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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá propojením logopedické prevence a hudebních činností v 

předškolním vzdělávání. Cílem práce je zjistit, zda prostředky hudební výchovy můžeme 

zlepšit jazyk a řeč dětí s odkladem školní docházky. 

Teoretická část popisuje problematiku odkladů školní docházky. Věnuje se narušené 

komunikační schopnosti a jejím kategoriím, odlišnému mateřskému jazyku a bilingvnímu 

rodinnému prostředí, neboť předmětem výzkumu jsou děti z těchto zmíněných skupin. 

Pojednává též o vývoji řeči v jazykových rovinách, zabývá se logopedickou prevencí 

v mateřské škole a jejím propojením s hudebními činnostmi. 

Praktická část je věnována akčnímu výzkumu, který obsahuje vstupní diagnostiku dětí 

s odkladem školní docházky, popisuje průběh výzkumu a hodnotí vliv hudebních činností 

v logopedické prevenci na jazyk a řeč dětí s odkladem školní docházky. Součástí praktické 

části je také dotazníkové šetření, které přináší data o průběhu logopedické prevence 

v mateřských školách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

odklad školní docházky, logopedická prevence, hudební činnosti, řeč, komunikace  



 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the association between speech therapy prevention and music 

activities in preschool education. The aim of the thesis is to discover whether the means of 

music education can improve the language and speech of children with delayed school 

attendance. 

The theoretical part describes the issue of delayed school attendance. It deals with reduced 

communication skills and its categories, different mother tongue and bilingual family 

environment, since the subject of the research are children from these settings. The 

development of speech in the language layers is discussed, too. This part also deals with 

speech therapy prevention in kindergarten and its connection with musical activities. 

The practical part is devoted to action research, which includes an initial diagnosis of children 

with delayed school attendance, describes the course of the research and evaluates the impact 

of musical activities in speech therapy prevention on the language and speech of children with 

delayed school attendance. The practical part also includes a questionnaire survey that 

provides data on the course of speech therapy prevention in kindergartens. 

KEYWORDS 

delayed school attendance, speech therapy prevention, musical activities, speech, 

communication
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Úvod 

Odklad školní docházky je v dnešní době stále velmi aktuálním tématem. Z vlastní 

pedagogické praxe mohu potvrdit, že dětí s odkladem každým rokem přibývá. V posledních 

letech tomu zcela jistě napomohla i pandemie nemoci Covid-19. Během tří let působení 

v předškolní třídě jsem vypozorovala, že většina dětí s odkladem školní docházky má zároveň 

problémy v oblasti jazyka a řeči, ať už se jedná o narušenou komunikační schopnost, odlišný 

mateřský jazyk či vliv bilingvního rodinného prostředí. Z tohoto důvodu jsem se začala více 

zaměřovat na primární logopedickou prevenci, kterou právě tyto skupiny dětí bezpochyby 

potřebují. Zejména děti s odlišným mateřským jazykem se stávají čím dál tím více početnou 

skupinou, která se bude, díky stále probíhající migraci, rozrůstat. Nesmíme opomenout ani 

neustále trvající válku na Ukrajině, kvůli které se během pár měsíců mnohonásobně zvýšil 

počet ukrajinských dětí v mateřských i dalších školách. Ve své třídě jsem se rozhodla 

provádět logopedickou prevenci v propojení s hudebními činnostmi, neboť mám k hudební 

výchově velmi blízko a domnívám se, že hudební složky zaujmou pozornost dětí a probudí 

v nich zájem a nadšení.  

Teoretická část práce se bude zabývat nejprve problematikou odkladu školní 

docházky, který souvisí se školní zralostí a připraveností. Jednu kapitolu věnuji též 

pedagogické diagnostice a jejím metodám. Další část práce stručně charakterizuje pojmy řeč, 

jazyk a komunikace, zaměří se na vývoj řeči a na jednotlivé jazykové roviny. Větší prostor 

bude věnován narušené komunikační schopnosti a logopedické prevenci. Upozorním i na děti 

s odlišným mateřským jazykem a na děti z bilingvního prostředí, neboť i na ně se vztahuje 

akční výzkum. Ke konci teoretické části se zaměřím na hudební činnosti, na jejich propojení 

s rámcovým vzdělávacím programem, logopedickou prevencí a na propojení hudby a řeči. 

V praktické části popíšu cíle, metody, průběh a výsledky akčního výzkumu a 

dotazníkového šetření. Zpočátku shromáždím informace o dětech s odkladem školní docházky 

prostřednictvím analýzy dokumentů, pedagogické a jazykové diagnostiky. Při pedagogické 

diagnostice bude využita metoda pozorování, jazyková diagnostika proběhne formou testu. 

Vytvořím a realizuji deset hudebně logopedických lekcí, při kterých praktikuji metodu 

zúčastněného pozorování a následně zhodnotím jejich průběh. S odstupem šesti měsíců 

provedu jazykovou diagnostiku znovu a vyhodnotím, zda došlo ke zlepšení v jednotlivých 

rovinách řeči. Dotazníkové šetření ukáže, jak probíhá logopedická prevence v jiných 

mateřských školách.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Odklad školní docházky 

1.1 Vymezení pojmů školní zralost a školní připravenost 

U školní zralosti a připravenosti se často setkáváme s prolínáním mezi jednotlivými 

pojmy. Oba tyto termíny označují určitý stav kvality vývoje dítěte, který by se měl stát 

zárukou proto, že dítě zvládne požadavky základní školy (dále „ZŠ“). Pro oba termíny jsou 

také společné jejich kategorie – fyzická, psychická, sociální a dovednostní. Tyto kategorie, a 

tedy stav kvality vývoje dítěte, mohou ovlivňovat vnější faktory (prostředí MŠ, rodinné 

prostředí, kvalita péče) a také vnitřní dispozice (zralost CNS a zralost kognitivních procesů). 

Vnitřní dispozice ovlivňují úroveň dokončení vývojové etapy, která se váže k šestému roku 

života dítěte (Koťátková, 2008). 

1.1.1 Školní zralost 

„Školní zralost chápeme jako způsobilost dítěte začlenit se do školního vyučování, 

která vychází ze stavu jeho fyzických, zdravotních a mentálních předpokladů, tj. z kvality 

myšlenkových operací, úrovně vyjadřování, schopnosti soustředit se s aktivní pozorností a 

odpovídajícím reagováním.“ (Koťátková, 2008, s. 114). Definic školní zralosti si můžeme 

v odborné literatuře přečíst mnoho. Nejčastěji bývá charakterizována jako stav dítěte, který 

zahrnuje jeho zdravotní, psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku. Zralost 

posuzujeme v oblasti fyzické (výška, váha, kvalita zdraví apod.), psychické (kognitivní 

úroveň, psychická a citová vyspělost, kvalita vyjadřovacích schopností apod.) a sociálně 

emocionální, jejíž součástí je i zralost pracovní. (Dandová a kol. 2018) 

Dříve se zjišťovala u pediatra tzv. Filipínská míra, jakožto tělesný předpoklad pro 

vstup do školy.1 V dnešní době školní zralost posuzují pediatři v rámci preventivní prohlídky, 

učitelé mateřských škol (dále „MŠ“), ale převážně pracovníci pedagogicko-psychologické 

poradny (dále „PPP“) za pomocí komplexních zjišťovacích metod. Známý je např. test školní 

zralosti, který zformuloval Jirásek, ale existuje mnoho dalších testů. Při posuzování školní 

zralosti vycházejí psychologové z norem vývojové psychologie, fyzické vyspělosti pro dané 

věkové období a také z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále 

„RVP PV“). PPP se opírá o údaje od pediatrů, dětských psychologů, rodičů i pedagogů z MŠ 

a jejich pedagogické diagnostiky. (Dandová a kol. 2018) 

 
1 Filipínská míra zjišťuje, zda došlo ke změně tělesných proporcí dítěte, konkrétně k protažení končetin.  
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U školní zralosti jde především o vyzrálost centrální nervové soustavy (dále „CNS“). 

Ta je důležitým předpokladem proto, aby bylo dítě schopno se dobře adaptovat na školní 

prostředí. Čím zralejší jedinec, tím jednodušší pro něj bude přechod a jeho osobnost bude 

vyrovnanější a odolnější. 

1.1.2 Školní připravenost 

Školní připravenost spojujeme spíše než se zráním CNS s vnějšími vlivy, tzv. s vlivy 

prostředí, výchovy a předškolního vzdělávání. Jde o pedagogický pohled na úroveň stavu 

připravenosti dítěte k započetí předškolního vzdělávání. Můžeme ji definovat jako: 

„způsobilost a stav rozvoje obecných a praktických vědomostí, dovedností a návyků, které 

umožní dítěti pokračovat ve svém vývoji prostřednictvím školního vzdělávání…“ (Koťátková, 

2008, s. 114). Jiná definice říká, že: „Školní připravenost je komplexní charakteristika, která 

zahrnuje jak úroveň biologického a psychického vývoje dítěte, tak dispozice vytvářené na 

základě učení a vlivem konkrétního sociálního prostředí.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, 

s. 301) 

Dítě v předškolním věku výrazně ovlivňuje jeho okolí a prostředí, ve kterém se 

nachází. Rodiče i MŠ by měli dítěti nabízet různorodé činnosti, vytvářet dostatečně podnětné 

prostředí, ale zároveň nechat dítěti prostor pro volnou hru a nepřetěžovat ho příliš vysokými 

nároky. MŠ by měla úzce spolupracovat s rodinou, rozvíjet potenciality dítěte a vyrovnávat 

případné sociokulturní nedostatky. (Dandová a kol., 2018) 

Jednou ze složek školní připravenosti je sociální připravenost. Dítě si jak v rodině, tak 

v MŠ osvojuje pravidla a způsoby slušného chování. Učí se poděkovat, pozdravit, říct si o 

pomoc, neskákat druhému do řeči apod. Každý ze své rodiny přejímá jisté sociální 

dovednosti, později se socializuje v širší skupině (na dětském hřišti, v MŠ, ve školní třídě). 

Dítě by mělo být schopno přijímat a respektovat různé sociální pozice ve skupině, které se 

mohou často proměňovat. Nedílnou součástí je rozlišování sociálních rolí. Dítě by si mělo 

uvědomovat rozdíl mezi dospělou osobou (autoritou) a svými vrstevníky. Pracovní 

připravenost chápeme jako schopnost soustředit se na činnosti, rozlišovat hru od povinnosti, 

může jít o získání konkrétních pracovních návyků. U dětí podporujeme především 

samostatnost a zodpovědnost. Další nepostradatelnou složkou jsou jazykové kompetence. 

Měli bychom být pro děti dobrým řečovým vzorem, a záměrně rozvíjet všechny čtyři 

jazykové roviny. Tzv. rovinu lexikálně-sémantickou, která rozvíjí aktivní i pasivní slovní 

zásobu. Rovinu morfologicko-syntaktickou, která se zabývá gramatikou a větnou skladbou. 
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Dále rovinu foneticko-fonologickou, která se zaměřuje na sluchové vnímání a správnou 

artikulaci a rovinu pragmatickou, která se zaměřuje na praktické využití jazyka. Do kognitivní 

připravenosti patří např. rozvoj vnímání, myšlení, pozornosti, paměti apod. (Dandová a kol. 

