autonomii v podobě sestavení 

vlastního ŠVP, a tudíž zahrnutí do výuky vlastních metod a témat, výběr posloupnosti atp. Cíle, 

vzdělávací nabídka a očekávané výstupy uvedené v RVP by tedy měly být vykonávány učiteli 

MŠ obecně. Pro výkon primární logopedické prevence v MŠ je však potřeba specifického 

rozšiřujícího vzdělání. Je nutné si uvědomit, že se do vzdělávacího procesu dětí předškolního 

věku zapojuje mnoho odborníků, jedná se tedy o učitele MŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, 

jejichž počet v MŠ narůstá (MŠMT, statistická ročenka školství – výkonové ukazatele), 

logopedické asistenty, pedagogy volného času. Kompetence jednotlivých odborníků jsou 

sice legislativně jasně vymezeny, v praxi se ovšem můžeme setkat i s posunem odborných 

kompetencí jednotlivých odborníků, což není žádoucí. Od učitelů MŠ se neočekává, že budou 

v rámci naplňování cílů řečové výchovy RVP PV uskutečňovat vysoce erudované a odborné 

logopedické intervence – speciální metody a techniky oboru logopedie, které studují a provádějí 

pouze její odborníci (Lipnická, 2013).  

V souvislosti s RVP PV (2021) lze tedy konstatovat, že jednotlivé metody a činnosti, 

které vykonává kvalifikovaný učitel MŠ, svým charakterem odpovídají činnostem 

pro naplňování cílů RVP PV, ale zároveň také některým činnostem vhodným při logopedické 

prevenci. Přesto je žádoucí, aby každá mateřská škola zaměstnávala alespoň jednoho 

pedagogického pracovníka, který absolvoval kurz logopedické prevence, aby byla aktivita 

v rámci logopedické prevence na jeho pracovišti řízená a založená na odborném rozšíření 

kompetencí. 

 

 

3.5 Školní zralost, školní (ne)úspěšnost a logopedická prevence  

 

Předchozí teoretické kapitoly o jazyku, řeči atp. podrobně demonstrovaly, že jednotlivé 

kognitivní procesy jsou značně propojeny. Pokud dítě nastupuje povinnou školní docházku 

s projevující se nebo již plně rozvinutou narušenou komunikační schopností, může 

mít poté značné problémy i s elementárními dovednostmi potřebnými ke zvládnutí výuky čtení 

a psaní, ale i potíže ve vyjadřování nebo jemné motorice. Mohou se projevit deficity 
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v soustředění a paměti, navíc je dítě ohroženější i rozvinutím specifických poruch učení. Tato 

propojenost jednotlivých oblastí ilustruje význam logopedické prevence v mateřských školách 

nejen pro samotné předcházení vzniku narušené komunikační schopnosti, ale také při nácviku 

dovedností potřebných k nástupu do základního vzdělávání.  

Jak již vyplynulo z uvedeného RVP PV (2021), dítě by mělo být na konci předškolního 

vzdělávání adekvátně připravené na školní docházku, mj. i v oblasti elementárních dovedností 

potřebných k osvojení čtení a psaní. V této souvislosti Bytešníková (2016, s. 93) akcentuje, 

že „pro naplnění očekávaného výstupu je třeba se u dětí zaměřit na využití her a činností 

zacílených na rozvoj zrakové a sluchové percepce, což je nezbytným předpokladem pro pozdější 

osvojování si čtení a psaní.“  

Mertin (2010) uvádí, že v současnosti se pojetí školní zralosti významně odkloňuje 

od ryze medicínského pohledu, a naopak se více zapojuje pohled psychologický a pedagogický. 

Celkově se mění pohled na odklad školní docházky. Dle Mertina (2010) totiž v tématu školní 

zralosti hrají roli celkem tři proměnné, a to dítě, jeho rodina a škola. Zatímco dříve se operovalo 

s faktory školní zralosti jenom z pohledu dítěte, v současné době se školní zralost vnímá 

právě jako „výsledek individuality dítěte a jeho snažení, požadavků a očekávání jeho rodiny 

a požadavků a přístupu jeho budoucí školy“ (Mertin, 2010, s. 238). 

Problematika školní zralosti je nejen v souvislosti s narušenou komunikační schopností 

v současné době stále aktuální záležitostí. Jako příklad podpůrného programu, který může 

podpořit připravenost dětí předškolního věku na školní výuku čtení a psaní, je metoda rozvoje 

jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Jedná se o úspěšný koncept ruského psychologa 

a lingvisty, který pracuje s rozvojem schopnosti fonematické diferenciace a plynulého navázání 

dovednosti spontánní mluvené řeči ve čtení.   

 

 

3.6 Oblasti logopedické prevence a její realizace 

 

Logopedická prevence představuje cílené metody a přímé působení na jedince v několika 

oblastech. Jedná se převážně o podporu přirozeného vývoje řeči a předcházení vzniku narušené 

komunikační schopnosti. V rámci působení logopedické prevence u předškolních dětí 

je důležitý komplexní rozvoj všech oblastí, které jsou s vývojem řeči úzce provázány. 

Kutálková (2009) uvádí jako důležité oblasti logopedické prevence smyslové vnímání, hlas 

a hospodaření s dechem, rytmus a melodii, slovní zásobu, vyjadřovací pohotovost, artikulační 
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obratnost, fonematický sluch, kresbu a grafomotoriku. Lipnická (2013) představuje metody 

prevence narušené komunikační schopnosti, což jsou metody podporující rozvoj slovní zásoby, 

rozvíjení správné výslovnosti, zřetelnosti a srozumitelnosti řeči dítěte a metody rozvíjející 

porozumění i souvislé vyjadřování a povědomí dítěte o gramatické stavbě jazyka. Kutálková 

(2009) považuje za základní metody logopedické prevence napodobovací reflex, 

multisenzoriální přístup, pozitivní motivaci, cílené využití běžných her, využití neslovních 

prostředků při korekci nevhodných návyků a důležitost spolupráce s rodinou.  

V následujících podkapitolách jsou představeny jednotlivé oblasti logopedické prevence 

a konkrétní metody, které tvoří syntézu poznatků Kutálkové (2009), Lipnické (2013) 

a Bytešníkové (2012). 

 

 

3.6.1 Dechová, fonační a artikulační cvičení 

 

Dechová, fonační a artikulační cvičení jsou důležitou oblastí logopedické prevence. 

Pro jejich příznivý vliv se ovšem musí vykonávat korektně. Obecně platí, že absolventi kurzu 

logopedické prevence v MŠ by měli vykonávat specifická cvičení u konkrétního dítěte dle jeho 

potřeby pod vedením logopeda, který logopedického asistenta řádně poučí o správném 

provedení cvičení a jejich významu pro konkrétní dítě.  

Mnohá cvičení však mohou využívat i běžní učitelé MŠ v rámci naplňování cílů 

výchovně vzdělávacího procesu v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí předškolních 

dětí.  

Dechová cvičení u dětí významně podporují přirozený řečový vývoj a správné 

hospodaření s dechem při mluvení. Recitování či zpívání také zkvalitňují celkový mluvní 

projev. Posilují dýchání, když se dítě setká s respiračním onemocněním. Mezi vhodná dechová 

cvičení v rámci logopedické prevence můžeme zařadit nejrůznější foukání, např. do větrníku, 

do bublifuku, brčkem ve sklenici s vodou, dále nafouknutí tváří a jejich přelívání ze strany 

na stranu, což podporuje i motoriku mluvidel. Pomocí umístění rukou na horní část břicha 

lze nacvičovat i hluboké brániční dýchání nosem bez zvedání ramen. V mnoha mateřských 

školách je dětem nabízen volnočasový kroužek zobcové flétny, která je pro děti předškolního 

věku vhodným prvním hudebním nástrojem.  

Fonační cvičení jsou dalším stupněm cvičení dechových, u kterých již zapojujeme hlas. 

Při fonačních cvičeních se nacvičuje žádoucí měkký hlasový začátek na rozdíl od hlasového 
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začátku tvrdého, který může v delším časovém horizontu poškozovat hlasivky. Mezi fonačními 

cvičeními je oblíbené napodobování zvuků zvířat a věcí z bezprostředního okolí dítěte, zejména 

tzv. onomatopoia. 

Artikulační cvičení již zajišťuje převážně kvalifikovaný logoped, logopedický asistent 

jich užívá pod jeho vedením, neboť některá artikulační cvičení se mohou prolínat 

s logopedickou terapií, např. při vyvozování jednotlivých hlásek (Lipnická, 2013). Obecně 

se však uvádějí i taková cvičení, která s dětmi může provádět i učitel MŠ. Jedná se především 

o cvičení s jazykem a rty – děti jazykem cíleně pohybují, např. ze strany na stranu, nahoru 

a dolů, přisají jazyk na horní tvrdé patro, pomocí špulení rtů zase posilují mimické svaly. 

 

 

3.6.2 Mluvní dovednosti a sociální dovednosti 

 

V rámci mluvních dovedností je dle Kutálkové (2009) žádoucí posilování rozumění řeči 

a rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby. Kutálková v každém případě zdůrazňuje 

procvičování v přirozené situaci s dětmi, např. na vycházce, na hřišti, v kuchyni atp. Pokud dítě 

bude procvičovat slovní zásobu v reálném prostředí, v tu chvíli jsou aktivity o mnoho 

úspěšnější a dítě více baví. 

Uplatňování sociálních dovedností je pro logopedickou prevenci také velmi podstatné. 

Děti se důmyslně rozvíjejí např. tzv. observačním učením a také představováním určitých 

sociálních rolí v kolektivu. Vhodnou demonstrací sociálních dovedností je hraní rolí 

a dramatizace, při které se zapojují mnohé složky logopedické prevence.  

 

 

3.6.3 Motorika  

 

Motorický vývoj v rámci logopedické prevence hraje pro intaktní rozvoj řeči a školní 

připravenost také svoji nezastupitelnou roli. Aby totiž bylo předškolní dítě řádně připravené 

na školní výuku, musí být i adekvátně motoricky rozvinuté. Motorikou rozumíme obecně 

tělesnou obratnost a schopnost koordinovaných pohybů těla a jeho částí k dosažení určitých 

činností. Proto vydělujeme motoriku hrubou, která se týká obratnosti těla jakožto celku, 

a motoriku jemnou, za níž se ukrývá mnoho podoblastí, a to např. oromotorika, grafomotorika, 

vizuomotorika, logomotorika, manipulační aktivity.  
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V rámci posilování hrubé motoriky mohou učitelé s předškolními dětmi uplatňovat 

nejrůznější dovednostní pohybové hry a cviky. Nácvik hrubé motoriky lze se staršími dětmi 

navíc propojit například s prostorovou orientací. Mezi dětmi jsou oblíbené míčové hry, 

nejrůznější slalomy, cviky se švihadly a obručemi. 

Vyskotová a Macháčková (2013, s. 17) definují jemnou motoriku jako „cílené pohybové 

aktivity specifických svalů v obličeji, svalů rukou, nohou vyžadující motorickou přesnost.“ Tyto 

pohyby tedy běžně využíváme při mluvení a manipulaci s malými i velkými předměty. V rámci 

grafomotoriky je vhodné se staršími předškolními dětmi trénovat správný úchop tužky. V tomto 

období se také začíná vyhraňovat lateralita, proto je třeba dětem ponechat prostor 

pro objevování, kterou rukou mají tendenci více kreslit, uchopovat atp. Jemnou motoriku 

obecně tvoří hravé manipulace s drobnými předměty – navlékání korálků, kreslení do písku, 

uvazování tkaniček, hra s přírodninami, hra na perkuse atp. Kycltová Bezděková (2014) 

zdůrazňuje velký význam celkové obratnosti dítěte pro rozvoj grafomotoriky a také upozorňuje 

na zapojení dětí do úkonů běžného života, čímž přirozeně objevují a nenásilnou formou tříbí 

i svoji motoriku.  

V souvislosti s oromotorikou Kejklíčková (2016) doporučuje u dětí s opožděným 

vývojem jemné motoriky i stimulaci orofaciální oblasti, pochopitelně zajišťovanou zkušeným 

logopedem. Oromotoriku však lze také cvičit hravou formou pomocí předvádění nejrůznějších 

emocí, pocitů nebo například napodobováním zajímavých zvuků.  

 Nedílnou součástí logopedické prevence a jemné motoriky je dětská kresba. Předchozí 

kapitoly již představily vývoj dětské kresby, která velmi dobře a viditelně demonstruje 

ontogenezi psychiky i motoriky dítěte. V rámci grafomotoriky a kresby lze s dětmi posilovat 

i koordinaci oka a ruky.  