2018) 

Školní připravenost posuzuje speciální pedagog v PPP nebo učitel v mateřské či 

základní škole při zápisu. (Koťátková, 2008) Složek školní připravenosti je několik, proto zde 

uvedu oblasti, kterými se zabývá PPP při posuzování školní zralosti a připravenosti. Těmi 

jsou: 

• Úroveň psychomotorického vývoje – hrubá, jemná motorika, grafomotorika, kresba, 

lateralita, orientace v prostoru. 

• Úroveň jazykového vývoje – výslovnost, slovní zásoba, syntax (větná skladba), 

gramatika, pragmatická rovina řeči, ale i pojmenování barev či předmatematické 

představy apod. 

• Úroveň percepční zralosti – zrakové a sluchové rozlišování. 

• Úroveň sociálně-emoční zralosti – odloučení od rodiče, schopnost podřídit se autoritě, 

reakce na neúspěch. 

• Úroveň práceschopnosti – koncentrace pozornosti, pracovní tempo, samostatnost, 

sebeovládání apod. 

(Dandová a kol., 2018) 

1.2 Odklad školní docházky 

„I když podle školských předpisů je možné, aby do první třídy nastoupilo dítě, které 

dosáhne věku šesti let teprve do konce kalendářního roku, stává se dnes jen výjimečně, že by 

rodiče něco takového žádali. Ještě před dvaceti lety to byla běžná věc. Dříve také rodiče 

přijímali návrh poradny na odložení školní docházky většinou tak, jako by to bylo na úkor 

dítěte. Dnes naopak nejsou žádnou vzácností případy, kdy rodiče žádají odklad školní 

docházky pro dítě nadprůměrně vyspělé…“ (Matějček, 1991, s. 113).  

Jak se můžeme dočíst v citaci výše, dříve byl odklad školní docházky (dále „OŠD“) 

považován spíše za negativum a byl také udělován výjimečně. V dnešní době můžeme říct, že 

je to takřka naopak. Pokud bychom nahlédli do prvních tříd ZŠ, mohli bychom se přesvědčit, 

že až čtvrtina dětí je sedmiletých. Školské statistiky ukazují, že počet dětí s OŠD dlouhodobě 

přesahuje úroveň 22 %, přitom v 70. letech byli sedmiletí prvňáčci ve třídě spíše výjimkou. 

(Dandová a kol., 2018) Znamená vysoký počet odkladů, že jsou na děti, které mají nastoupit 
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do první třídy, kladeny stále větší nároky? Podle Koťátkové (2008) je největším problémem 

strach rodičů, zda je jejich dítě dost zralé, připravené a zda zvládne nároky ZŠ. Tento strach 

pravděpodobně přetrvává od 80. let 20. století, kdy metody práce ve školách byly postaveny 

na výkonu dětí. V naší MŠ počty dětí s OŠD stále narůstají a dnes tyto děti tvoří až polovinu 

předškolní třídy. 

1.3 Odklad školní docházky z pohledu legislativy 

Jak už jsem zmínila, podíl dětí s odloženou povinnou školní docházkou je v České 

republice vysoký. Stáváme se v tomto ohledu atypickou zemí. S tímto je spojená jedna 

z úprav ve školském zákoně2, kterou je zavedení povinného posledního ročníku předškolního 

vzdělávání. Do školského zákona byla vložena dvě nová ustanovení (§ 34a a §34b ŠZ), která 

mají nadpisy: Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění a Individuální 

vzdělávání dítěte. Tato novela nám měla zajistit adekvátní přípravu pětiletých dětí na zahájení 

školní docházky (Dandová a kol., 2018). 

Legislativní definici OŠD vymezuje školský zákon v § 37 – Odklad povinné školní 

docházky. V odstavci 1 je uvedeno: „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy 

povinnou školní docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“ Z tohoto vyplývají podmínky, které musí 

být splněny, aby mohl ředitel školy rozhodnout o OŠD. Důležitý je také fakt, že odklad je 

podle znění školského zákona možný jen jednou. Výjimky nejsou možné, tj. dítě musí 

nastoupit do školy nejpozději v tom školním roce, ve kterém dosáhne věku osmi let.  

Zákon také umožňuje dodatečný odklad povinné školní docházky. O tom 

pojednává ustanovení § 37, odst. 3, které zní: „Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné 

školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní 

docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 

prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující 

školní rok.“ Nejčastější příčinou těchto odkladů bývá nezkušenost rodičů, kteří přeceňují 

 
2 Školským zákonem rozumíme zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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schopnosti svého dítěte. Stává se to v případech, kdy je rodičům odborníky či učiteli 

doporučován OŠD a oni i přesto dítě do školy pošlou. Pedagogové ani psychologové tento 

postup nedoporučují. Pokud se dítě vrátí do MŠ, znamená to pro něj pravděpodobně velmi 

traumatizující situaci a negativní dopady v jeho dalším vývoji.  

1.4 Důvody odkladu školní docházky 

Už J. A. Komenský ve svém díle Informatorium školy mateřské poukazoval na 

následky nesprávného zařazení dětí do školní docházky a vymezil kritéria pro vstup dítěte do 

školy, která souvisí s jeho zralostí. Těmito kritérii měl pravděpodobně na mysli: 

1. Dítě má osvojeny všechny návyky a znalosti, které jsou od něho očekávány na konci 

předškolního vzdělávání a které získalo v průběhu celého svého dosavadního vývoje.  

2. Dítě má rozvinuty intelektové schopnosti a pozornost při dovršení předškolního věku.  

3. Dítě je dostatečně motivováno k dalšímu učení a vzdělávání ve škole. 

(Komenský, 2007) 

Je tedy patrné, a odborníci se na tomto shodují, že věk šesti let nebyl zvolen pro vstup 

do školy pouhou náhodou. Toto vývojové období je typické pro několik fyzických změn 

(změny proporcí postavy, odolnost organismu, osifikace kostí) a také pro několik kognitivních 

změn (proces zrání dítěte v oblasti myšlení, paměti, učení řeči apod.). Dítě je v tomto věku 

nejlépe připraveno na zvládnutí nové role prvňáčka.  

Aby byl dítěti udělen OŠD, musí dojít k nesplnění určitých předpokladů (mluvíme o 

školní zralosti a připravenosti) či požadavků, které by dítě před vstupem do školy mělo 

zvládat. Pokud dítě nedosáhlo potřebné úrovně ve vývoji, můžeme mluvit o školní nezralosti. 

Není pochyb, že na nezralost dítěte mají dopad jak vlivy biologické (zrání organismu, CNS), 

tak vlivy prostředí a výchovy. Na tom stojí, zda dítě bude úspěšné nebo neúspěšné při 

zahájení školní docházky.  

Mezi nejčastěji zmiňované důvody OŠD patří:  

i. Strach rodičů, že jejich dítě není dostatečně zralé a nezvládne nároky školy, 

případně prodloužení dětství.  

Koťátková (2008) ve své knize uvádí, že podle opakovaného zjišťování je důvodem 

odkladů především strach ze ZŠ. Práce s dětmi na ZŠ by se tedy měla individualizovat, jelikož 

jedině tak lze odstranit strach rodičů z nástupu jejich dětí do první třídy. „Nechť nás základní 
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školy přesvědčí, že už se jich rodiče budoucích prvňáčků nemusejí bát!“ (Koťátková, 2008, s. 

117) 

ii. Velký věkový rozdíl mezi dětmi v první třídě (5-7 let). 

O tomto tématu se dočteme například v knize Matějčka (2005), který uvádí, že první 

třída může být velmi nesourodá. Dětem při vstupu do školy bývá šest let. Těm, které nastoupí 

předčasně může být pět let a dětem, které naopak nastoupí s OŠD je let sedm. Nejde jen o 

věkový rozdíl, ale musíme brát v potaz také skutečnost, že mladší děti mohou mít nižší 

duševní vývoj či školní zralost. Navíc u chlapců pozorujeme často pomalejší vyspívání, což 

může vést k ještě větším rozdílům. 

iii. Sociální a pracovní nezralost – problémy v oblasti soustředěnosti, pozornosti, 

zdlouhavého pracovního tempa apod. 

Jak už jsem zmiňovala, dítě by mělo na konci předškolního věku rozlišovat sociální 

role, respektovat autoritu nebo dodržovat základní společenské normy. Do sociální zralosti 

nepochybně patří i emocionální zralost. Od školního dítěte se očekává, že bude zvládat svoje 

emoce, nebude plačtivé či úzkostné. Důležitá je schopnost umět se vyrovnat s drobným 

neúspěchem. U dětí často pozoruji nejistotu, i to je třeba odbourat. (Dandová a kol., 2018) 

Co se týká pracovní zralosti, školní dítě by mělo být samostatné, zodpovědné za 

dokončení práce, mělo by umět respektovat určitá pravidla při pracovních postupech apod. 

Důležitou roli hraje soustředěnost, zájem o pracovní aktivity a motivace. Pracovně zralé dítě 

rozlišuje hru od povinností, tj. chápe, že povinnosti je třeba udělat, i když se nám zrovna moc 

nechce. (Dandová a kol., 2018) To u dětí podporujeme i v MŠ, např. při úklidu hraček, při 

skládání svého oblečení do skříňky nebo také při plnění určitých vzdělávacích aktivit. 

iv. Problémy spojené s řečí (narušené komunikační schopnosti), grafomotorikou či 

vědomostmi dítěte. 

Lechta (2003) uvedl deset základních kategorií pro narušené komunikační schopnosti 

(dále „NKS“). Mezi nejčastější NKS, u kterých se domnívám, že by mohly vést k OŠD patří 

vývojová dysfázie, afázie (úplná nemluvnost), mutismus (dítě přestane mluvit po dokončení 

řečového vývoje), dyslalie, dysartrie, či kombinované poruchy řeči.  

NKS jsou u dětí čím dál tím častější. Vývojová dysfázie je v literatuře uváděna 

dokonce jako nejčastější důvod OŠD. Nejde zde totiž jen o artikulační problém, ale také o 

problémy v oblasti grafomotoriky, sluchové percepce hlásek, časové či prostorové orientaci 
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apod. Zatímco např. u dyslalie neboli patlavosti jde vyloženě jen o problém ve výslovnosti 

hlásek a záleží na tom, o jak závažný problém se jedná. To je na posouzení klinického 

logopeda, který může odklad doporučit, nikoliv však udělit. Samozřejmě bez ohledu na NKS 

je u dětí potřeba rozvíjet základní řečové dovednosti a schopnosti, které je nutné před vstupem 

do školy zvládat. (Dandová a kol., 2018) 

Řeč dětí také ovlivňuje bilingvní nebo cizojazyčné prostředí rodiny. Na tyto děti je 

dobré se v MŠ zaměřit. Děti s odlišným mateřským jazykem by měly mít vytvořený 

individuální vzdělávací plán, aby se na jejich řečových schopnostech a dovednostech 

dostatečně a soustavně pracovalo. 

v. Fyzická nezralost dítěte – opakovaná nemocnost, snížená odolnost organismu, 

menší fyzická vyspělost apod.  