 

 

3.6.4 Smysly  

 

Nedílnou součástí logopedické prevence je i tříbení vstupních smyslových kanálů 

a vnímání, hlavně zrakové a sluchové percepce, popřípadě hmatu a propriocepce. Kutálková 

(2009) doporučuje sérii cviků a her na optickou paměť, optickou pozornost a diferenciaci. 

K tréninku zrakové paměti dobře slouží pexeso nebo tzv. Kimova hra, kdy se umístí předměty 

na stůl a dítě si jich musí za krátký čas co nejvíce zapamatovat. Dalšími klasickými hrami jsou 
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porovnávání obrázků a hledání rozdílů a konkrétního předmětu na obrázku, kreslení 

dle předlohy atp.  

V rámci sluchové percepce je důležité se staršími předškolními dětmi cvičit sluchovou 

diferenciaci, díky čemuž se může rozvíjet i fonematický sluch. Dítě by mělo rozlišovat 

jednotlivé základní zvuky ze svého bezprostředního okolí a umět je také pojmenovat.  

 

 

3.6.5 Myšlení, paměť a pozornost 

 

Rozvíjení těchto kognitivních procesů je další nedílnou součástí komplexní logopedické 

prevence. Úroveň mentálních schopností dítěte se v řeči silně projevuje. Pro posilování procesů, 

jako je myšlení, paměť a pozornost, jsou vhodné nejrůznější strategické hry, hry posilující 

krátkodobou paměť. Příkladem je již zmíněná Kimova hra, která mimo zrakovou percepci 

posiluje i paměť a pozornost. Distinktivním rysem pozornosti je tzv. selektivita, jež umožňuje 

zaměřovat pozornost na ty nejdůležitější podněty a ty nedůležité účinně přehlížet. V rámci 

logopedických intervencí by tedy měli učitelé dbát na přiměřenost příchozích podnětů, nemělo 

by jich být ani málo, ani příliš mnoho.  

 

 

3.6.6 Koordinace činností  

 

Cvičení na koordinaci činností lze zařadit u starších předškolních dětí. Koordinace 

je nezbytná při kresbě a nácviku psaní a čtení, také při vyhraňování laterality. S dětmi 

lze koordinaci činností procvičovat např. vedením prstu po obrazcích a pozorným sledováním 

prstu okem. Vhodné je také nejrůznější obtahování obrázku, ať už tužkou nebo například 

různými přírodninami. Koordinaci ruce a mluvidla lze procvičovat motorickými říkankami 

a rýmy spojenými s pohyby nebo rytmizací. Kutálková (2009) zmiňuje pod kategorií 

koordinace činností i procvičování seriality a intermodality. V rámci seriality děti trénují 

správné a logické pořadí jednotlivých úkolů, tato dovednost patří k velmi důležitým 

pro budoucí vzdělávání. V rámci intermodality děti zase tříbí schopnost analogického myšlení. 
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3.6.7 Muzikálnost, hudba a rytmizace 

 

Prostřednictvím hudby propojuje logopedická prevence hned několik předchozích oblastí 

a vytváří přirozené a zábavné aktivity pro děti. Rozvíjení muzikálnosti a vztahu k hudbě 

u předškolních dětí také představuje důležitou složku cílů výchovně vzdělávacího procesu 

v MŠ. Zpěv podporuje správné dýchání nejen při mluvení, rytmizační hry zase posilují celkové 

hudební cítění. Vedle používání tradičních doprovodných perkusových hudebních nástrojů 

je v současné době oblíbená i tzv. hra na tělo. 

 

 

3.6.8 Hlasová hygiena 

 

Neměli bychom opomenout zásady hlasové hygieny. Učitelé MŠ a logopedičtí asistenti 

by měli dbát na regulaci hluku, což podporuje i celkový wellbeing v mateřské škole. Dětem 

by se mělo vštěpovat, že svým křikem ničeho nedocílí rychleji nebo snadněji. Měly by také 

vědět, že nadměrný křik může unavovat či poškozovat jejich hlasivky. Lipnická (2013) v rámci 

této zásady ovšem zdůrazňuje, že pokud budou učitelé po dětech vyžadovat, aby nepřepínaly 

svůj hlas a zbytečně nekřičely, měli by učitelé dané pravidlo dodržovat taktéž a být pro děti 

v tomto ohledu mluvním vzorem.  

 

 

3.7 Personální zajištění výkonu logopedické prevence v ČR 

 

Logopedická intervence se v České republice uskutečňuje pod záštitou MŠMT, MZ 

a MPSV. Odborníci z oblasti logopedie se liší zaměřením svého vzdělání, jeho délkou, 

a tudíž i nabytými kompetencemi, se kterými do praxe přicházejí. Zásadní rozdíl spočívá 

i v časové dotaci a frekvenci, ve které se obvykle dětem věnují v rámci logopedických 

intervencí nebo v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Obecně ovšem platí, že jen díky 

spolupráci těchto a dalších odborníků je možné zajistit optimální podmínky nejen pro řečový 

rozvoj dítěte.  
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3.7.1 Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped 

 

Legislativní ukotvení nelékařských povolání ve zdravotnictví se řídí dle zákona 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v případě oboru klinické logopedie 

jeho novelou, a to zákonem č. 201/2017, který upravuje odbornou způsobilost k výkonu 

povolání logopeda ve zdravotnictví a specializovanou způsobilost k výkonu povolání 

klinického logopeda. Logoped ve zdravotnictví je dle zákona č. 201/2017 absolventem 

akreditovaného magisterského programu zaměřeného na logopedii nebo speciální pedagogiku 

se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a absolventem akreditovaného 

kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví. Klinickým logopedem se logoped 

ve zdravotnictví stává po následném absolvováním tříletého specializačního vzdělávání 

ukončeného atestační zkouškou v oboru klinická logopedie, atestace probíhá pod odborným 

dohledem klinického logopeda. Klinický logoped je způsobilý vykonávat 

odbornou logopedickou intervenci v převážně zdravotnických zařízeních, ale taktéž 

i v zařízeních sociálních služeb, u osob s narušenou komunikační schopností a s poruchami 

polykání. Dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

pracovníků, provádí základní diagnostické postupy, léčbu, rehabilitaci a reedukaci 

při NKS, poruchách sluchu a poruchách polykání v oboru klinická logopedie. Dle vyhlášky 

č. 55/2011 Sb. logoped ve zdravotnictví a klinický logoped v rozsahu své odborné způsobilosti 

také vykonávají činnosti při dispenzarizaci jejich pacientů. Odborné služby klinického 

logopeda jsou hrazeny převážně z veřejného zdravotního pojištění a představují 

tzv. indikovanou péči, tzn. služby na vyžádání od lékaře – pediatra, praktického lékaře, foniatra. 

Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped jsou ze své podstaty způsobilí k výkonu 

logopedické prevence, a to převážně co se týče odbornějších činností při již rozvinuté 

NKS. Logopedi v resortu zdravotnictví však můžou i určité metody a prvky logopedické 

prevence delegovat na logopedické asistenty a učitele MŠ, přičemž celý proces 

logopedické prevence řídí a její průběh a cíle s dalšími odborníky konzultují.  

 

 

3.7.2 Speciální pedagog – logoped 

 

Speciální pedagog – logoped je pedagogický pracovník 

dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podílí se tedy přímo i nepřímo 



41 

 

na výchovně vzdělávacím procesu. Jedná se o absolventa akreditovaného magisterského 

studijního oboru logopedie nebo speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou 

z logopedie a surdopedie. Speciální pedagog – logoped působí zejména ve školských 

poradenských zařízeních – speciálně pedagogických centrech pro děti a žáky s poruchami řeči. 

Uplatňuje se však i ve školském poradenském pracovišti přímo na školách, například 

při uplatňování předmětů speciálně pedagogické péče zaměřené na práci s žáky s NKS, 

dále také v logopedických třídách a základních školách speciálních pro žáky s vadami řeči. 

Speciální pedagog – logoped je způsobilý i k výkonu logopedické intervence v zařízeních 

sociálních služeb. 

 Rozdílné legislativní ukotvení speciálního pedagoga – logopeda již napovídá mírné 

odlišnosti v kompetencích. Speciální pedagog – logoped je převážně pedagogickým 

pracovníkem a jeho kompetence jsou určeny mj. i konkrétním místem svého působiště. 

Speciální pedagog – logoped působící v SPC pro žáky s vadami řeči provádí standardní 

speciálně pedagogickou diagnostiku, reedukace, stanovuje průběh a cíle výchovně 

vzdělávacího procesu, podílí se také na logopedické prevenci. Poskytuje ji opět aktivně přímo 

on, nebo její průběh řídí a konzultuje použití vhodných metod s logopedickými asistenty 

a učiteli MŠ. Pro speciálního pedagoga – logopeda je dítě/žák s narušenou komunikační 

schopností hlavně žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho logopedická intervence 

je tomuto úhlu pohledu značně uzpůsobena.  

 

 

3.7.3 Logopedický asistent – absolvent bakalářského studijního programu 

 

Logopedický asistent je jako pojem zanesen především v Metodickém doporučení 

MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství (č. j. 14712/2009–61, 2009). Asociace 

klinických logopedů (https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-

klinickym-logopedem, 2022) termín „logopedický asistent“ připouští pouze jako označení 

absolventa vysokoškolského studijního programu se závěrečnou zkouškou z logopedie 

a v současné době taktéž i ze surdopedie. 

Logopedický asistent působí pod metodickým vedením klinického logopeda 

nebo speciálního pedagoga – logopeda. Jedná se tedy nejčastěji o absolventa akreditovaného 

bakalářského studijního programu zaměřeného na speciální pedagogiku se státní závěrečnou 

zkouškou z logopedie a surdopedie, u kterého se předpokládá, že bude ve studiu logopedie 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-klinickym-logopedem
https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-klinickym-logopedem
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pokračovat. Vykonává především specifickou (indikovanou, selektivní) primární logopedickou 

prevenci, kterou řídí klinický logoped nebo speciální pedagog – logoped. Logopedickou 

prevenci může vykonávat individuálně nebo skupinově, může působit v mateřských školách, 

v přípravných třídách, v prvních ročnících základních škol. Dle Asociace klinických logopedů 

(https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-klinickym-

logopedem, 2022) může tento logopedický asistent vykonávat i elementární reedukace poruch 

výslovnosti, ale pouze s důsledným vedením klinického logopeda, který má celý proces 

pod svojí supervizí.  

 

 

3.7.4 Pedagogický pracovník – absolvent kurzu logopedické prevence 

 

Pro výkon primární logopedické prevence je způsobilý i kvalifikovaný učitel MŠ, který 

zároveň absolvoval kurz logopedické prevence akreditovaný MŠMT v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, případně kvalifikovaný učitel MŠ po absolvování 

programu vysokoškolského celoživotního vzdělávání zaměřeného 

na speciální pedagogiku – logopedii. Kurzy jsou ovšem otevřeny i dalším pedagogickým 

pracovníkům, a to učitelům prvního stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům, 

speciálním pedagogům a pedagogům volného času. Primárně jsou kurzy ovšem zřizovány 

právě pro učitele mateřských škol. 

Učitelé v MŠ a zároveň absolventi kurzu logopedické prevence vykonávají především 

nespecifickou primární logopedickou prevenci, a to skupinově v rámci jednotlivých tříd v MŠ. 

Lipnická (2013) uvádí jako základní kompetence učitele MŠ v prevenci narušené komunikační 

schopnosti dětí kompetence teoretické, didaktické, komunikační, intrapersonální, 

interpersonální a reflexivní. Tyto kompetence, jako například stanovování adekvátních cílů 

vzdělávání, znalost metodik a legislativy ohledně zabezpečení logopedické prevence a rozvoje 

komunikačních kompetencí nebo uzpůsobení vyjadřování učitele adekvátní a aktuální úrovni 

myšlení dítěte, tvoří komplexní náplň profese pedagoga v MŠ a kladou na její výkon vysoké 

nároky (Lipnická, 2013). 

Dle Lipnické (2013) mají také učitelé v MŠ možnost analyzovat komunikační 

kompetence dětí pomocí tzv. pedagogické diagnostiky.  