Fyzickou zralost posuzuje pediatr v rámci preventivní pětileté prohlídky. Dětský lékař 

pozoruje dítě od narození, a proto zná nejlépe jeho psychomotorický vývoj. Lékař sleduje, zda 

došlo ke změně tělesných proporcí, konkrétně k prodloužení končetin za pomoci Filipínské 

míry. Dále zjišťuje tzv. Kapalínův index, který určuje poměr míry a váhy dítěte. Školsky zralé 

dítě by mělo měřit ideálně 120 cm a vážit asi 20 kg. Dále pediatr sleduje výměnu mléčného 

chrupu, stav svalové a kosterní soustavy, kontroluje zrak, sluch, krevní tlak, moč. 

(Otevřelová, 2016) 

Pediatr může doporučit odklad z různých důvodů např. dítě je často nemocné, 

oslabené, trpí dlouhodobou nemocí, potřebuje rekonvalescenci apod. Naopak pokud je dítě 

vyspělé po fyzické stránce, stále to nutně neznamená, že je připravené na vstup do školy. 

Vhodné je také zmínit, že opožděný fyzický vývoj nemívá často vliv na vrozenou inteligenci 

jedince. (Dandová a kol., 2018) 

1.5 Rizika odkladu školní docházky 

„Myslet si, že děti ponechány ještě jeden rok v mateřské škole samy dohoní vývojové 

zpoždění, je alibistické.“ (Koťátková, 2008, s. 119). Z této citace je možné vyvodit, že pokud 

se rodiče rozhodnou pro OŠD, měly by se dítěti aktivně věnovat, rozvíjet jeho schopnosti a 

dovednosti. V žádném případě by další rok v MŠ neměl znamenat prodloužení dětství.  

Pokud se jedná o odklad kvůli strachu rodičů, že je jejich potomek například moc 

hravý a nezvládne nároky ZŠ, tj. nejde tedy o nezralost v žádném směru, můžeme předvídat 

problémy. Jak už jsem zmínila, věk šesti let je nejvhodnějším obdobím pro nástup do ZŠ. 
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Někteří rodiče si neuvědomují, že oddálením povinné školní docházky jejich potomek právě 

tuto nejvhodnější dobu promešká. Matějček (2005) ve své knize píše, že pokud je dítěti 

udělen OŠD bezdůvodně, může se stát, že jeho duševní kapacita nebude dostatečně využita. 

Co je ale horší, nebude ani náležitě rozvíjena, což znamená, že je dítě vlastně zanedbáváno. 

1.6 Pedagogická diagnostika v MŠ 

„Chceme-li osobnost dítěte adekvátně rozvíjet, musíme ho nejprve dobře poznat…“ 

(Syslová, Kratochvílová, 2017, s. 94). Učitel MŠ není kompetentní odklad udělit, avšak je 

s dítětem v každodenním kontaktu, a proto má možnost si za pomoci pedagogické diagnostiky 

všimnout různých nedostatků a problémů a navrhnout rodičům návštěvu PPP.  

Pedagogickou diagnostiku můžeme charakterizovat jako „komplexní proces, jehož 

cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů“ (Zelinková, 

2011, s. 12). Požadavek na pedagogickou diagnostiku souvisí s osobnostně orientovaným 

modelem výchovy, který se zaměřuje na dítě a jeho individuální předpoklady a možnosti. 

Díky pedagogické diagnostice získáváme nové poznatky a zkušenosti, hodnotíme efektivitu 

výchovně vzdělávacího procesu a také reflektujeme svou pedagogickou činnost. Pedagogická 

diagnostika je nástrojem k dalšímu plánování a evaluaci výchovně – vzdělávacího procesu. 

Umožňuje nám individualizovat práci s dítětem, vybírat vhodné metody, postupy a formy 

v jeho dalším vzdělávání. Z těchto zmíněných důvodů je pedagogická diagnostika 

nenahraditelnou součástí pedagogické činnosti. Je východiskem pro kvalitní a efektivní 

výchovně – vzdělávací proces. (Syslová, Kratochvílová, 2017) 

V MŠ se zabýváme diagnostikou všech vzdělávacích oblastí, které jsou popsány 

v RVP PV. Těmi jsou oblasti: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně – kulturní 

a enviromentální. Tyto oblasti se vzájemně prolínají a ovlivňují. (RVP PV, 2021) 

1.6.1 Metody pedagogické diagnostiky 

Diagnostickou činnost v MŠ realizujeme za pomoci diagnostických metod. 

K dispozici jich máme hned několik: 

• Pozorování – jedna z nejčastějších a nejstarších diagnostických metod, která 

umožňuje sledovat dítě v běžných podmínkách. Probíhá všude tam, kde dochází 

k interakci mezi dítětem a dospělým. Můžeme hovořit o pozorování strukturovaném 

(zaznamenáváme výsledky do předem připravených archů s určitými kategoriemi) 
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nebo nestrukturovaném (zaznamenáváme si projevy dítěte na list papíru, do bloku, 

záznamové karty apod.). (Syslová, Kratochvílová, 2017) 

• Rozhovor – umožnuje nám získat nové poznatky a informace na základě verbálního 

kontaktu s dítětem či rodičem. Rozhovor může být strukturovaný (máme jasně daný 

cíl a otázky) či nestrukturovaný (dítě či rodič volně vypráví, jsou v roli mluvčího). 

(Zelinková, 2011) Rozhovorem můžeme doplnit informace, které pouhým 

pozorováním nejdou získat, např. zájmy dítěte, hodnoty, přání, znalosti, vědomosti 

apod. (Syslová, Kratochvílová, 2017) 

• Anamnéza – zjišťujeme informace z uplynulého života dítěte, které mohou objasnit 

jeho současný stav. Rozlišujeme osobní anamnézu (prenatální a perinatální vývoj 

dítěte, informace o nemocech, úrazech, alergiích apod.), rodinnou anamnézu 

(výchovný styl rodičů, vlivy širší rodiny, počet sourozenců, typ rodinného soužití 

apod.), a anamnézu školní (věk, projevy chování ve skupině, adaptace apod.). 

(Syslová, Kratochvílová, 2017) 

• Dotazník – způsob písemného kladení otázek, kdy dostáváme písemné odpovědi. 

Otázky mohou být otevřené, uzavřené a polozavřené. Umožňuje získat informace 

v krátkém čase od velkého množství respondentů. Základní podmínkou úspěchu je 

přesné stanovení cíle, podle kterého se formulují otázky a struktura dotazníku. 

(Zelinková, 2011) V MŠ používáme dotazníkovou metodu ke zjišťování informací od 

rodičů a učitelů.  

• Analýza dětských výtvorů a dokumentů – v MŠ se jedná především o analýzu 

kresby, která může vyjadřovat aktuální emoční rozpoložení dítěte nebo sledujeme 

úroveň grafomotoriky. Může se jednat také o portfolio, kde se shromažďují kresby a 

pracovní listy dítěte během celého školního roku. (Syslová, Kratochvílová, 2017) 

Analýzou dokumentů se rozumí např. rozbor posudku z PPP, zprávy od logopeda, 

zprávy od lékaře apod.  

• Testy – v MŠ se testy zaměřují na složky školní zralosti a připravenosti, např. 

orientační test školní zralosti. 

V praktické části bakalářské práce využiji téměř všechny metody pedagogické 

diagnostiky. Na začátku školního roku jsem provedla analýzu všech dostupných dokumentů, 

především zpráv z PPP, od logopeda a lékařů. Dále jsem využila jazykovou diagnostiku od 

Bednářové a metodu testování. Nezbytnou součástí výzkumu bylo pozorování. Při 
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pedagogické diagnostice se jednalo o pozorování strukturované a při konkrétních hudebně 

logopedických lekcích o pozorování nestrukturované.  
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2 Logopedická prevence v mateřské škole 

2.1 Vymezení pojmů řeč, jazyk a komunikace 

V rámci logopedické prevence v MŠ rozvíjíme především jazyk a řeč dětí a 

zlepšujeme úroveň jejich komunikačních dovedností. Proto je na místě vymezit si tyto 

základní pojmy. 

Jedlička (2007, s. 93) definuje řeč jako: „biologickou vlastnost člověka, systém, 

kterým lze přenášet informace pomocí jazyka.“ Jiná definice říká, že: „Řeč je specificky 

lidskou schopností. Jedná se o vědomé užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů 

ve všech jeho formách.“ (Klenková, 2006, s. 27) Za pomoci řeči vyjadřujeme své pocity, 

dojmy, přání a myšlenky. Řeč není schopnost vrozená, avšak do života dostáváme každý 

určité dispozice, které později rozvíjíme při verbálním styku s okolím. Pro realizaci řeči jsou 

samozřejmě důležité mluvní orgány, ale především je řeč velmi úzce spojena s mozkem a jeho 

hemisférami. Kvalitu řeči ovlivňuje úroveň našeho myšlení a kognitivních procesů. 

Rozlišujeme termíny zevní a vnitřní řeč. Zevní řečí rozumíme mluvu čili schopnost člověka 

dorozumívat se mluvidly. Vnitřní řeč chápeme jako uchovávání, pochopení a vyjadřování 

myšlenek za pomoci slov jak verbálně, tak i graficky (četba, písmo). (Klenková, 2006) 

Jak uvádí Klenková (2006), jazyk je soustava dorozumívacích prostředků, která 

umožňuje vyjadřovat veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vlastní vnitřní 

prožitky. Jedlička (2007) říká, že jazyk je jevem společenským, náleží určité etnické skupině 

a dále se vyvíjí. Je tedy patrné, že jazyk je vázán na určitou kulturu, etnikum či skupinu lidí. 

Každý národ má svůj jazyk, stejně tak i skupina neslyšících má svůj jazyk. Řeč i jazyk jsou 

společensky ovlivněné, jelikož čerpají podněty ze společnosti a také se v ní realizují. Řeč však 

můžeme chápat jako výkon individuální a jazyk jako jev společenský. V MŠ se veškeré dění 

odehrává v „mateřském“ jazyce, který slouží k symbolickému uspořádání a zvládnutí 

zkušeností. (Klenková, 2006) 

Pojem komunikace vychází z latinského pojmu „communicatio“, který chápeme jako 

spojování, sdělování, přenos či společenství. Komunikace znamená: „lidskou schopnost 

užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů“. 

(Klenková, 2006, s. 25) Kromě pěstování a udržování mezilidských vztahů je cílem 

komunikace samozřejmě vzájemné dorozumívání a přenos informací. K tomu jsou zapotřebí 

čtyři základní složky, které se vzájemně ovlivňují. Těmi jsou: 
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• komunikátor – osoba, která sděluje něco nového, tzv. zdroj informace, 

• komunikant – příjemce informace, který na ni reaguje, 

• komuniké – obsah sdělení, 

• komunikační kanál – podmínka úspěšného přenosu informací, obě strany by 

měly používat stejný kód čili jazyk. 