Učitelé MŠ, kteří jsou zároveň absolventy kurzu logopedické prevence, se svým 

dosaženým logopedickým vzděláním výrazně odlišují od odborníků klinické logopedie 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-klinickym-logopedem
https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--jak-se-stat-klinickym-logopedem
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a speciální pedagogiky. Jejich společný čas se svěřenými dětmi je ovšem naopak 

mnohonásobně delší než při odborných logopedických intervencích, na které se mnohdy čeká 

několik měsíců, proto se mohou v rámci svého oboru a profesních kompetencí dětem věnovat 

velmi intenzivně a dlouhodobě. Mají tak velký podíl na rozvoji řečových kompetencí 

předškolních dětí.  

 

 

3.8 Kurzy logopedické prevence 

 

Dle Standardu kurzu DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – 

primární logopedickou prevenci (dokument MŠMT, 2015, dále jen Standard) je v současné 

době zájemcům z řad pedagogických pracovníků, převážně učitelů mateřských škol, případně 

pedagogů prvního stupně ZŠ, vychovatelů, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů 

a pedagogů volného času, v rámci DVPP umožňováno zúčastnit se kurzu logopedické prevence 

a prohloubit tak pedagogické vzdělání a kompetence. Dle Standardu (2015) je kurz určen 

převážně takovým pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí v souvislosti se svým 

pracovním zaměřením na řečové výchově a naplňování cílů výchovně vzdělávacího procesu 

spočívajícího v podpoře rozvoje komunikační schopnosti dětí a předcházení jejího narušení. 

Kurzy, které jsou zájemcům nabízeny pod různými vzdělávacími, státními i nestátními 

institucemi, musí splňovat aktuální kritéria pro akreditaci MŠMT a příslušnou akreditaci také 

obdržet.  

Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny teoreticky, v rámci doplnění vzdělání také obsahují 

hodiny praxí ve školských poradenských zařízeních nebo u konkrétních logopedů. Cílem 

jednotlivých kurzů je vybavit zájemce teoretickými znalostmi z logopedie, jedná se převážně 

o znalost systému zajišťování logopedické intervence v ČR, intaktního a narušeného vývoje 

řeči dítěte, nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, základních pojmů 

z logopedie, fonetiky, psychologie. V neposlední řadě by se frekventanti kurzu měli seznámit 

s možnostmi, jak přirozeně rozvíjet řeč dětí. Aspirací pořadatelů kurzů je také navázání 

spolupráce a zprostředkování kontaktů mezi čerstvými absolventy kurzu a odborníky z řad 

logopedie a klinické logopedie. Dle Standardu (2015) by kurzy měly být sestaveny v časové 

dotaci min. 60 hodin studia, přičemž 40 hodin by měla tvořit přímá výuka s lektory formou 

přednášek a seminářů a 20 hodin by měla představovat pedagogická praxe pod vedením lektorů 

kurzu. Standard (2015) také stanovuje základní okruhy studia, cíle studia a kritéria přijetí 
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zájemce jakožto frekventanta kurzu. Pro přijetí do kurzu je třeba splňovat podmínku 

pedagogického vzdělání, ideálně pro předškolní vzdělávání, případně pedagogické vzdělání 

pro výuku na prvním stupni ZŠ, pedagogické vzdělání speciálních pedagogů či v rámci 

vychovatelství nebo studia pro asistenty pedagoga, a to navíc se souhlasem ředitele zařízení, 

ve kterém uchazeč působí. Zájemce také musí prokázat, že nemá narušenou komunikační 

schopnost.  

Výstupem z kurzu primární logopedické prevence by měla být závěrečná práce s reflexí 

s lektory kurzu nebo kazuistika s reflexí z přímé pedagogické praxe frekventanta. Konkrétní 

podobu výstupu si jednotliví pořadatelé kurzů určují samostatně. Obdržením osvědčení z kurzu 

je absolvent způsobilý k výkonu primární logopedické prevence, o svých kompetencích by měl 

být řádně poučen, také by měl dlouhodobě udržovat navázanou spolupráci s dalšími odborníky. 

 

 

3.9 Kompetence absolventů kurzu logopedické prevence 

 

Standard (2015) uvádí očekávané cíle studia kurzu primární logopedické prevence. 

Absolvent by měl získat nejen teoretické znalosti, ale také především praktické dovednosti. 

Z teoretických znalostí se jedná o získání přehledu v následujících oblastech – systém 

poskytování logopedické intervence v ČR, vývoj řeči, narušený vývoj řeči, nejčastější druhy 

narušené komunikační schopnosti, podpora přirozeného vývoje řeči u dětí, podstata primární 

logopedické prevence jakožto součást logopedické intervence. Za praktické dovednosti 

se považuje osvojení postupů při stimulaci řečového vývoje dětí v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu, uvědomění si správné řečové kultury a poskytování mluvního vzoru, 

osvojení praktik při rozvoji elementárních dovedností potřebných ke zvládnutí čtení a psaní. 

Od absolventa kurzu primární logopedické prevence se taktéž očekává, že bude rodičům dětí 

poskytovat informace o průběhu logopedické prevence a v případě potřeby je odkáže 

na odborníky z oblasti logopedie a klinické logopedie.  

Dle Standardu (2015) má absolvent kurzu primární logopedické prevence následující 

kompetence: „činnosti na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností 

a dovedností dětí, činnosti prevence vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.“ 

Na konkrétních jednotlivých kurzech primární logopedické prevence by měli být 

absolventi explicitně poučeni o svých kompetencích, které studiem logopedické prevence 

nabyli a mohou jich následně využívat v praxi.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST  

4 PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMU 

 

Primární logopedická prevence jakožto součást logopedické péče v rámci MŠMT 

je zajišťována převážně pedagogy v mateřských školách, kteří prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků rozšířili svoje odborné pracovní kompetence. 

Absolvování kurzu logopedické prevence akreditovaného MŠMT je opravňuje k výkonu 

primární logopedické prevence, kterou se rozumí převážně podpora přirozeného vývoje řeči, 

příprava elementárních dovedností pro zvládnutí čtení a psaní, předcházení NKS zejména 

z oblasti narušení článkování řeči (Standard, 2015). V praxi by nemělo docházet k posunu 

odborných kompetencí získaných dlouholetým studiem logopedie a klinické logopedie 

na absolventy kurzu logopedické prevence. Absolventi kurzu logopedické prevence by neměli 

zasahovat do dvou zbývajících částí logopedické intervence, a to diagnostiky a terapie. Neměli 

by tedy například vyvozovat hlásky ani diagnostikovat konkrétní druh NKS. Přesto absolventi 

kurzu logopedické prevence mohou být pro elementární vrstvu logopedické intervence velmi 

užiteční. Měli by to být totiž právě oni, kteří rodičům dětí dají prvotní impuls, aby se svými 

ratolestmi navštívili ordinaci klinického logopeda. S dětmi v mateřské škole také pracují 

nepochybně mnohem déle, než mohou děti strávit v ordinaci klinického logopeda. V rámci 

kompetencí absolventa kurzu logopedické prevence tedy mohou velmi příznivě ovlivnit 

komplexní rozvoj dětí.  

Zároveň jsou kladeny na pedagogické pracovníky nejen v rámci činností logopedické 

prevence stále vyšší nároky. Mělo by pro ně být v současné době již samozřejmostí umět 

pracovat s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod tímto označením se ukrývají 

např. i žáci nadaní nebo žáci s odlišným mateřským jazykem. Pro získávání nových aktuálních 

poznatků z teorie i praxe mohou tito pedagogičtí pracovníci využít mj. právě tzv. dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je 

již jednou z nedílných klíčových náplní pedagogické profese. 

Výzkum pohledu absolventů kurzu logopedické prevence si klade ambice zjišťovat, 

jak hodnotí absolventi kurzu logopedické prevence svoji připravenost a kompetentnost 

k výkonu logopedické prevence. Výzkum se také zabývá subjektivním hodnocením nabytých 

znalostí v dílčích oblastech po absolvování pedagogického vzdělání jednotlivých respondentů 

a následným porovnáním těchto znalostí po absolvování kurzu logopedické prevence. Ačkoliv 

je kurz logopedické prevence určen primárně učitelům mateřských škol, mohou se ho zúčastnit 
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i další pedagogičtí pracovníci, jako například učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé, asistenti 

pedagoga, pedagogové volného času a speciální pedagogové odlišného zaměření 

než logopedického. Je proto pravděpodobné, že i vstupní znalosti a povědomí o jednotlivých 

základních oblastech logopedie, které jsou v kurzu osvojovány, budou u jednotlivých 

pedagogických pracovníků na rozdílné úrovni.  

Jiné práce na téma logopedické prevence s obdobnými výzkumy se většinou zabývají spíše 

samotnými aktivitami a praktikami logopedické prevence, případně zabezpečením logopedické 

prevence ve vybraném regionu. Tento výzkum se zaměřuje spíše na samotné odborníky 

z oblasti logopedické prevence a jeho výsledky by tak mohly poskytnout náměty pro pořadatele 

kurzů logopedické prevence a samozřejmě také pro pregraduální přípravu pedagogických 

pracovníků. Zpětná vazba absolventů kurzu je důležitá pro další zkvalitňování přípravy 

budoucích pedagogických pracovníků a vede i k dostatečnějšímu zabezpečení logopedické 

prevence v mateřských školách.  

 

 

4.1 Cíle výzkumu 

 

Prostřednictvím výzkumné části práce pojednává o logopedické prevenci u dětí 

předškolního věku z pohledu absolventů kurzu logopedické prevence. Hlavním cílem výzkumu 

je zjištění subjektivního hodnocení připravenosti, kompetentnosti a znalostí 

absolventek/absolventů kurzu logopedické prevence a objasnění stanovených výzkumných 

otázek díky analýze získaných odpovědí. V rámci dotazníku jsou však shromažďovány i další 

odpovědi respondentů, např. ohledně konkrétních aktivit vykonávaných v rámci logopedické 

prevence, ohledně informovanosti o systému zabezpečení logopedické intervence v ČR 

nebo např. ohledně hodnocení významu logopedické prevence pro děti předškolního věku.  
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5 PRŮBĚH VÝZKUMU 

5.1 Metodologie 

 

Pro výzkum byla zvolena převážně metoda kvantitativního šetření, v přípravné fázi 

doplněna o metody kvalitativní. V rámci kvalitativních metod byl v první přípravné etapě 

výzkumu realizován nestandardizovaný rozhovor s poskytovatelem kurzů logopedické 

prevence. Rozhovor byl doplněn přímým pozorováním jedné lekce v rámci kurzu logopedické 

prevence. Výstup přípravné etapy výzkumu tvoří informace, které jsou relevantní pro vytvoření 

dotazníku, a také výzkumné otázky, se kterými vstupujeme do následující hlavní výzkumné 

etapy. V rámci kvantitativní metody hlavní etapy výzkumu byl na základě diskutované 

problematiky vypracován polostandardizovaný dotazník. Následně byl uskutečněn sběr dat 

prostřednictvím distribuce dotazníku jednotlivým potenciálním respondentům. Výstupy druhé 

etapy výzkumu představují odpovědi jednotlivých respondentů zanesené do tabulek, 

příp. grafů, výsledky jsou doplněné komentáři.  

Polostandardizovaný dotazník hlavní etapy výzkumu je rozdělen na tři následující části – 

1. Základní údaje o respondentovi, 2. Respondent a výkon logopedické prevence u dětí 

předškolního věku a 3. Subjektivní hodnocení kompetentnosti a připravenosti k výkonu 

logopedické prevence a hodnocení znalostí souvisejících s logopedickou prevencí. 

V první části dotazníku jsou zjišťovány základní údaje o respondentovi pomocí uzavřených 

a otevřených otázek – pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, délka pedagogické praxe, místo 

a kraj pracovního působení, profesní pozice a způsob získání kompetence pro výkon primární 

logopedické prevence. Tyto údaje slouží k bližší specifikaci respondenta, zachovávají ovšem 

stále dostatečnou anonymitu, která je výzkumem garantována. Ve druhé části dotazníku jsou 

shromažďovány údaje o výkonu logopedické prevence z pozice respondenta. Tato část zjišťuje 

prostřednictvím otevřených a uzavřených otázek frekvenci výkonu logopedické prevence, její 

formu, personální zastoupení, konkrétní aktivity a spolupráci s odborníky. V poslední části, 

která je určena výhradně pro absolventy kurzu logopedické prevence, jsou respondenti žádáni 

o subjektivní hodnocení, jak vnímají vlastní kompetentnost a připravenost k výkonu 

logopedické prevence, a také o zhodnocení a porovnání vlastních znalostí dílčích oblastí 

logopedické prevence po absolvování pedagogického vzdělání a následného DVPP v rámci 

primární logopedické prevence. 
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5.2 Výzkumný vzorek respondentů  

 

Výzkumný vzorek respondentů, kteří úspěšně dokončili a odeslali či odevzdali vyplněný 

dotazník a souhlasili se zpracováním uvedených údajů pro účely výzkumné části bakalářské 

práce, tvořilo 40 pedagogických pracovníků, kteří jsou absolventy kurzu logopedické prevence 

akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Z tohoto 

vzorku byli vyloučeni 4 respondenti, neboť se jednalo o pedagogické pracovníky působící 

na 1. stupni základní školy, nepracují tudíž s dětmi předškolního věku. V dotazníku navíc 3 tito 

respondenti uvedli, že se na jejich pracovišti logopedická prevence vůbec neuskutečňuje. 

Pro účely výzkumu je však vhodné doplnit, že se jednalo o 4 asistenty pedagoga, kteří pracovali 

současně i jako vychovatelé nebo pedagogové volného času. Kurz logopedické prevence 

absolvovali v roce 2022 u poskytovatele V lavici, s. r. o.  

Vyhodnocovaný vzorek respondentů tedy finálně tvořilo 36 pedagogických pracovníků 

a zároveň absolventů kurzu logopedické prevence, z toho 35 učitelek MŠ nebo MŠS 

a 1 asistentka pedagoga působící v MŠ. Ze 35 učitelek MŠ dvě respondentky sdělily, že zároveň 

působí i jako speciální pedagožky. Všech 36 pedagogických pracovníků uvedlo, že absolvovali 

kurz logopedické prevence akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, z toho 3 respondentky zmínily, že jsou zároveň absolventkami kurzu celoživotního 

vzdělávání (CŽV) pořádaného VŠ zaměřeného na speciální pedagogiku – logopedii.  

Výzkumný dotazník byl primárně určen absolventům kurzu logopedické prevence, jeho 

vyplnění však bylo umožněno i takovým pedagogickým pracovníkům, kteří kompetenci pro 

výkon logopedické prevence získali i jiným způsobem, a to převážně absolvováním 

bakalářského studijního programu se SZZ z logopedie a surdopedie. Tito respondenti však 

mohli vyplňovat pouze první dvě části dotazníku. Část Subjektivní vnímání kompetentnosti a 

připravenosti k výkonu logopedické prevence a hodnocení znalostí souvisejících 

s logopedickou prevencí byla určena výhradně absolventům kurzu logopedické prevence. 

Absolventi bakalářského studijního programu se SZZ z logopedie a surdopedie se však 

dotazníkového šetření vůbec neúčastnili. 
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5.3 Sběr dat 

 

 Sběr dat probíhal během února a března 2022 mezi absolventy kurzu logopedické 

prevence v rámci Prahy, Plzeňského kraje, Jihočeského, Středočeského, Zlínského, Ústeckého, 

Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Data byla získávána oslovením absolventů 

kurzu logopedické prevence prostřednictvím uzavřených skupin pedagogických pracovníků 

na sociálních sítích, dále kontaktováním převážně fakultních mateřských škol Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy a také osobně přímo na pracovištích. K distribuci dotazníku byli 

osloveni i poskytovatelé vybraných kurzů logopedické prevence, kteří jej rozeslali mezi další 

absolventy kurzu. Za tímto účelem byl vytvořen elektronický dotazník a dotazník fyzický. 

Využití elektronického dotazníku umožnilo oslovit respondenty napříč celou Českou 

republikou. Návratnost elektronického dotazníku však pochopitelně není tak vysoká 

jako návratnost dotazníku distribuovaného osobně, dle automatické statistiky portálu, 

prostřednictvím kterého byl elektronický dotazník vytvořen, činila z celkových návštěv 

návratnost přibližně 30 %. Návratnost fyzického dotazníku distribuovaného osobně dosáhla 

100 %. Součástí dotazníku byl i informovaný souhlas se zpracováním uvedených údajů 

pro účely výzkumné části bakalářské práce, poskytlo jej 40 pedagogických pracovníků. 

Po odebrání nevyhovujících respondentů ve výzkumu pracujeme s odpověďmi 36 respondentů. 
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6 VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÉ ETAPY VÝZKUMU 

 

V přípravné etapě výzkumu byl vypracován dotazník pro absolventy kurzu logopedické 

prevence a také byly stanoveny výzkumné otázky, se kterými vstupujeme do hlavní etapy 

výzkumu. Dotazník byl sestaven na základě diskutované problematiky v rozhovoru 

s poskytovatelem kurzu logopedické prevence a přímého pozorování jedné lekce v rámci kurzu 

logopedické prevence. Rozhovor s přímým pozorováním se uskutečnil během ledna 2022 

online formou. Vzhledem k tomu, že rozhovor s přímým pozorováním sloužil jen jako příprava 

samotného výzkumu kvantitativního charakteru, je na tomto místě uveden pouze nejdůležitější 

souhrn probírané problematiky, který sloužil k sestavení vlastního dotazníkového šetření hlavní 

etapy výzkumu a stanovení výzkumných otázek.  

V rozhovoru poskytovatel kurzu logopedické prevence uvedl, že absolventkami kurzu 

v rámci jeho instituce jsou takřka výhradně ženy, v průměru se jedná většinou o učitelky v MŠ. 

Zájem však prý roste i u dalších pedagogických pracovníků, hlavně u asistentek pedagoga. Tato 

informace vedla k formulaci první výzkumné otázky (viz níže). 

Poskytovatel kurzu logopedické prevence dále v rozhovoru hovořil o hlavních oblastech 

teoretické výuky kurzu – jedná se o základní pojmy z logopedie a fonetiky, vývoj řeči dítěte, 

narušený vývoj řeči, oblast NKS a její prevence, základní orientace v systému zabezpečení 

logopedické intervence v ČR. Zdůrazňoval však i význam praktické části kurzu, která bývá 

absolventkami kurzu velmi dobře hodnocena. V praktické části kurzu mají frekventantky 

možnost spolupracovat s logopedy ze speciálně pedagogických center. Na základě informací 

o dílčích teoretických oblastech, které jsou během kurzu osvojovány, a přímého pozorování 

jednoho tematického bloku teoretické výuky v rámci kurzu logopedické prevence, byla 

stanovena třetí a pátá výzkumná otázka (viz níže). 

 Poskytovatel kurzu logopedické prevence dále zdůrazňoval úspěšnost absolvování kurzu 

logopedické prevence. V rozhovoru uvedl, že úspěšnost absolvování kurzu se pohybuje kolem 

90 %, tudíž velmi vysoko, neboť se podle něj do kurzu hlásí vysoce motivované frekventantky 

s velkým zájmem o danou oblast. Poskytovatel kurzů logopedické prevence uvedl také ideální 

kombinaci kvalit, kterými by se měl vyznačovat absolvent kurzu logopedické prevence – jedná 

se o pedagogického pracovníka bez NKS, který se zajímá o rozvoj komunikačních kompetencí 

u dětí předškolního věku, měl by být dle poskytovatele kreativní a otevřený nabývání 

nejaktuálnějších poznatků. V neposlední řadě by měl být ochotný spolupracovat s logopedy 

a dalšími odborníky, respektovat kompetence a náplň pracovních aktivit absolventa kurzu 
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logopedické prevence. Na základě uvedených informací byla formulována druhá a čtvrtá 

výzkumná otázka (viz níže). 

Výsledkem přípravné etapy výzkumu bylo sestavení dotazníku pro absolventy kurzu 

logopedické prevence převážně na základě rozhovoru s poskytovatelem kurzu, příp. informací 

ze Standardu (2015). V přípravné fázi výzkumu byly s pomocí uvedených zdrojů sestaveny 

také výzkumné otázky, se kterými vstupujeme do vlastní výzkumné etapy – sběru dat 

v dotazníkovém šetření pro absolventy kurzu logopedické prevence.  

 

Výzkumná otázka č. 1: Kteří pedagogičtí pracovníci jsou absolventy kurzu logopedické 

prevence? 

Výzkumná otázka č. 2: Jak hodnotí absolventi kurzů logopedické svoji připravenost 

a kompetentnost k výkonu logopedické prevence u dětí předškolního věku? 

Výzkumná otázka č. 3: Jak hodnotí absolventi kurzů logopedické prevence své znalosti 

získané absolvováním kurzu a jak je porovnávají se znalostmi nabytými po absolvování 

elementárního vzdělání pro výkon pedagogického pracovníka v MŠ?  

Výzkumná otázka č. 4: Jsou frekventanti kurzu logopedické prevence jasně 

a srozumitelně poučeni o svých kompetencích při výkonu logopedické prevence u dětí 

předškolního věku? 

Výzkumná otázka č. 5: Cítí se absolventi kurzu logopedické prevence dostatečně 

informováni o systému zabezpečení logopedické intervence v rámci MŠMT, MPSV a MZ? 
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7 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ ETAPY – DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Výsledky vyplývají z odpovědí na otázky dotazníkového šetření, které je sestaveno 

z uzavřených, otevřených a hodnotících otázek. Jak už bylo naznačeno výše, dotazník byl 

rozdělen na tři části – 1. Základní údaje o respondentovi, 2. Respondent a výkon logopedické 

prevence u dětí předškolního věku a 3. Subjektivní hodnocení kompetentnosti a připravenosti 

k výkonu logopedické prevence a hodnocení znalostí souvisejících s logopedickou prevencí. 

Do první části byly započítány odpovědi 36 respondentek, ve druhé části 32 respondentek 

(na základě splnění podmínky aktivního výkonu logopedické prevence na aktuálním pracovišti 

respondentky) a ve třetí části opět odpovědi všech 36 respondentek. 

Níže jsou představeny odpovědi na jednotlivé otázky dotazníkového šetření shrnuté 

do tabulek, příp. grafů. Otázky a odpovědi jsou dále specifikovány, vždy na konci jednotlivých 

částí dotazníku, příp. přímo pod odpovídající tabulkou. 

 

První část dotazníkového šetření – Základní údaje o respondentovi: 

 

Otázka č. 1 – Pohlaví: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

žena  36 

muž 0 

jiné 0 

Tabulka č. 1 – Pohlaví 

 

Otázka č. 2 – Věk: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

18–25 let 3 

26–35 let 6 

36–45 let 8 

46–55 let 9 

56–65 let 10 

66 let a více 0 

Tabulka č. 2 – Věk 

 

Otázka č. 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

vysokoškolské bakalářské 11 

středoškolské s maturitou s pedagogickým zaměřením 11 
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vysokoškolské magisterské s pedagogickým zaměřením 7 

vyšší odborné s pedagogickým zaměřením 4 

vysokoškolské bakalářské s pedagogickým zaměřením 2 

vysokoškolské magisterské/inženýrské 1 

vyšší odborné 0 

středoškolské s maturitou 0 

středoškolské bez maturity 0 

základní 0 

Tabulka č. 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Otázka č. 4 – Délka pedagogické praxe v letech, příp. měsících: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

0–5 let 8 

6–15 let 10 

16–25 let 5 

26–35 let 6 

36–45 let 7 

Tabulka č. 4 – Délka pedagogické praxe 

 

Otázka č. 5 – Místo pracovního působení: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

mateřská škola 35 

mateřská škola speciální 1 

Tabulka č. 5 – Místo pracovního působení 

 

Otázka č. 6 – Profesní pozice: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

učitelka/učitel MŠ (MŠS) 35 

asistentka/asistent pedagoga 1 

speciální pedagožka/speciální pedagog 2 

Tabulka č. 6 – Profesní pozice 

 

Otázka č. 7 – Kraj pracovního působení: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

Praha 13 

Plzeňský kraj 8 

Jihočeský kraj 5 

Středočeský kraj 3 

Zlínský kraj 2 

Ústecký kraj 2 

Moravskoslezský kraj 2 
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Královéhradecký kraj 1 

Tabulka č. 7 – Kraj pracovního působení 

 

Otázka č. 8 – Získání kompetence pro výkon logopedické prevence: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

kurz logopedické prevence akr. MŠMT v rámci DVPP 36 

kurz CŽV zaměřený na speciální pedagogiku – logopedii 3 

Tabulka č. 8 – Získání kompetence pro výkon log. prevence  

 

Otázka č. 9 – Specifikujte Vaši předchozí odpověď (název kurzu, poskytovatel, příp. rok 

absolvování kurzu): 

kurzy primární logopedické prevence v rámci DVPP: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

nespecifikovalo 11 

V lavici, s. r. o.  8 

Národní institut pro další vzdělávání (aktuálně NPI ČR) 8 

jiní poskytovatelé kurzu logopedické prevence 7 

Asociace klinických logopedů ve školství 2 

Tabulka č. 9 – Kurzy primární log. prevence v rámci DVPP 

 

kurzy CŽV pořádané VŠ zaměřené na speciální pedagogiku – logopedii: 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 

Univerzita Hradec Králové 1 

Tabulka č. 10 – Kurzy CŽV – speciální pedagogika – logopedie 

 

 První část dotazníkového šetření zjišťovala obecné údaje o respondentech. 