Komunikace je pro existenci společnosti nenahraditelná a nepostradatelná. Bez 

komunikace nemůže žádná společnost fungovat ani se vyvíjet. Komunikační schopnost je 

tedy pro člověka velmi důležitá. (Klenková, 2006) 

2.2 Vývoj řeči 

Vývoj řeči je velmi důležitý z hlediska rozvíjení komunikační schopnosti. Je 

ovlivňován mnoha faktory, především vývojem motoriky, senzorického vnímání, myšlení a 

socializace. Vývojem řeči a souvislostmi mezi řečí a motorikou, zrakem, sluchem či 

myšlením se zabývalo mnoho vědců od nás i ze zahraničí. Z našich to jsou např. Příhoda, 

Sovák či Lechta. I když autoři rozdělují vývojová stadia řeči odlišně, většina z nich se shoduje 

na přípravném stádiu (předřečové období) a na stadiu vlastního vývoje řeči. Všichni autoři 

zastávají názor, že je nutné přistupovat k hodnocení vývoje řeči vždy individuálně a v každém 

vývojovém období počítat s určitou časovou variabilitou. (Klenková, 2006) 

Škodová, Jedlička a kol. (2007, s. 94) uvádí nezbytné podmínky ke správnému vývoji 

řeči: 

• „nepoškozená centrální nervová soustava, 

• normální intelekt, 

• normální sluch, 

• vrozená míra nadání pro jazyk, 

• adekvátní sociální prostředí (stimulace řeči).“ 

2.2.1 Jazykové roviny v ontogenezi řeči 

Vývojem řeči bychom se mohli zabývat mnohem podrobněji, avšak pro účely této 

bakalářské práce jsou důležité především jazykové roviny, které se využívají při 

charakteristice řečového vývoje dítěte. Jazykové roviny se v ontogenezi řeči vzájemně 

prolínají a jejich vývoj probíhá v jednotlivých časových úsecích současně. (Klenková, 2006) 
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V logopedii rozlišujeme čtyři jazykové roviny: morfologicko-syntaktickou, lexikálně-

sémantickou, foneticko-fonologickou a pragmatickou.  

Morfologicko-syntaktická rovina  

Tato rovina se zabývá gramatickou stránkou řeči a větnou stavbou. Lze ji zkoumat až 

okolo jednoho roku, kdy začíná vlastní vývoj řeči. První slova vznikají opakováním slabik 

(např. mama, baba, tata) a plní funkci vět. První slova jsou neohebná, neskloňují se a 

nečasují. Podstatná jména bývají v 1. pádě, slovesa v infinitivu, ve 3. osobě či rozkazovacím 

způsobu. Postupně z jednoslovných vět vznikají věty dvojslovné např. „mama pá pá“. 

Z morfologického hlediska dítě začíná používat nejdříve podstatná jména, pak slovesa, 

mezitím se objevují citoslovce, kolem druhého až třetího roku dítě používá stále více 

přídavných jmen a dále i osobní zájmena. Nejpozději se objevují číslovky, spojky a 

předložky. V ideálním případě by dítě mělo po čtvrtém roce života užívat již všechny slovní 

druhy. 

Během druhého až třetího roku přichází skloňování, po třetím roce dítě užívá jednotné 

i množné číslo. Mezi třetím a čtvrtým rokem dítě tvoří souvětí a mluví ve větách. Poměrně 

dlouho mají děti problém se stupňováním přídavných jmen a slovosledem. Do čtyř let 

hovoříme o tzv. fyziologickém dysgramatismu. Po čtvrtém roce by neměla být gramatická 

stránka řeči nijak výrazně narušena, pokud přetrvávají v řeči agramatismy, může se jednat o 

narušený vývoj řeči. (Klenková, 2006) 

Lexikálně-sémantická rovina  

Lexikálně-sémantická rovina se zabývá jak aktivní, tak pasivní slovní zásobou a jejím 

vývojem. Kolem 10. měsíce dítě začíná „rozumět“ řeči a rozvíjí se tak u něj pasivní slovní 

zásoba. Od 12. měsíce začíná používat i svoje první slova a rozvíjí se aktivní slovní zásoba. 

Dítě tedy začíná komunikovat verbálně, ale stále se dorozumívá hlavně za pomoci neverbální 

komunikace, tedy gesty, mimikou, pláčem a pohyby. Výzkumy ukázaly, že kolem prvního 

roku je slovní zásoba dítěte 5–7 slov, ve dvou letech zná dítě přibližně 200 slov, tříleté dítě 

umí asi 1000 slov, ve věku čtyř let má slovní zásobu okolo 1500 slov a před nástupem do 

školy se slovní zásoba pohybuje okolo 2500–3000 slov. (Klenková, 2006) 

Foneticko-fonologická rovina  

Foneticko-fonologická rovina se zabývá zvukovou stránkou řeči. Pojem fonetika 

pochází z řeckého fóné, což znamená hlas neboli zvuk lidské řeči. Fonetika se zabývá 

tvořením hlásek, jejich užíváním a vnímáním. Základní stavební jednotkou řeči jsou tzv. 
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fonémy (hlásky) a jejich kombinací se vytváří morfémy (nejmenší jazykové jednotky 

s významem, např. mák, les, pes apod.). Fonetika se nezabývá pouze hláskami, ale i vyššími 

zvukovými jednotkami řeči jako jsou slabiky a slova. Také sleduje modulační faktory řeči 

(melodii, tempo, barvu hlasu, přízvuk). (Klenková, 2006) 

Foneticko-fonologickou rovinu zkoumali odborníci relativně brzy po narození dítěte, 

jelikož pro ontogenezi řeči je důležitý přechod z pudového žvatlání na žvatlání napodobující, 

což probíhá mezi šestým a devátým měsícem života. Hlásky vyprodukované v tomto období 

již můžeme považovat za hlásky mateřského jazyka. Především pro logopedy, ale nakonec i 

pro nás učitele, je důležité znát pořadí fixace hlásek (viz příloha č. 1). Nejdříve se fixují 

samohlásky a později souhlásky. Vývoj výslovnosti ovlivňuje hned několik faktorů: obratnost 

mluvidel, vyzrálost fonematického sluchu, společenské prostředí, mluvní vzor, úroveň 

intelektu či množství řečových i psychických stimulů. Odborníci se neshodují na věku, kdy 

nesprávnou výslovnost můžeme považovat stále za fyziologický jev a neurčují přesnou 

hranici, kdy se jedná o vadu výslovnosti. Určení toho věku je však důležité pro včasné 

zahájení logopedické intervence. Někteří autoři tvrdí, že vývoj výslovnosti má být ukončen již 

ve čtyřech letech, jiní posouvají hranici až na sedmý rok života. (Klenková, 2006) Z mého 

pohledu je včasná logopedická péče nezbytná, aby při vstupu do ZŠ byla výslovnost dítěte 

v pořádku.  

Pragmatická rovina  

Lechta (1990 in Klenková 2006, s. 40) uvádí, že: „pragmatická rovina představuje 

rovinu sociální aplikace, sociálního uplatnění komunikační schopnosti, do popředí vystupují 

sociální a psychologické aspekty komunikace.“ Už ve dvou až tří letech dokáže dítě pochopit 

roli komunikačního partnera a reagovat adekvátně ve vzniklé situaci. Po třetím roce má dítě 

potřebu komunikovat, navazovat a udržovat rozhovor s vrstevníky i dospělými. Ve čtyřech 

letech by mělo komunikovat přiměřeně dané situaci. (Klenková, 2006) 

2.3 Narušená komunikační schopnost 

NKS je předmětem vědního oboru logopedie a je jedním ze základních termínů 

současné logopedie. Nejpřesnější definici, která splňuje všechny požadavky pro vymezení 

tohoto pojmu, uvádí ve svých publikacích Lechta (1990, 1995, 2003 in Klenková, 2006, s. 

54): „Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo 

několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho 

komunikačnímu záměru. Může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, 
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lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, mluvenou i grafickou formu 

komunikace, její expresivní i receptivní složku.“  

Ze zmíněné definice vyplývá, že NKS je zastřešujícím termínem pro všechny druhy a 

formy patologie v jazyce, řeči či komunikaci. Dále že NKS, ale i komunikační schopnost je 

třeba vnímat komplexně a zabývat se všemi jazykovými rovinami. 

Při diagnostice NKS musíme brát v potaz individuální vývoj každého dítěte a uvažovat 

i o prostředí, ve kterém žije. Je velmi obtížné vymezit, kdy se jedná o normu a kdy hovoříme 

o narušení. Podstatná a nezbytná je znalost ontogeneze řeči, jedině tak můžeme určit, kdy se 

jedná o fyziologický jev.  

Existuje 10 základních kategorií NKS dle Lechty (2003): 

1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie) 

2. získaná orgánová nemluvnost (afázie) 

3. získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) 

4. narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie) 

5. narušení fluence (plynulosti) řeči (tumultus sermonis, balbuties) 

6. narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie) 

7. narušení grafické stránky řeči  

8. symptomatické poruchy řeči  

9. poruchy hlasu  

10. kombinované vady a poruchy řeči  

V další kapitole charakterizuji pouze ty typy NKS, které se objevují ve sledované 

skupině.  

2.4 Kategorie narušené komunikační schopnosti 

Tato kapitola se zabývá kategoriemi NKS, které také bývají důvodem OŠD. Jak už 

jsem zmínila výše, charakterizuji pouze ty, které se objevují v pozorované skupině. 

Jelikož diagnostika NKS je velmi složitý proces, identifikovat ji může pouze logoped, 

který spolupracuje s dalšími odborníky, jako je například foniatr, neurolog, psycholog a další 

dle individuálních potřeb dítěte. Při diagnostickém procesu se využívají všeobecné zásady 
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diagnostiky, mezi které řadíme, mimo jiné, i zásadu objektivnosti, komplexnosti, týmového 

přístupu a dlouhodobého pozorování. (Klenková, 2006) 

Je tedy zřejmé, že učitel MŠ není dostatečně kompetentní, aby identifikoval NKS. 

Proto jsem prováděla anamnézu dokumentů a všechny informace o diagnózách dětí čerpala ze 

zpráv od logopedů a psychologů. Typy NKS jsem dále konzultovala s klinickou logopedkou, 

která pravidelně dochází k nám do třídy provádět logopedickou depistáž a též vede 

logopedický kroužek. Také jsem měla možnost poradit se s dvěma paní logopedkami, ke 

kterým děti dochází. 

2.4.1 Narušený vývoj řeči 

Jak už jsem zmiňovala, vývoj řeči neprobíhá samostatně, ale je ovlivňován vývojem 

motoriky, myšlení, senzomotorického vnímání a socializací. Též ho ovlivňují vnitřní a vnější 

faktory. Mezi vnitřní faktory patří vrozené předpoklady, vývoj sluchového a zrakového 

vnímání, poškození CNS, obratnost mluvních orgánů, úroveň intelektu apod. Z vnějších 

faktorů ovlivňuje vývoj řeči vliv výchovy a prostředí, množství a přiměřenost podnětů nebo 

stimulace dítěte ke komunikaci. (Klenková, 2006) 

Dle Lechty (1990 in Klenková, 2006) může být narušený vývoj řeči buď dominujícím 

příznakem v klinickém obraze nebo se může vyskytovat jako symptom (příznak) jiných 

vývojových poruch. Do kategorie narušeného vývoje řeči řadíme opožděný vývoj řeči (dále 

„OVŘ“) a vývojovou dysfázii (dále „VD“). 

Opožděný vývoj řeči 

„Nemluví-li dítě ve 3 letech nebo mluví méně než ostatní děti v tomto věku, jedná se 

zřejmě o opožděný vývoj řeči.“ (Klenková, 2006, s. 66) Seeman (1955) za opožděný vývoj 

řeči pokládá: „stav, kdy dítě kolem třetího roku věku má malou slovní zásobu a těžkou 

patlavost i přesto, že podrobné celkové vyšetření neprokázalo žádný patologický nález ani 

neurologický nález, nemá poruchu jemné motoriky ani motoriky jazyka, má normální sluch a 

nemá snížený intelekt.“ (in Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 111) Sovák (1978 in Škodová, 

Jedlička a kol., 2007) zase definoval příčiny OVŘ prostřednictvím biologických a sociálních 

faktorů. Mezi biologické faktory řadí dědičnost, individuální schopnosti, lehká neložisková 

poškození CNS nebo opožděné vyzrávání CNS. Ze sociálních faktorů je to patologie 

výchovného prostředí.  
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Do věku tří let se může jednat o fyziologickou nemluvnost. Ve třech letech je potřeba 

hledat příčinu opoždění a provést komplexní diagnostiku. Pokud dítě nemá postižený sluch, 

intelekt, motoriku či mluvní orgány a je mu věnována odpovídající péče v celkovém i 

řečovém rozvoji, je zde velká šance na úplné navrácení k normě. (Škodová, Jedlička a kol., 

2007) 

U dětí s OVŘ je vhodné podporovat jeho psychomotorický a řečový vývoj, být pro 

dítě dobrým mluvním vzorem a podněcovat ho ke komunikaci. Dále rozvíjet samozřejmě 

zrakové a sluchové vnímání, fonematický sluch, porozumění řeči, slovní zásobu a motorické 

schopnosti. (Klenková, 2006) 

Vývojová dysfázie  

 „Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči, je narušená komunikační 

schopnost, kterou řadíme k vývojovým poruchám. Je to centrální porucha řeči.“ (Klenková, 

2006, s. 67) Jiná definice říká, že vývojová dysfázie se projevuje „ztíženou schopností nebo 

neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou 

přiměřené.“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 110) 

U VD se setkáváme s nerovnoměrným vývojem celé osobnosti. Zaznamenáváme 

nedostatky v oblasti motoriky, grafomotoriky, pozornosti, paměti, kognitivních poznatků, 

myšlení apod. Děti s touto diagnostikou bývají lehce unavitelní, mají narušenou emocionální, 

zájmovou a motivační stránku. Odborníci se shodují a označují VD za následek poruchy 

centrálního zpracování řečového signálu. Příčinou je tedy postižení CNS, a to konkrétně ve 

sluchové oblasti řečových center. Nejedná se o poškození ložiskové nýbrž o poškození 

difuzní. To znamená, že postižení zasahuje v podstatě celou centrální korovou oblast. Podle 

vážnosti se pak projevuje různou hloubkou příznaků. Výzkumy ukázaly, že poškození 

mozkové kůry jsou četná, nikoli výrazná a zasahují do obou hemisfér, proto je kompenzace 

poškození velice obtížná nebo dokonce nemožná. (Klenková, 2006) 

Příznaky zasahují do všech řečových rovin a jejich rozsah může být různý. VD se 

v řeči projevuje jako výraznější patlavost, nesrozumitelný projev nebo až nemluvnost. 

(Škodová, Jedlička a kol., 2007) Mezi řečové symptomy patří přehazování slovosledu, 

nesprávné skloňování a ohýbání slov, vynechávání některých slov, omezená slovní zásoba, 

vyjadřování se v krátkých větách, poruchy fonetické i fonologické realizace hlásek, špatné 

fonematické rozlišování, problémy s udržením dějové linie, s rozeznáním klíčových slov či 

pochopením významu. (Lejska, 2003 in Klenková, 2006) 
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Úspěšná terapie je zde podmíněna týmovou prací, je nutná spolupráce klinického 

logopeda s lékařem (foniatrem, neurologem, pediatrem), psychologem, pedagogem, se 

speciálně pedagogickým centrem (dále „SPC“), ale především je velmi důležitá spolupráce 

rodiny se všemi odborníky. Terapie VD se v dnešní době zabývá celkovou osobností dítěte, 

aniž by byla zdůrazňována složka řeči. Celková terapie musí zahrnovat rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, myšlení, pozornosti, paměti, motoriky, schopnosti orientace, 

grafomotoriky a řeči. (Škodová, Jedlička a kol., 2007) 

2.4.2 Získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) 

Mutismus hraničí s více vědními obory – logopedií, foniatrií, psychiatrií a psychologií. 

Nejčastěji je chápán jako náhlá ztráta schopnosti verbálně komunikovat čili užívat mluvenou 

řeč (Klenková, 2006). Definice říká, že mutismus znamená: „nepřítomnost nebo ztrátu 

řečových projevů, která není podmíněna organickým poškozením centrálního nervového 

systému.“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 207) Jednotlivé formy mutismu a jejich 

symptomy podrobně uvádí Dvořák (2001) v logopedickém slovníku. Já však charakterizuji 

pouze elektivní, jinak také selektivní mutismus, který se objevuje u dětí předškolního věku 

nejčastěji a stejně tak pravděpodobně i u dívky v pozorované skupině. 

Dvořák (2001) vymezuje termín elektivní mutismus jako: „absenci řeči v konkrétní 

situaci, konkrétním prostředí, v konkrétním kontaktu s určitými osobami.“ (in Klenková, 

2006, s. 92) Většina dětí nekomunikuje ve školce, ve škole nebo jen s dospělými osobami a 

doma mluví normálně (známé jsou ale i opačné případy). Příčinou může být nějaký 

psychotraumatizující zážitek, frustrace, nestabilní rodinné zázemí, příliš vysoké nároky na 

dítě, trestání dítěte, ale také ostych nebo strach dítěte, citová přecitlivělost apod. Jedná se tedy 

o psychogenně podmíněnou poruchu. Není primárně postižena řeč, ale je porušena schopnost 

jejího používání. (Škodová, Jedlička a kol.) 

I když je narušena schopnost verbální komunikace, je (s)elektivní mutismus vnímán 

spíše jako psychická porucha. Terapie je zdlouhavá, náročná a opět se na ní musí podílet tým 

odborníků. Dítěti se (s)elektivním mutismem je vždy doporučována psychoterapie. Nevhodné 

je přemlouvat dítě k řečovému projevu, trestat ho, obviňovat, hledat s ním příčinu mutismu, 

příliš ho při komunikaci pozorovat nebo naopak ignorovat či izolovat od kolektivu. Důležité 

je komunikovat s dítětem jako s ostatními, brát ho jako rovnocenného partnera, dovolit mu 

používat jakýkoliv způsob komunikace, být trpělivý a klidný, klást důraz na sociální interakce 

a podněcovat dítě k vyšším způsobům komunikace. (Klenková, 2006) 
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2.4.3 Narušení článkování řeči 

Do této skupiny NKS řadíme dyslalii a dysartrii. Mají společný symptom a tím je 

narušená artikulace. Správná artikulace neboli výslovnost je však velice důležitá pro školní 

připravenost. 

Dyslalie 

Dyslalie neboli patlavost je nejčastější NKS. Vyskytuje se u dětí i dospělých. Jedná se 

o poruchu artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné nebo skupiny hlásek jazyka, ostatní 

hlásky jsou vyslovovány v pořádku. 

Dyslalii charakterizují dvě úrovně – fonetická a fonologická. Fonetická úroveň se 

vztahuje na používání jednotlivých hlásek, porucha řeči se projevuje vynecháváním, 

zaměňováním, nahrazováním nebo nepřesným vyslovováním hlásek. Úroveň fonologická se 

zabývá používáním základních mluvních zvuků ve slabikách, slovech a větách. Porucha řeči 

na této úrovni se projevuje v plynulosti řeči, kdy jsou jednotlivé hlásky a jejich výslovnost 

ovlivněny předcházejícími nebo následujícími hláskami, nebo důsledkem pauzy, přízvuku, 

melodie či rytmu. Dyslalie je vada vývojová, pokud nesprávná výslovnost přetrvává do šesti 

až sedmi let života dítěte, můžeme stále mluvit o fyziologické dyslalii. Později se 

pravděpodobně jedná o vadu výslovnosti. (Klenková, 2006) 

Mezi nejčastější příčiny dyslalie patří dědičnost, pohlaví dítěte, narušení sluchového a 

zrakového vnímání, poruchy CNS, prenatální a perinatální komplikace nebo vlivy prostředí. 

(Škodová, Jedlička a kol., 2007) Terapie se zaměřuje na korekci jednotlivých hlásek, kdy se 

začíná přípravnými cvičeními (např. dechová cvičení, zlepšování obratnosti mluvidel), 

následuje vyvozování hlásky (zde je nutná znalost fonetiky a vývoje hlásek), fixace hlásky, a 

nakonec automatizace hlásky. (Klenková, 2006) 

Dysartrie 

Dysartrie je porucha procesu artikulace jako celku vznikající při organickém 

poškození CNS. Kromě poruchy artikulace jsou v různé míře narušeny procesy jako je 

respirace (dýchání), fonace (tvorba hlasu) a vyskytuje se také narušení modulačních faktorů 

řeči (přízvuk, melodie řeči, tempo, hlasitost). U dysartrie je tedy narušena motorická realizace 

řeči. (Klenková, 2006) Pro dysartrii najdeme v odborné literatuře mnoho definic. Sovák 

(1981) uvádí, že dysartrie je: „porucha hláskování, vyslovování vůbec, která je způsobena 

poruchou artikulačních hybných orgánů.“ (in Klenková, 2006, s. 117) Z této definice 

vyplývá, že činnost mluvních orgánů, kterými jsou dolní čelist, rty, jazyk, měkké patro a 
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hlasivky, není koordinována. Dysartrie je složité postižení, které má mnoho příznaků a příčin, 

zasahuje do neurologie a diagnózu může stanovit pouze tým odborníků. 

Dysartrie je vývojová i získaná, jelikož může vzniknout v jakémkoliv období života. 

K poškození mozku, mozkových drah a následné dysartrii dochází z těchto příčin: 

• v prenatálním období – úrazy a infekční onemocnění matky, nedonošenost, 

pokusy o přerušení těhotenství atd., 

• v perinatálním období – přidušení během porodu nebo krvácení během porodu, 

• v postnatálním období – intoxikace v prvním měsících života, vysoké horečky, 

klíšťová encefalitida, zánět mozkových blan, 

• v pozdějším věku (získaná dysartrie) – úrazy hlavy, cévní onemocnění, nádory, 

onemocnění CNS, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza atd. 

(Klenková, 2006) 

Dále se dysartrie dělí podle lokalizace postižení a zabývalo se jím mnoho autorů. Pro 

účely této práce je dělení dysartrie příliš složité a je určeno spíše pro klinické logopedy, 

neurology a další speciality. 

2.5 Odlišným mateřský jazyk a bilingvní prostředí 

Speciální péči v oblasti jazyka a řeči potřebují zajisté i děti s odlišným mateřským 

jazykem (dále „OMJ“) a děti z bilingvních (dvojjazyčných) rodin. Děti s OMJ řadíme 

dokonce do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“), kteří mohou ze 

zákona čerpat různá podpůrná opatření. Vzděláváním dětí se SVP se zabývá školský zákon 

(§16) a dále jsou pro ně podmínky vzdělávání vymezeny v RVP PV. (Linhartová, Loudová, 

2015) 

Kolik je v MŠ dětí s OMJ či z bilingvních rodin není přesně známo. Ze statistik 

MŠMT však můžeme zjistit alespoň počet dětí „cizinců“, tedy těch, kteří mají jinou než 

českou státní příslušnost. Přehled nám přináší následující graf. 