Z jednotlivých odpovědí vyplývá, že se výzkumu zúčastnily výhradně ženy (viz Tabulka č. 1). 

Věkové rozložení respondentek je rovnoměrné v kategoriích 36–45 let, 46–55 let a 56–65 let, 

v poslední kategorii bylo respondentek nejvíce. Naopak nejmladší věkovou kategorii 18–25 let 

uvedly pouze 3 respondentky (viz Tabulka č. 2). Dále bylo respondentkami uváděno nejčastější 

nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské bakalářské, středoškolské s maturitou 

s pedagogickým zaměřením a vysokoškolské magisterské s pedagogickým zaměřením 

(viz Tabulka č. 3). Do výzkumu byly zahrnuty odpovědi pouze takových pedagogických 

pracovníků, kteří pracují s dětmi předškolního věku, proto se do odpovědí promítlo místo 

pracovního působení převážně v podobě mateřské školy, příp. mateřské školy speciální 
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(viz Tabulka č. 5).  Z podmínky práce s předškolními dětmi vyplývá i profesní pozice 

respondentek – jednalo se především o učitelky v mateřských školách, přičemž 

dvě z nich uvedly, že působí zároveň i jako speciální pedagožky, a jednu asistentku pedagoga 

(viz Tabulka č. 6). Nejvíce respondentek pocházelo z Prahy a Plzeňského kraje, menší četnost 

představovalo zastoupení v kraji Jihočeském, Středočeském, Ústeckém a dalších (viz Tabulka 

č. 7). Otázka č. 8 – Získání kompetence pro výkon logopedické prevence – představovala 

uzavřenou otázku s více možnými odpověďmi, neboť je pravděpodobné, že někteří pedagogičtí 

pracovníci mohou být absolventy hned několika kvalifikačních možností – 3 respondentky 

uvedly, že vedle absolvovaného kurzu logopedické prevence akreditovaného MŠMT jsou také 

absolventkami kurzu CŽV zaměřeného na speciální pedagogiku – logopedii. V poslední otázce 

prvního oddílu dotazníku byly respondentky žádány o specifikaci kurzu logopedické prevence, 

kterého se účastnily, 11 z nich však konkrétní název kurzu neuvedlo. Jako nejčastější konkrétní 

poskytovatelé kurzu logopedické prevence byly uváděny instituce V lavici, s. r. o., a Národní 

pedagogický institut ČR. Zbylé odpovědi tvořily menší společnosti poskytující další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Každá ze sedmi odpovědí představovala jinou společnost, proto 

byly jednotlivé odpovědi shrnuty do označení „jiní poskytovatelé kurzů logopedické prevence“ 

(viz Tabulka č. 9).  

Je pravděpodobné, že mnozí pedagogičtí pracovníci, kteří měli zájem kurz absolvovat 

v období pandemie koronaviru (tj. hlavně v době mezi březnem 2020 až přelomu roku 2021 

a 2022), využili možnosti účastnit se kurzu v online prostředí (na základě Opatření k možnosti 

změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP, aktualizováno 

3. 11. 2021). S touto formou některé instituce (např. V lavici s. r. o.) pokračovali i v první 

čtvrtině roku 2022.  

 

Druhá část dotazníkového šetření – Respondent a výkon logopedické prevence u dětí 

předškolního věku: 

 

Otázka č. 10 – Je na místě Vašeho pracoviště vykonávána logopedická prevence u dětí 

předškolního věku? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

ano 32 

ne 4 

Tabulka č. 11 – Výkon log. prevence na aktuálním pracovišti 
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Otázka č. 11 – Jak často je na Vašem pracovišti uskutečňována logopedická prevence? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

3–4krát týdně 10 

1–2krát týdně 10 

každý den 7 

nepravidelně 3 

1–3krát měsíčně 2 

Tabulka č. 12 – Frekvence výkonu log. prevence 

 

Otázka č. 12 – Jakou formou je na Vašem pracovišti uskutečňována logopedická prevence? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

individuální i skupinová 25 

skupinová 4 

individuální 3 

Tabulka č. 13 – Forma logopedické prevence 

 

Otázka č. 13 – Vykonáváte logopedickou prevenci na Vašem pracovišti samostatně 

nebo s dalšími kolegy? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

s dalšími kolegy 26 

samostatně 6 

Tabulka č. 14 – Výkon log. prevence – samostatně nebo s dalšími kolegy 

 

Otázka č. 14 – Jaké konkrétní aktivity se v rámci logopedické prevence na Vašem pracovišti 

uskutečňují? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

rozvoj oromotoriky 20 

dechová, fonační a artikulační cvičení 11 

rozvoj zrakové a sluchové percepce 9 

hudební aktivity, rytmizace, zpěv 9 

rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky 8 

využití pohádek, básniček, říkanek, dramatizace 6 

pohybové aktivity, rozvoj hrubé motoriky 5 

rozvoj myšlení a paměti 4 

rozvoj jazykových schopností dle Elkonina 2 

smyslové hry – rozvoj dalších smyslů (čich, chuť, hmat) 2 

Tabulka č. 15 – Konkrétní aktivity v rámci logopedické prevence 
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Otázka č. 15 – S kým v rámci logopedické prevence spolupracujete? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

rodiče dětí 22 

kolegové (nejen z oblasti log. prevence) 20 

klinický logoped, logoped ve zdravotnictví 12 

školské poradenské zařízení – SPC, PPP 10 

speciální pedagog – logoped 10 

vzdělávací instituce pro DVPP 5 

jiné 0 

Tabulka č. 16 – Spolupráce v rámci logopedické prevence 

   

Otázka č. 16 – Vykonáváte logopedickou prevenci u dětí předškolního věku v rámci celé třídy 

(tedy i u dětí bez známek narušené komunikační schopnosti), nebo pouze u dětí vybraných 

(s projevy narušené komunikační schopnosti nebo jejím ohrožením)? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

u všech dětí ve třídě 28 

pouze u vybraných dětí (s projevy NKS) 4 

Tabulka č. 17 – Výkon log. prevence – u všech dětí nebo u dětí vybraných 

 

První otázka druhého oddílu dotazníku, která se týkala uskutečňování logopedické 

prevence na pracovišti respondentek, byla otázkou uzavřenou, navíc s jedinou možnou 

odpovědí. Tato otázka byla navíc povinná, na rozdíl od zbylých otázek druhého oddílu. Otázka 

obsahovala poznámku, že pokud daný respondent odpoví možností, že se na jeho pracovišti 

logopedická prevence vůbec neuskutečňuje, nemá již odpovídat na zbývající otázky z této 

kategorie, neboť souvisí s aktivním výkonem logopedické prevence. Jelikož 4 respondentky 

odpověděly, že se na jejich pracovišti logopedická prevence neuskutečňuje, v dalších otázkách 

této části dotazníku pracujeme pouze s odpověďmi 32 respondentek (viz Tabulka č. 11).  

Přibližně dvě třetiny z tohoto počtu respondentek uvedly, že logopedickou prevenci 

vykonávají 1–2krát týdně nebo 3–4krát týdně, dalších 7 respondentek odpovědělo, 

že ji uskutečňují každý den (viz Tabulka č. 12). Z celkového počtu odpovědí je tato četnost 

výkonu logopedické prevence velmi příznivým zjištěním. Většina respondentek dále uvedla, 

že logopedická prevence je na jejich pracovišti vykonávána formou individuální i skupinovou 

(viz Tabulka č. 13). Takřka stejný počet respondentek také označil, že logopedickou prevenci 

vykonávají spolu s dalšími kolegy (viz Tabulka č. 14). Na tomto místě by bylo vhodné v případě 

prohlubujícího výzkumu od respondentů požadovat specifikaci, zdali jsou tito kolegové taktéž 

absolventy kurzu logopedické prevence.   
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Další otázka, která se týkala konkrétních aktivit prováděných v rámci logopedické 

prevence, umožňovala otevřenou odpověď – doplnění konkrétních aktivit vlastními slovy. Tato 

forma otázky byla zvolena z důvodu větší možnosti autonomie při odpovídání a také 

nepochybně respondentky více podněcovala k promyšlení a formulaci odpovědí. Jednotlivé 

odpovědi byly poté shrnuty do konkrétních oblastí, počty responzí se pochopitelně prolínají. 

Nejvíce respondentek uvedlo jako jimi užívanou aktivitu logopedické prevence rozvoj 

oromotoriky, nejméně z nich naopak uvedlo procvičování dalších smyslů – čichu, chuti a hmatu 

(viz Tabulka č. 15). Z tohoto zjištění vyplývá, že by bylo vhodné, aby se v rámci logopedické 

prevence na kurzech více akcentovalo rozvíjení smyslové percepce, protože jej v praxi cíleně 

uskutečňuje menšina respondentek. Rozvoj zrakového a sluchového vnímání zodpovědělo 

9 respondentek, procvičování dalších smyslů uvedly 2 respondentky. V jednotlivých 

odpovědích se šestkrát objevilo označení aktivit v rámci logopedické prevence jakožto 

„logopedické chvilky.“  

V případě další polouzavřené otázky, ve které bylo možné zaškrtnout jednu, více nebo 

všechny nabízené možnosti, byly respondentky dotazovány, s kým v rámci logopedické 

prevence spolupracují. Odpověď „jiné“ navíc umožňovala vlastními slovy dopsat případný 

zdroj spolupráce, který odpovědi nenabízely. V této otázce mohly respondentky zaškrtnout více 

odpovědí, proto se počty jednotlivých responzí překrývají. Přibližně dvě třetiny dotazovaných 

uvedly v různých kombinacích spolupráci s rodiči dětí. Spolupráci s klinickými logopedy 

označila přibližně jedna třetina respondentek, se speciálními pedagogy – logopedy přibližně 

stejný počet respondentek. Nejméně z nich uvedlo spolupráci se vzdělávacími institucemi 

(viz Tabulka č. 16). Na konci druhého oddílu dotazníkového šetření většina respondentek 

odpověděla, že logopedickou prevenci uskutečňují u všech dětí ve třídě, což je opět ideální 

příklad výkonu logopedické prevence v praxi, neboť primární logopedická prevence 

se zaměřuje na širokou populaci dětí předškolního věku (viz Tabulka č. 17).   

 

 

Třetí část dotazníkového šetření – Subjektivní hodnocení kompetentnosti a připravenosti 

k výkonu logopedické prevence a hodnocení znalostí souvisejících s logopedickou prevencí: 

 

 Tato část dotazníkového šetření obsahovala celkem 8 otázek s hodnotícími škálami, 

respondenti v nich označovali své odpovědi pomocí hodnocení od jedné do pěti (školské 

hodnocení). Tato forma hodnocení byla zvolena kvůli familiárnosti se školním známkováním. 
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Respondenti proto mohli vybírat z hodnocení 1 = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 

4 = dostatečně, 5 = nedostatečně.  

 Otázky č. 17, 18 a 19 jsou obecným a komplexním zhodnocením subjektivního vnímání 

vlastních znalostí souvisejících s logopedickou prevencí a také zhodnocením připravenosti 

a kompetentnosti k výkonu logopedické prevence. Spojujícím prvkem těchto otázek je 

zhodnocení stavu po absolvování kurzu logopedické prevence. Pro jednotnost pochopení 

daných otázek bylo v dotazníku uvedeno vysvětlení pojmů, které by se mohly snadno zaměnit 

či například nesprávně vyložit. Pro účely tohoto dotazníkového šetření tedy chápejme 

připravenost k výkonu logopedické prevence jakožto spojení osobnostních či jiných 

předpokladů se specifickými osvojenými dovednostmi potřebnými k výkonu logopedické 

prevence u dětí předškolního věku (např. adekvátní komunikační schopnost a poskytnutí 

mluvního vzoru, vhodná volba a správné provedení činností v rámci log. prevence). 

Kompetentností k výkonu logopedické prevence se v rámci tohoto dotazníkového šetření 

rozumí hlavně získání formálního oprávnění k výkonu logopedické prevence (tedy oficiální 

absolutorium kurzu logopedické prevence s osvědčením).  

 

Otázka č. 17 – Jak byste celkově ohodnotil/a Vaše znalosti související s logopedickou prevencí 

po absolvování kurzu logopedické prevence? 

Otázka č. 18 – Jak byste celkově ohodnotil/a Vaši připravenost k výkonu logopedické prevence 

po absolvování kurzu logopedické prevence? 

Otázka č. 19 – Jak byste celkově ohodnotil/a Vaši kompetentnost k výkonu logopedické 

prevence po absolvování kurzu logopedické prevence? 

 Otázka č. 17 Otázka č. 18 Otázka č. 19 

respondent 1 3 3 3 

respondent 2 1 1 1 

respondent 3 2 2 2 

respondent 4 2 3 3 

respondent 5 1 1 1 

respondent 6 2 1 1 

respondent 7 1 1 1 

respondent 8 2 3 2 

respondent 9 3 1 2 

respondent 10 2 3 2 

respondent 11 3 3 3 

respondent 12 2 1 2 

respondent 13 1 1 2 

respondent 14 2 3 2 

respondent 15 3 3 3 
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respondent 16 2 2 2 

respondent 17 2 3 3 

respondent 18 2 3 2 

respondent 19 5 4 4 

respondent 20 3 2 2 

respondent 21 3 2 3 

respondent 22 1 2 2 

respondent 23 2 1 1 

respondent 24 1 1 1 

respondent 25 1 2 2 

respondent 26 1 1 1 

respondent 27 2 3 3 

respondent 28 2 4 3 

respondent 29 3 1 1 

respondent 30 4 1 2 

respondent 31 2 2 2 

respondent 32 3 2 2 

respondent 33 3 3 3 

respondent 34 2 2 2 

respondent 35 2 2 2 

respondent 36 3 4 3 

průměr 2,19 2,14 2,11 

odchylka 0,70 0,84 0,60 

Tabulka č. 18 – Celkové hodnocení znalostí, připravenosti a kompetentnosti po absolvování kurzu log. prevence 

  

Z průměrného výpočtu hodnocení vychází, že absolventky hodnotily oblast 

kompetentnosti k výkonu logopedické prevence nejlépe. Nejpříznivěji tedy hodnotí skutečnost, 

že k výkonu logopedické prevence získaly formální osvědčení (srov. hodnoty 2,19; 2,14 a 2,11, 

viz Tabulka č. 18). Z celkového počtu ohodnotilo 14 respondentek oblast znalostí, připravenosti 

a kompetentnosti stejnou známkou.  

 

Otázka č. 20 – Byl/a jste při Vašem doplňujícím studiu k výkonu logopedické prevence jasně 

poučena o svých kompetencích a náplni práce v oblasti logopedické prevence? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

rozhodně ano 25 

spíše ano 9 

spíše ne 2 

rozhodně ne 0 

nevím 0 

Tabulka č. 19 – Poučení o kompetencích v rámci výkonu log. prevence 
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Otázka č. 21 – Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte po absolvování 

Vašeho pedagogického vzdělání? 

Otázka č. 22 - Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte po absolvování 

rozšiřujícího kurzu pro výkon logopedické prevence? 

Otázka č. 23 - Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti narušené komunikační schopnosti 

po absolvování Vašeho pedagogického vzdělání? 

Otázka č. 24 - Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti narušené komunikační schopnosti 

po absolvování rozšiřujícího kurzu pro výkon logopedické prevence  

 

V otázkách č. 21, 22, 23 a 24 jsou respondenti žádáni, aby zhodnotili své nabyté znalosti 

z určených oblastí vždy nejprve po absolvování vlastního pedagogického vzdělání pro výkon 

pedagogického pracovníka v MŠ a poté po absolvování kurzu logopedické prevence.  

 

pozn. 1: Oblastí vývoje řeči dítěte se pro účely tohoto dotazníkového šetření rozumí průřezová 

znalost základních paradigmat – stadia ontogeneze řeči (dle Sovákovy a Lechtovy periodizace), 

specifika narušeného vývoje řeči, orientace v přehledu vývoje správné výslovnosti jednotlivých 

hlásek dle věku dítěte apod. 

pozn. 2: Oblastí narušené komunikační schopnosti se pro účely tohoto dotazníkového šetření 

rozumí základní orientace v nejčastějších druzích NKS u dětí předškolního věku 

a v možnostech jejich logopedické prevence (dyslalie, koktavost, vývojová dysfázie, 

mutismus). 

 Otázka č. 21 Otázka č. 22 Rozdíl 1 Otázka č. 23 Otázka č. 24 Rozdíl 2 

respondent 1 3 3 0 3 3 0 

respondent 2 2 2 0 1 2 -1 

respondent 3 3 2 1 2 2 0 

respondent 4 1 2 -1 2 2 0 

respondent 5 1 1 0 1 1 0 

respondent 6 2 2 0 2 2 0 

respondent 7 2 2 0 2 2 0 

respondent 8 3 2 1 3 2 1 

respondent 9 2 1 1 2 1 1 

respondent 10 2 2 0 2 2 0 

respondent 11 3 2 1 3 2 1 

respondent 12 3 2 1 2 1 1 

respondent 13 2 1 1 2 1 1 

respondent 14 2 1 1 3 2 1 

respondent 15 3 2 1 3 2 1 

respondent 16 3 2 1 3 2 1 



62 

 

respondent 17 2 2 0 3 3 0 

respondent 18 2 1 1 3 2 1 

respondent 19 4 3 1 4 3 1 

respondent 20 2 2 0 3 2 1 

respondent 21 2 2 0 2 2 0 

respondent 22 2 2 0 2 2 0 

respondent 23 3 1 2 3 1 2 

respondent 24 1 1 0 1 1 0 

respondent 25 3 1 2 2 1 1 

respondent 26 1 1 0 2 2 0 

respondent 27 3 1 2 3 1 2 

respondent 28 2 1 1 2 1 1 

respondent 29 2 1 1 3 2 1 

respondent 30 3 1 2 4 1 3 

respondent 31 2 1 1 2 1 1 

respondent 32 5 3 2 5 3 2 

respondent 33 4 3 1 4 3 1 

respondent 34 1 1 0 2 2 0 

respondent 35 1 1 0 3 2 1 

respondent 36 2 1 1 4 3 1 

průměr 2,33 1,64 0,69 2,58 1,86 0,72 

odchylka 0,74 0,60 0,63 0,75 0,53 0,62 

Tabulka č. 20 – Hodnocení dílčích oblastí znalostí v rámci log. prevence a jejich porovnání 

 

Díky výpočtu průměrných hodnot a odchylek ze zanesených hodnocení vyplývá, 

že respondentky v průměru lépe hodnotily své znalosti dílčích oblastí po absolvování kurzu 

logopedické prevence než pouze po absolvování elementárního pedagogického vzdělání 

(srov. hodnot 2,33 a 2,58 s hodnotami 1,64 a 1,86 – viz tabulka č. 20). Tímto výsledkem 

se prokazuje význam absolvování kurzu logopedické prevence pro rozšíření znalostí 

pedagogických pracovníků v oboru logopedie – logopedické prevence.  Dále respondentky 

v průměru lépe hodnotily své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte než z oblasti narušené 

komunikační schopnosti, a to jak po absolvování pedagogického vzdělání, tak i po absolvování 

kurzu logopedické prevence (srov. hodnot 2,33 a 1,64 s hodnotami 2,58 a 1,86 – viz tabulka 

č. 20). Prostřednictvím výpočtu odchylky lze vypozorovat, že v hodnocení znalostí dílčích 

oblastí po absolvování kurzu logopedické prevence se mezi jednotlivými hodnoceními snížil 

rozptyl. To znamená, že se hodnocení respondentů v jednotlivých oblastech po absolvování 

kurzu logopedické prevence stalo konzistentnější. Zde se ukazuje, že po absolvování kurzu 

logopedické prevence pedagogičtí pracovníci hodnotí osvojené znalosti srovnatelněji, dochází 

tak k většímu sjednocení znalostí z oblasti logopedické prevence mezi jednotlivými 
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pedagogickými pracovníky.  Pro vizuálnější představu hodnocení otázek 21–24 jsou přiloženy 

grafy, které ukazují porovnání jednotlivých hodnocení. 
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Subjektivní hodnocení znalostí absolventek z oblasti vývoje řeči dítěte: 

po absolvování ped. vzdělání po absolvování kurzu log. prevence

Graf č.  2 – Subjektivní hodnocení znalostí absolventek z oblasti vývoje řeči dítěte 
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Subjektivní hodnocení znalostí absolventek z oblasti narušené komunikační 

schopnosti: 

po absolvování ped. vzdělání po absolvování kurzu log. prevence

Graf č.  1 – Subjektivní hodnocení znalostí absolventek z oblasti narušené komunikační schopnosti 
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Otázka č. 25 – Odkud čerpáte potřebné materiály a celkovou inspiraci pro výkon logopedické 

prevence? (odpovědi 32 respondentek z druhého oddílu dotazníku) 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

kurz logopedické prevence 30 

odborná literatura 27 

od dalších odborníků (logopedi, kolegové) 24 

internet/sociální sítě 19 

pedagogické vzdělání 18 

vymýšlím vlastní 13 

jiné 2 

Tabulka č. 21 – Zdroje inspirace pro výkon logopedické prevence 

  

Tato otázka umožňovala zaškrtnout jednu, více nebo všechny odpovědi, počty 

jednotlivých prvků se proto překrývají. Z uvedených odpovědí vyplývá, 

že 30 z 32 respondentek čerpá materiály a inspiraci pro výkon logopedické prevence z kurzu 

logopedické prevence. Tato otázka byla opět podmíněna aktivním výkonem logopedické 

prevence v praxi, odpovídalo na ni proto pouze 32 respondentek. 

 

Otázka č. 26 – Jak hodnotíte důležitost praktikování logopedické prevence u dětí předškolního 

věku? (1 = velmi důležité… - …5 = nedůležité) 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

1 (= velmi důležité) 32 

2 1 

3 3 

4 0 

5 (= nedůležité) 0 

Tabulka č. 22 – Hodnocení důležitosti praktikování logopedické prevence u dětí předškolního věku 

 

Otázka č. 27 – Připadáte si dostatečně informován/a o systému zabezpečení logopedické 

intervence v ČR (např. personální zastoupení, legislativní ukotvení, profesní kompetence) 

v rámci MŠMT, MZ a MPSV? 

ODPOVĚĎ: RESPONZÍ: 

spíše ano 19 

rozhodně ano 10 

rozhodně ne 5 

spíše ne 2 

nevím 0 

Tabulka č. 23 – Hodnocení informovanosti absolventů ohledně zabezpečení log. intervence v ČR 
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 Odpovědi, které doposud nebyly výše okomentovány, se týkají otázek ohledně poučení 

o vlastních kompetencích, hodnocení důležitosti logopedické prevence a také hodnocení 

informovanosti ohledně systému zabezpečení logopedické intervence v ČR. 

 Většina respondentek uvedla, že byla během absolvování kurzu logopedické prevence 

jasně poučena o svých kompetencích v oblasti logopedické prevence v praxi (viz Tabulka 

č. 19). Důležitost logopedické prevence hodnotilo 32 z 36 respondentek nejlepší možnou 

známkou (viz Tabulka č. 22). Výsledky poslední otázky vyšly nejméně příznivě. V otázce, zdali 

se respondenti cítí být dostatečně informováni o systému zabezpečení logopedické intervence 

v ČR, většina z nich označila odpověď „spíše ano“, 7 respondentek však odpovědělo „spíše ne“ 

nebo „rozhodně ne“ (viz Tabulka č. 23).  

 

 

7.1 Odpovědi na výzkumné otázky 

 

Na základě shromážděných výsledků dotazníkového šetření a analýzy dat lze odpovědět 

na stanovené výzkumné otázky. Odpovědi na výzkumné otázky byly zformulovány níže 

a obsahují pro referenci i konkrétní tabulku s hodnotami, pomocí kterých byly tyto odpovědi 

sestaveny. Absolventy kurzu logopedické prevence se rozumí ti, kteří se zúčastnili tohoto 

dotazníkového šetření. 

Výzkumná otázka č. 1: Kteří pedagogičtí pracovníci jsou absolventy kurzu logopedické 

prevence?  

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že absolventy kurzu primární 

logopedické prevence akreditovaného MŠMT jsou hlavně učitelky MŠ (viz Tabulka č. 6). 

Výzkumná otázka č. 2: Jak hodnotí absolventi kurzů logopedické svoji připravenost 

a kompetentnost k výkonu logopedické prevence u dětí předškolního věku? 