Vysvětlivky zkratek: 

EU – děti občanů z EU 

3Z – děti občanů ze třetích zemí (mimo EU) 

AZYL – děti žadatelů o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou 

TP – děti s trvalým pobytem (uvedeno kvůli faktu, že většina žáků s cizím státním občanstvím pochází 

z rodin, které zde mají trvalý pobyt, tzn. se na našem území zdržují déle než 5 let) 
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Graf 1 - Vývoj počtu cizinců v MŠ v letech 2013-2019 

(Zdroj: dostupné z https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-na-skolach) 

Z grafu je patrné, že počet dětí s jinou státní příslušností v našich MŠ stále přibývá. 

Můžeme také předpokládat další nárůst vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině a 

neustále probíhající migraci. 

V jazykové oblasti bychom se měli snažit o vyrovnání nedostatků minimálně tak, aby 

děti byly schopny zvládnout nároky základního vzdělávání. Začleňováním a jazykovou 

podporou dětí s OMJ se zabývá organizace META, o.p.s. - společnost pro příležitosti mladých 

migrantů. Tímto čtenáře odkazuji na jejich zpracovanou metodiku, jejímiž autory jsou 

T. Linhartová a B. Loudová Stralczynská.3 

Nesmíme opomenout, že i děti z bilingvních rodin a děti s OMJ mohou mít další SVP, 

ať už v řečové nebo v jiné oblasti. V praxi se můžeme setkat s dítětem s OMJ, které zároveň 

trpí nějakým typem NKS nebo jinou poruchou (např. lehkou mentální retardací, ADHD, 

poruchou autistického spektra apod.). V takových případech bývá pedagogická diagnostika 

velmi složitá. Proto potřebujeme, aby si dítě co nejdříve osvojilo základní komunikační 

dovednosti v české jazyce, abychom následně mohli lépe rozpoznat jiné poruchy. 

Předmětem mého výzkumu jsou děti s OŠD, mezi kterými se nachází děti s NKS, 

OMJ, SVP nebo děti z bilingvních rodin. Kmentová (2015) používá vystihující pojem pro tyto 

zmíněné skupiny dětí, a to sice děti s atypickým vývojem řeči. 

 
3 Metodika je dostupná online z https://www.inkluzivniskola.cz/metodika-deti-s-omj-v-ms a zabývá se též dětmi 

z bilingvního prostředí. 

https://inkluzivniskola.cz/pocty-cizincu-na-skolach
https://www.inkluzivniskola.cz/metodika-deti-s-omj-v-ms
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2.6 Logopedická prevence 

Logopedickou prevencí se zabývá vědní obor logopedie, proto je na místě si zde tento 

základní pojem vymezit. Logopedie pochází z řeckého slova logos – slovo a paidea – 

výchova. Jedná se o speciálně pedagogickou disciplínu, která má blízký vztah k obecné 

pedagogice i k dalším oborům speciální pedagogiky tzv. k surdopedii, somatopedii, 

psychopedii a oftalmopedii, neboť u všech jedinců s těmito postiženími se v různé míře 

projevuje narušení komunikační schopnosti. Logopedie dále souvisí s lékařskými obory jako 

je pediatrie, foniatrie, neurologie, psychiatrie a další. Dále je spjata též s psychologií a 

jazykovědnými obory, kterými jsou fonetika a fonologie. (Klenková, 2006) Lechta (2002) 

definuje logopedii jako „…vědní obor interdisciplinárního charakteru, jehož předmětem jsou 

zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti. Logopedie 

v moderním chápání je vědou zkoumající narušenou komunikační schopnost z hlediska jejích 

příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence.“ (in Klenková, 2006, s. 

12) 

Logopedickou prevenci řadíme mezi složky logopedické intervence. Logopedickou 

intervenci chápeme v širším slova smyslu jako „zákrok“ logopeda, který začíná již vstupem 

klienta do ambulance. Smyslem logopedické intervence je podle Lechty (in Škodová, Jedlička 

a kol., 2007, s. 37): 

• identifikovat NKS, 

• eliminovat, zmírnit či překonat NKS, nebo 

• předejít tomuto narušení (tzv. zlepšit komunikační schopnost). 

Do logopedické intervence patří logopedická diagnostika, terapie a prevence a je 

poskytována ve třech resortech (Škodová, Jedlička a kol., 2007). Dle Asociace klinických 

logopedů je hlavním resortem zdravotnictví, kde pracují logopedi v rámci před atestační 

přípravy a kliničtí logopedi. V resortu školství, práce a sociálních věcí působí speciální 

pedagogové, logopedi i kliničtí logopedi a jejich náplň práce je rozdělena podle dosažené 

kvalifikace v oboru. Z důvodu zaměření bakalářské práce se budu dále věnovat úkolům 

logopedie pouze v oblasti logopedické prevence. (Zezulková, 2014) 

V současné logopedii se užívají metody primární, sekundární a terciální prevence. 

Primární prevence se zaměřuje na nejširší populaci a jejím cílem je předcházet 

situacím, které by mohly ohrozit nějakým způsobem komunikační schopnost. Může být 
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nespecifická, která všeobecně podporuje správný vývoj řeči, pečuje o hlas dítěte, rozvíjí 

komunikativní dovednosti, propaguje správný řečový vzor apod. Dále specifická, která se 

zaměřuje na konkrétní riziko, tedy předchází určitým druhům NKS. Metody primární 

prevence mohou využívat rodiče, pediatři i učitelé mateřských a základních škol. (Zezulková, 

2014) 

Sekundární prevence je orientována na rizikovou skupinu ohroženou negativním 

jevem. Může se jednat např. o děti s vývojovou neplynulostí řeči, u kterých hrozí zvýšené 

riziko koktavosti nebo o děti v kojeneckých ústavech u kterých se obáváme retardace 

řečového vývoje. Dalším příkladem jsou hlasoví profesionálové, u kterých je dobré 

předcházet poruchám hlasu. 

Terciální prevence se zaměřuje na část populace, u níž se NKS již projevila. Snaží se 

předejít dalšímu negativnímu vývoji a dalším negativním důsledkům NKS. (Škodová, 

Jedlička a kol., 2017) 

2.7 Logopedická prevence v mateřské škole 

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou učitel v MŠ rozvíjí denně, jsou řečové a 

jazykové schopnosti dítěte. Tato oblast je zahrnuta i v RVP PV, ze kterého učitelé vychází při 

plánování a realizování aktivit. Pro přirozený rozvoj řeči není nutná logopedická kvalifikace 

či zaměření, avšak je nezbytné, aby se učitelka orientovala v již výše definovaném vývoji řeči 

a jeho souvislostech. 

Jelikož v MŠ přibývá dětí s NKS, roste i snaha pedagogů zapojit se do procesu 

logopedické intervence. Jak už jsem ale zdůraznila, logopedickou intervenci může vykonávat 

pouze klinický logoped, logoped či speciální pedagog. I tak se v MŠ za poslední roky začal 

používat termín primární logopedická prevence, která je realizována prostřednictvím 

logopedických chvilek a kroužků. Tento termín může být poněkud zavádějící a je třeba 

vymezit kompetence učitelů v MŠ. Metodické doporučení č.j. 14712/2009-61 MŠMT 

zajišťuje logopedickou péči ve školství, stanovuje pravidla a vymezuje kompetence logopedů, 

logopedických asistentů, pedagogů v mateřské a základní škole v oblasti logopedické 

prevence.  Učitelé mateřských a základních škol mohou absolvovat kurzy logopedického 

preventisty či logopedického asistenta, další možností je studium celoživotního vzdělávání. 

Ani tak se však nestávají logopedy a jejich kompetence zůstávají na úrovni logopedické 

prevence, nikoliv terapie a diagnostiky. (Vašíková, Žáková, 2017) 
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Jak už jsem zmínila, pedagog v MŠ přirozeně rozvíjí řeč a jazyk dítěte. Musí dbát 

zejména na podnětné prostředí, na dostatek informací, ze kterých dítě může čerpat a 

obohacovat své znalosti a dovednosti, nabízet vhodné hry, být kvalitním mluvním vzorem, 

podněcovat děti ke konverzaci, komunikaci a k samostatnému projevu. (Vašíková a Žáková, 

2017) Klenková (1997) říká, že: „Těžištěm logopedické prevence je všestranné podněcování 

dětí ke spontánnímu mluvení, zdokonalování mluvní pohotovosti, rozvoj smyslového vnímání, 

slovní zásoby, tvořivého myšlení, představivosti a fantazie, jakož i rytmického cítění a 

motorických schopností.“ (in Zezulková, 2014, s. 14) 

Z definice vyplývá, že logopedickou prevenci v předškolním vzdělávání je třeba 

chápat v nejširších souvislostech. Primárně má MŠ za úkol vytvářet vhodné podmínky pro 

správný a přirozený vývoj řeči, který, jak už jsem zmínila v kapitole vývoj řeči, souvisí 

s motorikou, zrakem, sluchem a myšlením. Na dítě působí jak vnější činitelé (vliv prostředí a 

výchovy), tak činitelé vnitřní (vrozené předpoklady, úroveň zraku, sluchu, intelektu, vývoj 

CNS, motoriky apod.). (Klenková, 2006) V MŠ tedy rozvíjíme dechové a fonační (hlasové) 

ústrojí, artikulační obratnost mluvních orgánů, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, 

smyslové vnímání (ve spojitosti s řečí především zrakovou, sluchovou percepci a fonematický 

sluch), zaměřujeme se též na vnímání rytmu a melodie a na všechny čtyři jazykové roviny, 

jejichž obsah je vymezen výše. (Kutálková, 2005) V následující kapitole se na oblasti 

logopedické prevence zaměřím podrobněji. 

2.7.1 Oblasti logopedické prevence v mateřské škole 

Do sluchového vnímání řadíme schopnost naslouchání, sluchové rozlišování, 

sluchovou paměť, analýzu, syntézu a vnímání rytmu. Pokud se v těchto oblastech vyskytují 

nedostatky, může to mít v pozdějším věku vliv na osvojování čtení a psaní. Klíčový je také 

fonematický sluch, jehož rozvoji bychom v MŠ měli věnovat dostatečnou pozornost. Jeho 

vrcholnou fází je fonematické uvědomování, kdy je dítě schopno rozlišovat v mluvené řeči 

jednotlivé hlásky tzv. fonémy. (Bytešníková, 2012) 

Zraková percepce je opět důležitá při osvojování si čtení, psaní a matematicko-

geometrických úkonů. Dítě musí umět rozlišovat tvary písmen a číslic, které se mohou lišit 

v rovině vertikální (např. b-d) i horizontální (např. b-p). (Zelinková, 2003 in Bytešníková, 

2012) Při stimulaci zrakové percepce se v MŠ zaměřujeme na rozlišování barev, tvarů, na 

zrakovou diferenciaci, analýzu, syntézu a paměť. S dětmi můžeme hledat rozdíly, rozlišovat 

figury a pozadí, skládat puzzle, hrát pexeso apod. 
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Dechová a fonační cvičení podporují správnou koordinaci dechu s hlasem a mluvou. 