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že absolventi kurzu logopedické 

prevence hodnotí svoji kompetentnost k výkonu logopedické prevence (tzn. skutečnost, 

že získali formální osvědčení v této oblasti) v průměru lépe než svoji připravenost k výkonu 

logopedické prevence (tzn. kombinaci osobnostních předpokladů a osvojených praktických 

dovedností) (viz Tabulka č. 18).  

Výzkumná otázka č. 3: Jak hodnotí absolventi kurzů logopedické prevence své znalosti 

získané absolvováním kurzu a jak je porovnávají se znalostmi nabytými po absolvování 

elementárního vzdělání pro výkon pedagogického pracovníka v MŠ?   
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Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že subjektivní hodnocení 

absolventů kurzu ohledně vlastních znalostí jednotlivých dílčích oblastí (potřebných pro výkon 

logopedické prevence) je v průměru lepší po absolvování kurzu logopedické prevence 

než po absolvování vlastního elementárního pedagogického vzdělání. Absolventi také lépe 

hodnotí své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte než z oblasti narušené komunikační schopnosti, 

a to jak po absolvování kurzu, tak i po absolvování elementárního pedagogického vzdělání. 

Díky výpočtu odchylky hodnocení jednotlivých absolventů je patrné, že účastí DVPP tohoto 

typu se znalosti v oblasti logopedické prevence pedagogických pracovníků více sjednocují 

(viz Tabulka č. 20). 

Výzkumná otázka č. 4: Jsou frekventanti kurzu logopedické prevence jasně 

a srozumitelně poučeni o svých kompetencích při výkonu logopedické prevence u dětí 

předškolního věku?  

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že většina absolventů kurzu 

logopedické prevence byla poskytovateli kurzu jasně poučena o svých kompetencích pro výkon 

logopedické prevence u dětí předškolního věku (viz Tabulka č. 19). 

Výzkumná otázka č. 5: Cítí se absolventi kurzu logopedické prevence dostatečně 

informováni o systému zabezpečení logopedické intervence v ČR v rámci MŠMT, MPSV 

a MZ? 

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že se většina absolventů kurzu 

logopedické prevence cítí být dostatečně informována („spíše ano“ – 19 responzí, „rozhodně 

ano“ – 10 responzí). Nelze však opomenout 7 absolventek kurzu, které uvedly odpovědi „spíše 

ne“ nebo „rozhodně ne“ (viz Tabulka č. 23). Rozdílné responze ohledně informovanosti jsou 

pravděpodobně způsobené tím, že v rámci jednotlivých institucí DVPP se patrně mírně odlišuje 

obsah či uspořádání teoretické výuky kurzu logopedické prevence. Někteří poskytovatelé kurzu 

logopedické prevence tedy pravděpodobně po absolventech nevyžadují podrobnou orientaci 

v systému zabezpečení logopedické intervence v ČR. 
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8 ZÁVĚR  

 

Cílem bakalářské práce na téma Logopedická prevence u dětí předškolního věku z pohledu 

absolventů kurzu logopedické prevence bylo shrnutí poznatků z nejvýznamnějších oblastí, 

co se týče logopedie, logopedické prevence a předškolního věku. Další cíl představoval 

zpracování pohledu absolventů kurzu logopedické prevence – porovnání subjektivního 

hodnocení jejich vlastních znalostí, pocitu kompetentnosti a připravenosti k výkonu 

logopedické prevence u dětí předškolního věku. Zmíněného cíle bylo dosahováno pomocí dvou 

etap výzkumu – přípravy dotazníkového šetření pomocí získaných informací z rozhovoru 

a přímého pozorování a následné realizace vlastní výzkumné etapy – dotazníkového šetření 

určeného absolventům kurzu logopedické prevence. Zpracování výsledků umožnilo formulace 

odpovědí na výzkumné otázky, které ze získaných dat vyplynuly.  

V teoretické části práce bylo dosaženo cíle prostřednictvím zpracování literární rešerše 

dosavadních významných teoretických poznatků a východisek z oboru logopedie 

a psychologie.  

V rámci výsledků hlavní etapy výzkumné části práce došlo k objasnění výzkumných 

otázek a zprostředkování subjektivního pohledu absolventů kurzů logopedické prevence. 

Absolventy kurzu primární logopedické prevence akreditovaného MŠMT jsou hlavně učitelky 

MŠ (viz Tabulka č. 6). Subjektivní hodnocení respondentů ohledně vlastních znalostí 

jednotlivých dílčích oblastí (potřebných pro výkon logopedické prevence) je v průměru lepší 

po absolvování kurzu logopedické prevence než po absolvování vlastního elementárního 

pedagogického vzdělání (viz Tabulka č. 20). Absolventi kurzu logopedické prevence hodnotí 

svoji kompetentnost k výkonu logopedické prevence (tzn. skutečnost, že získali formální 

osvědčení v této oblasti) v průměru lépe než svoji připravenost k výkonu logopedické prevence 

(tzn. kombinaci osobnostních předpokladů a osvojených praktických dovedností) (viz Tabulka 

č. 18). Většina absolventek kurzu logopedické prevence uvedla, že byla poskytovateli kurzu 

jasně poučena o svých kompetencích pro výkon logopedické prevence u dětí předškolního věku 

(viz Tabulka č. 19). Většina dotazovaných odpověděla, že se cítí být dostatečně informována 

o systému zabezpečení logopedické intervence v ČR (viz Tabulka č. 23). 

Závěrem práce je vhodné okomentovat limity provedeného výzkumu. Hlavní prvek, 

který by zajistil obecnější výsledky výzkumu, je sběr dat reprezentativnějšího, a to hlavně 

podstatně rozsáhlejšího vzorku respondentů. Ve výzkumu by také bylo náležité více reflektovat 

rozdíly mezi čerstvými absolventy a absolventy, kteří kurz plnili již před mnoha lety. 



68 

 

V neposlední řadě materiál z případného použití kvalitativní metody rozhovoru s jednotlivými 

respondentkami by dozajista přispěl k podrobnější analýze dané problematiky. Nicméně 

i přesto tento výzkum může být východiskem pro další šířeji zaměřené šetření, orientované 

například na sledování práce absolventů kurzu logopedické prevence během školního roku 

za použití kvalitativních metod – pozorování souvislé činnosti absolventů kurzu logopedické 

prevence. Dalším případným rozšířením tohoto výzkumu by mohlo být porovnání zabezpečení 

logopedické prevence u dětí předškolního věku v ČR se způsoby využívanými v zahraničí. 

 Z výsledků průměrného hodnocení uvedeného absolventy vyplynulo, že kurzy primární 

logopedické prevence mají pro pedagogické pracovníky z hlediska rozšíření znalostí 

a dovedností značný přínos. Co se týče doporučení, která vyplývají ze zpracování této 

bakalářské práce, bylo by mnohostranně užitečné, aby se o tento typ rozšíření kompetencí 

zajímalo více pedagogických pracovníků. Z hlediska zvyšujících se nároků na profesi učitelů 

MŠ a dalších pedagogických pracovníků by nárůst počtu kvalifikovaných absolventů kurzu 

logopedické prevence nepochybně vedl k větší dostupnosti a odbornosti logopedické prevence 

v mateřských školách. Další tip, třebaže poněkud ambiciózní, je možnost opakované účasti 

na kurzech logopedické prevence. Jednotliví frekventanti kurzu by se tak mohli pravidelně 

vzdělávat a doplňovat si poznatky z oblasti logopedické prevence i z hlediska nových trendů 

a sdílení zkušeností z logopedické a pedagogické praxe. 

 Význam bakalářské práce pro obor speciální pedagogika spočívá hlavně v poskytnutí 

základního vhledu, upozornění na danou problematiku a ve zprostředkování subjektivních 

hodnocení a zpětné vazby absolventů kurzu logopedické prevence. Pro zajišťování kvalitní 

logopedické intervence v ČR je nezbytné, aby na úrovni logopedické prevence u dětí 

předškolního věku bylo zasvěceno co nejvíce pedagogických pracovníků. Z výpočtu 

průměrného hodnocení jednotlivých respondentů totiž vyplývá, že zejména v oblasti narušené 

komunikační schopnosti a orientace v systému zabezpečení logopedické intervence v ČR 

je stále ještě prostor pro lepší subjektivní ohodnocení u mnoha respondentů. V neposlední řadě 

výsledky ukazují (na základě hodnocení znalostí souvisejících s logopedickou prevencí 

po absolvování pedagogického vzdělání), že by se mohla zvýšit informovanost studentů 

v jednotlivých oblastech (př. oblast NKS) již v pregraduálním studiu pro výkon pedagogického 

pracovníka v MŠ, neboť o problematice logopedické prevence a celkovém rozvíjení 

komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku by měli být dostatečně informováni 

všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na výchovně vzdělávacím procesu a naplňování 

cílů RVP PV. Během studia preprimární a primární pedagogiky by v souvislosti s logopedickou 

prevencí mohlo být zařazeno více předmětů z oboru speciální pedagogiky (potažmo logopedie). 
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Výsledky práce by mohly pro inspiraci sloužit také poskytovatelům kurzů logopedické 

prevence a jejich lektorům. 

 Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence 

je jedním z důležitých kroků, jak doplnit ten nejzákladnější článek v systému zajišťování 

logopedické intervence v ČR. Pedagogičtí pracovníci by tak měli být v tomto směru dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků podporováni. Pro dětskou řeč je předškolní věk jedním 

z kritických období. Je tedy záhodno, aby se ti, kteří v předškolním vzdělávání řídí 

nebo vykonávají výchovně vzdělávací proces, v dané problematice velmi dobře teoreticky 

i prakticky orientovali.   
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9 SEZNAM ZKRATEK 

 

AAK  –   augmentativní a alternativní komunikace 

CNS  –   centrální nervová soustava 

CŽV  –  celoživotní vzdělávání 

ČR  –  Česká republika 

DVPP  –  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

log. prevence –  logopedická prevence 

MPSV  –  ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ  –   mateřská škola 

MŠMT –   ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠS  –  mateřská škola speciální 

MZ  –  ministerstvo zdravotnictví 

NKS   –   narušená komunikační schopnost 

NPI ČR –  Národní pedagogický institut České republiky 

NVŘ  –   narušený vývoj řeči 

PPP  –  pedagogicko-psychologická poradna 

RVP PV –   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SPC  –  speciálně pedagogické centrum 

SZZ  –  státní závěrečná zkouška 

ŠVP  –  školní vzdělávací program 

VD  –  vývojová dysfázie 

VŠ  –  vysoká škola 
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10 SEZNAM VYBRANÝCH AKTUÁLNÍCH KURZŮ PRIMÁRNÍ 

LOGOPEDICKÉ PREVENCE 

 

kurzy primární logopedické prevence akreditované MŠMT: 

         

Název kurzu:   Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství 

Poskytovatel:   Národní pedagogický institut ČR 

Adresa:   Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1 

Web:   https://www.npi.cz/vzdelavani/vzdelavaci-programy/5715-logopedicky-

asistent-primarni-logopedicka-prevence-ve-skolstvi42 

Název kurzu:   Studium pro logopedické asistenty 

Poskytovatel:  INFRA, s.r.o.  

Adresa:   Tyršova 241, 675 22 Stařeč 

Web:   https://kurzy.infracz.cz/kurzy/studium-pro-logopedicke-asistenty-

kombinovane-studium-

/?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klaQNHywl7ihMD_AhSXc

XNe9dZonGXe-Phx89b40nTyhP5OSStMeyEaAixdEALw_wcB 

Název kurzu:   Logopedický asistent – Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – 

primární logopedická prevence 

Poskytovatel:   V lavici, s.r.o. 

Adresa:   Prosecká 524/26, 180 00, Praha – Libeň 

Web:    https://vlavici.cz/dvpp 

Název kurzu:   Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence 

Poskytovatel:   SCHOLASERVIS.cz 

Adresa:   Palackého 151/10, Prostějov 796 01 

Web:  http://scholaservis.cz/seminar/podpora-prirozeneho-rozvoje-reci-deti-

primarni-logopedicka-prevence-log18/ 

Název kurzu:   Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence 

Poskytovatel:   Jahodovka, profesní institut 

Adresa:   Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00, Praha 10 

Web:   https://institut.vossp.cz/kurzy/podpora-p%C5%99irozen%C3%A9ho-

rozvoje-%C5%99e%C4%8Di-d%C4%9Bt%C3%AD-

prim%C3%A1rn%C3%AD-logopedick%C3%A1-prevence-635/ 

https://www.npi.cz/vzdelavani/vzdelavaci-programy/5715-logopedicky-asistent-primarni-logopedicka-prevence-ve-skolstvi42
https://www.npi.cz/vzdelavani/vzdelavaci-programy/5715-logopedicky-asistent-primarni-logopedicka-prevence-ve-skolstvi42
https://kurzy.infracz.cz/kurzy/studium-pro-logopedicke-asistenty-kombinovane-studium-/?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klaQNHywl7ihMD_AhSXcXNe9dZonGXe-Phx89b40nTyhP5OSStMeyEaAixdEALw_wcB
https://kurzy.infracz.cz/kurzy/studium-pro-logopedicke-asistenty-kombinovane-studium-/?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klaQNHywl7ihMD_AhSXcXNe9dZonGXe-Phx89b40nTyhP5OSStMeyEaAixdEALw_wcB
https://kurzy.infracz.cz/kurzy/studium-pro-logopedicke-asistenty-kombinovane-studium-/?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klaQNHywl7ihMD_AhSXcXNe9dZonGXe-Phx89b40nTyhP5OSStMeyEaAixdEALw_wcB
https://kurzy.infracz.cz/kurzy/studium-pro-logopedicke-asistenty-kombinovane-studium-/?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klaQNHywl7ihMD_AhSXcXNe9dZonGXe-Phx89b40nTyhP5OSStMeyEaAixdEALw_wcB
https://vlavici.cz/dvpp
http://scholaservis.cz/seminar/podpora-prirozeneho-rozvoje-reci-deti-primarni-logopedicka-prevence-log18/
http://scholaservis.cz/seminar/podpora-prirozeneho-rozvoje-reci-deti-primarni-logopedicka-prevence-log18/
https://institut.vossp.cz/kurzy/podpora-p%C5%99irozen%C3%A9ho-rozvoje-%C5%99e%C4%8Di-d%C4%9Bt%C3%AD-prim%C3%A1rn%C3%AD-logopedick%C3%A1-prevence-635/
https://institut.vossp.cz/kurzy/podpora-p%C5%99irozen%C3%A9ho-rozvoje-%C5%99e%C4%8Di-d%C4%9Bt%C3%AD-prim%C3%A1rn%C3%AD-logopedick%C3%A1-prevence-635/
https://institut.vossp.cz/kurzy/podpora-p%C5%99irozen%C3%A9ho-rozvoje-%C5%99e%C4%8Di-d%C4%9Bt%C3%AD-prim%C3%A1rn%C3%AD-logopedick%C3%A1-prevence-635/
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14 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 - RVP PV, 1. 9. 2021, Podoblast Jazyk a řeč 

 

Mezi dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) patří: 

− rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  

−  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  

− osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) představuje: 

− artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti  

− společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, 

sdělování slyšeného druhým apod.)  

− komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv  

− samostatný slovní projev na určité téma  

− poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů 

− vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo  

− přednes, recitace, dramatizace, zpěv  

− grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen  

− prohlížení a „čtení“ knížek  

− hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest  

− činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, 

knihy, audiovizuální technika) 

Mezi očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

patří: 

− správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  



 

 

− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách  

− vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka 

i obsah, ptát se)  

− domluvit se slovy i gesty, improvizovat  

− porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách)  

− formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  

− učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)  

− učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.)  

− sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

− popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)  

− chápat slovní vtip a humor  

− sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech  

− utvořit jednoduchý rým  

− poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma  

− rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci  

− sledovat očima zleva doprava  

− poznat některá písmena a číslice, popř. slova  

− poznat napsané své jméno  

− projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 

užívat telefon 

Za rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga) je označováno: 

− prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými  

− málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá 

motivace k nim  

− špatný jazykový vzor 

− vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování 

dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)  



 

 

− časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka 

nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa 

apod.)  

− nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní  

− omezený přístup ke knížkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 - Dotazník pro absolventky/absolventy kurzu logopedické prevence  

 

Vážená respondentko/vážený respondente, 

 

jmenuji se Lucie Koželuhová a studuji třetí ročník bakalářského programu český jazyk – speciální 

pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své bakalářské práce 

s názvem Logopedická prevence u dětí předškolního věku z pohledu absolventů kurzu logopedické 

prevence se zaměřuji na logopedickou prevenci zejména v mateřských školách s důrazem na subjektivní 

hodnocení kompetentnosti a připravenosti k výkonu logopedické prevence a hodnocení znalostí 

absolventů kurzu logopedické prevence souvisejících s logopedickou prevencí.  

 Součástí práce je i praktická část, do které aktuálně sbírám data z tohoto dotazníku. Rozhodnete-

li se věnovat mému dotazníku svůj čas, budu moc vděčná za Vaši spolupráci. Dotazník je zcela 

anonymní a jeho výsledky slouží pouze k účelům zpracování bakalářské práce. Děkuji. 

 

 

První část – Základní údaje o respondentce/respondentovi: 

 

1. Pohlaví: 

 žena 

 muž 

 jiné 

 

2. Věk: 

 18–25 let 

 26–35 let 

 36–45 let 

 46–55 let 

 56–65 let 

 66 let a více 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 základní 

 středoškolské bez maturity  

 středoškolské s maturitou 

 středoškolské s maturitou s pedagogickým zaměřením 

 vyšší odborné 



 

 

 vyšší odborné s pedagogickým zaměřením 

 vysokoškolské bakalářské 

 vysokoškolské magisterské/inženýrské 

 vysokoškolské bakalářské s pedagogickým zaměřením 

 vysokoškolské magisterské s pedagogickým zaměřením 

 

4. Délka pedagogické praxe v letech, příp. měsících: (vypište čísly) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Místo pracovního působení: 

 mateřská škola 

 mateřská škola speciální 

 logopedická třída při mateřské škole 

 přípravná třída na základní škole/základní škole speciální 

 první stupeň základní školy/základní školy speciální 

 školní poradenské pracoviště 

 školní poradenské zařízení 

 

6. Profesní pozice: 

 učitelka/učitel MŠ 

 učitelka/učitel ZŠ 

 asistentka/asistent pedagoga 

 vychovatelka/vychovatel 

 speciální pedagožka/speciální pedagog 

 pedagožka/pedagog volného času 

 

7. Ve kterém kraji pracovně působíte? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Získání kompetence pro výkon logopedické prevence: 

 kurz logopedické prevence akreditovaný MŠMT (v rámci dalšího vzdělávání       

pedagogických pracovníků) 

 

 bakalářský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku se SZZ z logopedie 

a surdopedie 

 

 kurz celoživotního vzdělávání pořádaný VŠ zaměřený na speciální 

pedagogiku – logopedii 

 

9. Specifikujte Vaši předchozí odpověď. (uveďte prosím název kurzu/VŠ, poskytovatele 

kurzu, příp. rok absolvování) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………      

 

 

Druhá část – Respondentka/ respondent a výkon logopedické prevence u dětí předškolního věku: 

 

10. Je na místě Vašeho pracoviště vykonávána logopedická prevence? (pokud ne, vynechte 

všechny následující otázky druhé části dotazníku, pokračujte opět až ve třetí části) 

 ano 

 ne 

 

11. Jak často je na Vašem pracovišti vykonávána logopedická prevence? 

 každý den 

 3–4krát týdně 

 1–2krát týdně 

 1–3krát měsíčně 

 nepravidelně  

 

12. Jakou formou je na Vašem pracovišti uskutečňována logopedická prevence? 

 individuální 

 skupinová 

 individuální i skupinová 

 



 

 

13. Vykonáváte logopedickou prevenci na Vašem pracovišti samostatně nebo s dalšími 

kolegy? 

 samostatně 

 s dalšími kolegy 

 

14. Jaké konkrétní aktivity v rámci logopedické prevence se na Vašem pracovišti 

uskutečňují? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

15.  S kým v rámci logopedické prevence spolupracujete? (je možno vybrat více 

odpovědí) 

 klinický logoped, logoped ve zdravotnictví 

 speciální pedagog – logoped 

 kolegové (nejen z oblasti logopedické prevence) 

 školní poradenské pracoviště 

 školské poradenské zařízení – SPC, PPP 

 vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 rodiče dětí 

 další…………………………………………………………………………………… 

 

16. Vykonáváte logopedickou prevenci u dětí předškolního věku v rámci celé třídy dětí 

(tudíž i u dětí bez známek narušení komunikační schopnosti), nebo pouze u dětí vybraných 

(s projevy narušené komunikační schopnosti)? 

 u všech dětí ve třídě  

 pouze u vybraných dětí (s projevy narušení komunikační schopnosti nebo jejím 

ohrožení) 

 

 

 

 

 



 

 

Třetí část – Subjektivní hodnocení kompetentnosti a připravenosti k výkonu logopedické prevence 

a hodnocení znalostí související s logopedickou prevencí – část pouze pro absolventy kurzu 

logopedické prevence: 

 

Jak hodnotit? (hodnotící škály, známky 1–5 jako ve škole: jedna = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 

4 = dostatečně, pět = nedostatečně, odpovídající známku zakroužkujte) 

 

pozn. 1: připraveností se pro účely tohoto dotazníkového šetření rozumí spojení osobnostních či jiných 

předpokladů se specifickými osvojenými dovednostmi potřebnými k výkonu log. prevence u dětí 

předškolního věku (např. adekvátní komunikační schopnost a poskytnutí mluvního vzoru, schopnost 

vhodné volby a správné realizace činností v rámci logopedické prevence) 

pozn. 2: kompetentností se pro účely tohoto dotazníkového šetření rozumí hlavně získání formálního 

oprávnění k výkonu log. prevence u dětí předškolního věku (absolutorium kurzu log. prevence) 

pozn. 3: oblast vývoje řeči dítěte – znalost základních periodizací vývoje dětské řeči, znalost vývoje 

artikulace jednotlivých hlásek dle věku dítěte, narušený vývoj řeči… 

pozn. 4: oblast narušené komunikační schopnosti – nejčastější druhy narušené komunikační 

schopnosti u dětí předškolního věku a jejich prevence (dyslalie, vývojová dysfázie, koktavost, mutismus) 

 

 

17. Jak byste celkově ohodnotil/a Vaše znalosti související s logopedickou prevencí 

po absolvování kurzu logopedické prevence? 

1 2 3 4 5 

 

18. Jak byste celkově ohodnotil/a Vaši připravenost k výkonu logopedické prevence 

po absolvování kurzu logopedické prevence? (viz výše pozn. 1) 

1  2 3 4 5 

 

19. Jak byste celkově ohodnotil/a Vaši kompetentnost k výkonu logopedické prevence 

po absolvování kurzu logopedické prevence? (viz výše pozn. 2) 

1 2 3 4 5 

 

20. Byl/a jste při Vašem doplňujícím studiu k výkonu logopedické prevence jasně 

poučena o svých kompetencích v oblasti logopedické prevence? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 



 

 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

 nevím 

 

21. Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte po absolvování Vašeho 

pedagogického vzdělání? (viz výše pozn. 3) 

1 2 3 4 5 

 

22. Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti vývoje řeči dítěte po absolvování 

rozšiřujícího studia pro výkon logopedické prevence? (viz výše pozn. 3) 

1 2 3 4 5 

 

23. Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti narušené komunikační schopnosti 

po absolvování Vašeho pedagogického vzdělání? (viz výše pozn. 4) 

1 2 3 4 5 

 

24. Jak byste ohodnotil/a své znalosti z oblasti narušené komunikační schopnosti 

po absolvování rozšiřujícího studia pro výkon logopedické prevence? (viz výše pozn. 4) 

1 2 3 4 5 

 

25. Odkud čerpáte potřebné materiály a celkovou inspiraci pro výkon logopedické 

prevence? (lze zaškrtnout více odpovědí, odpovídejte, pokud log. prevenci aktivně 

vykonáváte) 

 kurz logopedické prevence 

 pedagogické vzdělání 

 odborná literatura 

 internet/sociální sítě 

 od dalších odborníků (logopedi, kolegové) 

 vymýšlím vlastní 

 jiné……………………………………………………………………………………… 

 

26. Jak hodnotíte důležitost praktikování logopedické prevence u dětí předškolního 

věku? (1 = velmi důležité, 5 = nedůležité) 

1 2 3 4 5 

 



 

 

27. Připadáte si dostatečně informován/a o zabezpečení logopedické intervence (např. 

personální zastoupení, legislativní ukotvení, profesní kompetence) v rámci MŠMT, MZ a 

MPSV v České republice? 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

 nevím 

 

28. Souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely výzkumné části 

bakalářské práce? 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 

 

 

 

 

 

 