V MŠ se zaměřujeme na procvičování fyziologického způsobu dýchání a na hospodaření 

s dechem. Vdech by měl být nenápadný, nenásilný a tichý. Výdech plynulý, nepřerušovaný a 

dostatečně dlouhý na to, aby dítě dokázalo vyslovit mluvní celek. (Sovák, 1981 in 

Bytešníková, 2012) Ovládání dechu má vliv na artikulaci a tvoření hlasu. Proto je vhodné 

dechová cvičení provádět s dětmi s NKS, ale i bez ní. Nácvik správného dýchání můžeme 

provádět vsedě, vleže i vestoje. Dbáme na nádech nosem a eliminujeme nesprávný pohyb 

ramenou při nádechu. Při nácviku ovládání výdechového proudu lze využívat různé pomůcky 

(např. flétnu, větrníčky, peříčka, brčka s vodou apod.). 

Aby dítě správně vyslovovalo, tak společně se správným dýcháním a správnou 

hlasovou funkcí musí dosáhnout i určité úrovně obratnosti mluvních orgánů. Mezi ně patří rty, 

horní a dolní čelist, jazyk a měkké patro. Deficit v oblasti motoriky mluvidel bývá často 

příčinou nesprávné výslovnosti hlásek. Na procvičení mluvních orgánů existuje mnoho 

cvičení např. špulení rtů, foukání, pískání, nafukování tváří, pohyby jazykem směrem vpravo, 

vlevo, nahoru, dolů, oblizování rtů, vyplazování jazyka, napodobování žvýkání, zívání, 

kloktání apod. (Bytešníková, 2012) 

Hrubou motoriku rozvíjíme lokomočními dovednostmi (chůze, běh, skákání, šplhání, 

poskoky, pohyb ve sněhu, na ledu, ve vodě apod.), nelokomočními dovednostmi (jógové 

cviky, zaujímání různých poloh těla na místě podle pokynů, posilovací cviky), manipulačními 

dovednostmi (manipulace s různým náčiním a předměty, házení, kutálení, kopání, driblování, 

jízda na kole, bruslích, saních, lyžích apod.). Jemnou motoriku a grafomotoriku rozvíjíme 

pomocí jemných pohybů ruky a využíváme manipulační činnosti různého charakteru (např. 

hra s pískem, kreslení, vybarvování, modelování, navlékání korálků, zapínání knoflíků, 

stříhání, lepení, obtahování grafického prvku, grafomotorický pohyb doprovázený písničkou 

nebo říkankou, grafomotorické listy apod.). (Bytešníková, 2012)  
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3 Hudební činnosti a logopedická prevence 

3.1 Hudební činnosti v mateřské škole 

Hudební výchova (dále „HV“) v MŠ probíhá prostřednictvím čtyř hudebních činností, 

které se vzájemně prolínají. Jsou to činnosti poslechové, pěvecké, instrumentální a pohybové. 

V dřívějším pojetí byla HV redukována pouze na nácvik a opakování písní, pohybových her 

se zpěvy či na poslech hudby. Hudebně instrumentální a hudebně pohybové činnosti nebyly 

tehdy metodicky propracovány. Jednotlivé hudební činnosti byly chápány izolovaně a 

nemohly tak přinášet hlubší estetický ani výchovný účinek. (Kodejška, 2002) Dnes už ale 

víme, že HV v moderním pojetí má být pestrá, neizolovaná, integrativní a má se odehrávat 

v celém spektru hudebních činností, protože jedině tak se mohou rozvíjet všechny hudební 

schopnosti dítěte. Kodejška (2002) mezi základní hudební schopnosti řadí: hudebně sluchové 

schopnosti, auditivně-motorické schopnosti, rytmické a tonální cítění, emociální reakce na 

hudbu, hudební paměť, hudební představivost a hudebně tvořivé schopnosti. 

3.1.1 Poslechové činnosti 

S poslechovou činností přijdou děti do styku velmi brzy, už v raném věku dítě 

rozpoznává hlasy svých nejbližších, pak zvuky zvířat či hraček. To všechno jsou zárodky, 

které souvisí s následným poslechem hudby. První fází v MŠ je tedy tzv. sluchová výchova, 

kdy dítě rozeznává různé zvuky, hluky, hlasy, popěvky nebo rytmické a melodické motivy. 

Poslechové činnosti úzce souvisí s rozeznáváním hudebně výrazových prostředků. Učíme děti 

reagovat na tempo, rytmus, dynamiku, harmonii, výšku tónu, barvu tónu apod. Sluch 

potřebujeme ke všem hudebním činnostem, pokud se například chceme naučit nějakou 

písničku, musíme si ji nejprve poslechnout. V MŠ se věnujeme poslechu hudebních nástrojů, 

zhudebněných říkadel, lidových a dětských písní, dále můžeme poslouchat drobné 

instrumentální skladby. (Lišková, 2006) Nejvíce však děti zaujme živá hudba, a to především 

v podání zpěvu a instrumentální činnosti učitelky, proto je důležité, aby učitelka byla hudebně 

kompetentní, uměla hrát alespoň na jeden hudební nástroj a čistě zpívala. Je vhodné, pokud 

učitelka umí improvizovat, ovládá rozezpívání, stylizaci hudebních doprovodů či umí zahrát 

drobné přednesové skladby. (Králová a kol., 2016) Hudba může znít v MŠ každý den, ať už 

se jedná o lidové či umělé písně, moderní nebo vážnou hudbu. Poslech hudby můžeme spojit 

se všemi hudebními činnostmi. Nejčastěji ho však spojujeme s pohybovou výchovou a 

improvizací, hrou na tělo či kresbou. Poslechové činnosti rozvíjí emocionální cítění, hudební 

paměť a představivost. (Lišková, 2006) 
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3.1.2 Pěvecké činnosti 

Stejně jako řeč, je zpěv přirozeným lidským projevem. Jak jsem již zmínila u 

poslechových činností, dítě nejprve začne vnímat a slyšet zvuky. Později je začne 

napodobovat podobně jako při vývoji řeči. 

Děti zpívají velmi rády, avšak důležitá je motivace ke zpěvu. Tou může být především 

hezky a s chutí zazpívaná písnička od učitelky, hádanka, maňásek, obrázky nebo krátký 

motivační příběh. Pedagog v MŠ musí brát v potaz pěvecké a hudební schopnosti dětí při 

výběru písňového repertoáru. Je vhodné řídit se tónovým rozsahem, rytmickou a melodickou 

obtížností, hudební formou i obsahem písně. V MŠ nacvičujeme písničky nápodobou čili 

náslechem, to znamená, že píseň opakujeme několikrát dokola a děti se k nám postupně 

přidávají. Další možností nácviku je hra na ozvěnu – děti po nás jednoduché fráze opakují. 

Pokud chceme text nacvičovat odděleně od melodie, můžeme využít tzv. rytmickou 

deklamaci, kdy rytmus deklamovaného textu odpovídá rytmu melodie písně. Vhodné je 

propojovat pěvecké činnosti s pohybem, pohybovou improvizací, pantomimou, hrou na tělo či 

jednoduchou hrou na rytmické nebo melodické nástroje. 

Při zpěvu dbáme na zásady hlasové hygieny, tzv. nekřičíme, zpíváme v přirozené 

hlasové poloze, nezpíváme příliš dlouho, abychom neunavili hlasivky, nezpíváme v přetopené 

či vydýchané místnosti. Dále kontrolujeme držení těla, aby se děti nekroutily, nehrbily a 

mohly tak při zpěvu správně dýchat a používat bránici. (Lišková, 2006) Vhodné je zapojení 

dechových, hlasových, rytmických a artikulačních cvičení před vlastním nácvikem písně. 

Pěveckými činnostmi můžeme rozvíjet rytmické a tonální cítění, hudební paměť a 

představivost, u hudebně zdatných dětí i hudební tvořivost. (Králová a kol., 2016) 

3.1.3 Instrumentální činnosti 

Již J. A. Komenský ve svém Informatoriu školy mateřské doporučoval, aby se dětem 

nejen zpívalo, ale aby se jim daly do rukou také hudební nástroje (píšťala, buben, dětské 

housličky). Instrumentální hra, i v té nejjednodušší podobě, totiž rozvíjí tvořivost, 

představivost, fantazii a souvisí s rozvojem jemné motoriky a koordinace pohybů. 

Prostřednictvím instrumentálních činností děti získávají základní poznatky o hudbě. Učí se 

rozlišovat zvuky a tóny, dynamické kontrasty a vlastnosti tónu (těmi jsou výška, barva, délka 

a síla). Samozřejmě instrumentální hra rozvíjí též rytmické cítění a v neposlední řadě má vliv 

na soustředění, postřeh, spolupráci a souhru mezi dětmi. (Lišková, 2006) 
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U dítěte předškolního věku vychází instrumentální činnost ze hry na tělo. Poté se 

nabízí využití rytmických a následně i melodických nástrojů jak v hudebních, tak 

nehudebních činnostech. Známý je především tzv. Orffův instrumentář, ale dobře poslouží i 

předměty denní potřeby, jako jsou čínské hůlky, víčka od plastových lahví apod. Děti 

zachycují nejprve konkrétní rytmus, pak metrum, pulzaci, a nakonec ostinátní rytmické 

figury. (Králová a kol., 2016) Dobře funguje i tzv. komplementární rytmus, kterým 

vyplňujeme pauzy. Kromě Orffových nástrojů je velice oblíbený instrumentář Evy Jenčkové, 

který je celý dřevěný, tišší a nepřehlušuje tak zpěv dětí. V poslední době se dostávají do 

povědomí modernější hudební nástroje jako třeba Boomwhackers nebo diatonické zvonky. 

3.1.4 Hudebně-pohybové činnosti 

Pohyb je neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Už od raného věku 

jsou dětská říkadla spojována s pohybem. Pro děti staršího věku jsou pak typické hudebně-

pohybové hry nebo choreografie. V MŠ nám jde především o kultivaci pohybového projevu. 

Dále hudebně-pohybová výchova rozvíjí rytmické cítění, motoriku a koordinaci pohybu, 

schopnost pohybové a taneční improvizace, umožňuje lépe rozeznávat a pohybově reagovat 

na dynamiku, tempo, pohyby melodie a hudební formu. Také umocňuje estetický prožitek 

z písně či skladby a napomáhá k celkové fyzické uvolněnosti, ta je důležitá i pro ostatní 

hudební činnosti. (Lišková, 2006) 

Podle Králové a kol. (2016) k hudebně-pohybovým aktivitám patří: tělesné cviky 

spojené s hudbou, hra na tělo, scénické zachycení obsahu písní a skladeb, hry se zpěvy, různé 

tance řadové a kruhové. Děti by si měly osvojovat základní pohybové projevy jako je běh, 

chůze, pochod, poskoky, pohyby paží a švihové pohyby. Z knihy od Liškové (2006) bych 

ještě k hudebně – pohybovým činnostem přiřadila: pohybové hry (s hudbou), spojení pohybu 

a poslechu (pohybová improvizace) a dětské lidové taneční hry. 

3.2 RVP PV a hudební činnosti 

V současné době se výchova a vzdělávání v MŠ realizují podle kurikulárního 

dokumentu s názvem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Hudební 

činnosti prostupují bezpochyby všemi pěti vzdělávacími oblastmi, kterými jsou: 
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• Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

• Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 

• Dítě a svět (oblast environmentální) 

(RVP PV, 2021) 

V rámci těchto vzdělávacích oblastní se hudební činnosti vzájemně propojují a 

dochází také k propojování s mimohudebními aktivitami. V novém pojetí výchovy a 

vzdělávání se ve velké míře musí uplatňovat pedagogická tvořivost, neboť z RVP PV vychází 

školní i třídní vzdělávací program, podle kterého se později uskutečňuje vzdělávací nabídka. 

Psychologická oblast je dále rozdělena na tři podoblasti a to sice: 

• jazyk a řeč, 

• poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, 

• sebepojetí, city a vůle. 

(RVP PV, 2021) 

3.2.1 Oblast Dítě a jeho psychika 

V této podkapitole se zaměřím konkrétně na podoblast jazyk a řeč v propojení s výše 

popsanými hudebními činnostmi, neboť nejvíce souvisí s logopedickou prevencí. 

Pěvecké činnosti napomáhají k rozvoji receptivní složky řeči, do které patří vnímání, 

naslouchání a porozumění. Samozřejmě rozvíjí i složku produktivní – správnou výslovnost, 

slovní zásobu, mluvní projev a schopnost vyjadřování. Zpěv je též prostředkem ke správnému 

ovládání dechu a napomáhá k léčbě logopedických vad. Například u lidí s koktavostí může 

být pěvecký projev bez příznaků NKS. Do pěveckých činností, které pozitivně ovlivňují jazyk 

a řeč můžeme zařadit hry se slovy – rytmizaci a melodizaci, práci s říkadlem, hudební hry, 

zpěv písní. 

V rámci hudebně-pohybových činností podporujeme jazyk a řeč rytmickou 

deklamací a hrou na tělo. Zároveň je pohyb nonverbálním projevem komunikace. Děti za 

pomoci hudebně-pohybových činností vyjadřují své nálady, prožitky a emoce. Konkrétními 
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činnostmi jsou tedy: hra na tělo ve spojitosti s rytmickou deklamací, mimika, pantomima a 

pohybová improvizace. 

Instrumentálními činnostmi podporujeme opět nonverbální komunikaci, vyjadřování 

emocí, nálad a názorů. Současně učíme děti nástroje vhodně používat a pojmenovávat. Do 

vzdělávací nabídky zařazujeme sluchové a rytmické hry s nástroji, vyjadřování nálad 

prostřednictvím hry na Orffův instrumentář a hudební dialog neboli rozhovor dětí za pomoci 

hudebních nástrojů. 

V poslechových činnostech se zaměřujeme na tzv. programní hudbu, která má nějaký 

mimohudební námět. Děti se pak snaží svůj prožitek z hudby slovně popsat, učí se vhodně 

vyjadřovat, formulovat svůj názor a myšlenky. Poslech spojujeme s nonverbální komunikací, 

kdy děti vyjadřují obsah skladby či písně pantomimicky. (Lišková, 2006) 

3.3 Hudba a řeč 

Pokud chceme kultivovat řeč dětí prostřednictvím hudebních činností, měli bychom 

znát i společné znaky hudby a řeči. Dítě již od raného věku vydává zvuky ve snaze 

komunikovat a vyjádřit se. Může se jednat o křik, řeč, smích, zpěv, instrumentální hudbu či 

zvuky způsobené manipulací s nějakými předměty. (Kmentová, 2015) Protože se jedná o 

zvuky, můžeme u nich vnímat stejné vlastnosti, kterými jsou: síla/hlasitost, výška, barva a 

délka/kvalita zvuku. Jelikož jsme schopni tyto vlastnosti jak v řeči, tak v hudebních 

činnostech ovlivňovat, máme k dispozici podobné vyjadřovací prostředky. (Sedlák a Váňová, 

2013 in Kmentová, 2015) V HV mluvíme o hudebně vyjadřovacích prostředcích neboli o 

múzických faktorech. (Kmentová, 2015) V logopedii hovoříme o modulačních, jinak také 

prozodických či suprasegmentálních, faktorech řeči. (Klenková, 2006) 

Podle Kmentové (2015) jsou společné znaky hudby a řeči: dynamika (zesilování, 

zeslabování), akcentace (umístění a četnost přízvuků), melodie (změny výšky tónu), agogika 

(změny tempa), rytmus, tempo a barva zvuku či hlasu. Vývoj řeči a hudebnosti probíhá od 

raného dětství společně, jelikož první, co dítě vnímá a vydává jsou zvuky. „Dítě tedy vnímá 

prvotně především múzické faktory nově osvojované řeči, podobně jako při osvojování 

mateřského jazyka v prvních etapách života“. (Kmentová, 2015, s. 13) 

Společným předpokladem pro rozvoj hudebnosti a řeči je sluch. Konkrétně se jedná o 

témbrový sluch, který nám umožňuje rozpoznat barvu/témbr hudebních nástrojů či hlasů a o 

sluch fonematický, díky kterému umíme rozlišit jednotlivé hlásky. Důležité je poznamenat, že 

hudební témbrový sluch a fonematický sluch jsou dvě anatomicky oddělené funkce sluchu, 
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ale vzájemně se ovlivňují. (Kmentová, 2015) Aby se mohly řečové a hudební schopnosti dětí 

rozvíjet, je tedy podstatná sluchová pozornost. „Pokud dítě slyší, ale z nejrůznějších důvodů 

nenaslouchá, je jeho řečový i hudební vývoj blokován.“ (Kmentová, 2015, s. 15) 

3.4 Hudební činnosti v logopedické prevenci 

Z výše zmíněného je již zřejmé, že hudební činnosti rozvíjejí celou osobnost dítěte a 

své místo mají i v rozvoji jazyka a řeči dětí. Kmentová (2015) vytvořila experimentální 

metodiku Hudební činnosti v logopedické prevenci, která byla následně ověřována v MŠ, 

v mateřských školách speciálních, v přípravném ročníku ZŠ i v předškolním oddělení 

základní umělecké školy. Terénní výzkum probíhal během školního roku 2013/14 v rámci 

praktické části projektu Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí. 

Projekt se zabýval vztahy mezi hudebními a řečovými projevy dětí v předškolním věku. 

Jednalo se o děti s atypickým vývojem řeči, OMJ, děti z bilingvního prostředí a děti s OŠD. 

Roční výzkum potvrdil pozitivní vliv experimentální metodiky na rozvoj komunikačních i 

hudebních schopností dětí. 

V návaznosti na tento projekt byly později vydány dva metodické materiály. První 

z nich „Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! Hudební činnosti v logopedické 

prevenci“ spojuje hudební činnosti a jazykové hry zaměřené primárně na rozvoj slovní 

zásoby. (Kmentová, 2018) Druhá knížka „Třída zpívá ÍÁÍÁ Hudební hry v rozvoji 

fonematického uvědomování“ navazuje na první publikaci. Je zaměřena na správný přízvuk 

v českém jazyce, na tvoření správných koncovek sloves i přídavných jmen a na rozvoj 

fonematického sluchu. (Kmentová, 2019) 

Činnosti a hry v metodických materiálech reagují na potřeby dětí s NKS a OMJ, 

nicméně hudební činnosti v logopedické prevenci jsou vhodné i pro děti s fyziologickým 

vývojem řeči. Obě publikace využívají elementární melodické a rytmické prostředky: 

jednoduché, opakující se melodie v malém rozsahu (c1-a1), kvintakord, sestupnou malou tercii 

(tzv. ku-ku interval), sestupnou a vzestupnou řadu tónů v kombinaci se slovními spojeními. 

Pedagog může vytvářet jednoduché melodie i sám, avšak musí respektoval hlasový rozsah 

dětí. Dále v publikacích najdeme elementární hudební formy jako je echo (ozvěna), 

dialogická hra či písňová forma. Jak jsem již uvedla, hudební činnosti nejsou pouze zpěv. Do 

hudebních činností v logopedické prevenci proto zařazujeme snadnou pohybovou nebo 

instrumentální činnost. K instrumentálním aktivitám využíváme raději tišší hudební nástroje. 

Vhodný je instrumentář Evy Jenčkové, Boomwhackers, můžeme použít víčka od PET lahví 
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nebo jídelní hůlky. Hudební složka podporuje a prodlužuje sluchovou pozornost dětí, která je 

pro rozvoj řeči velmi důležitá. (Kmentová, 2018) Dále poskytuje podporu v rozvoji 

fonematického uvědomování, toku řeči a napomáhá ke splynutí hudebního a slovního 

akcentu. Pravidelná přítomnost pauz dává dětem čas na zpracování vjemu a přípravu reakce. 

(Kmentová, 2019) 

Obě knihy používám v akčním výzkumu bakalářské práce. V praktické části budou 

detailněji popsané a vysvětlené jednotlivé hry v hudebně logopedických činnostech. Pojem 

hudebně logopedické činnosti didaktika HV zatím nezná, i tak jsem se ho však v praktické 

části rozhodla používat. „Termín“ hudebně logopedické činnosti zahrnuje, jak hudební, tak 

logopedické činnosti, které společně ovlivňují komunikační a hudební schopnosti dětí a 

podporují jejich vývoj. Prostředky HV tak lze využít k rozvoji jazykových a řečových 

dovedností dětí, a to přirozenou a nenásilnou formou hry.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Výzkumné cíle vychází z mých pedagogických cílů, které jsem si stanovila před 

začátkem školního roku. Již delší dobu pracuji s dětmi s OŠD, které mají problémy zejména 

v oblasti jazyka a řeči. Rozhodla jsem se tedy více zaměřit na primární logopedickou prevenci 

v MŠ, a to v propojení s hudebními činnostmi. 

4.1 Pedagogické cíle 

• Podpořit rozvoj komunikačních schopností u dětí s OŠD prostřednictvím 

hudebně logopedických činností. 

• Zařadit hudebně logopedické činnosti do třídního vzdělávacího programu. 

4.2 Výzkumné cíle 

Na pedagogické cíle navazují cíle výzkumné, které jsem definovala následovně:   

• Vytvořit a realizovat hudebně logopedické lekce, které budou vhodné pro 

všechny děti s OŠD. 

• Zjistit a vyhodnotit, zda za pomoci hudebně logopedických činností došlo ke 

zlepšení řeči v jednotlivých jazykových rovinách u dětí s OŠD. 

• Zjistit v jaké míře a jakým způsobem se logopedická prevence aplikuje v 

jiných MŠ. 

4.3 Výzkumné otázky 

V návaznosti na výzkumné cíle jsem si položila tyto výzkumné otázky: 

• Za jakých podmínek mohou hudebně logopedické lekce zlepšit jazyk a řeč dětí 

s OŠD? 

• Je vhodné provádět hudebně logopedické lekce skupinově s celou třídou? Tzn. 

s dětmi s OŠD i bez OŠD? 

• Je zvolená organizace lekcí vhodná i pro děti se SVP? Speciálně pak pro 

chlapce s lehkou mentální poruchou? 

• Jak probíhá logopedická prevence v jiných MŠ? 

• Do jaké míry jsou hudební činnosti součástí logopedické prevence v MŠ?  
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5 Metody výzkumu 

Stěžejní část praktické části je věnována akčnímu výzkumu, jehož hlavním cílem je 

zkvalitňování pedagogické praxe, ale může také přispět k rozvoji pedagogické teorie. Jedná se 

o praktický výzkum, který provádí učitel a aktivně se ho účastní. Shromažďuje informace, 

pozoruje, klade si otázky, sdílí názory a vyhodnocuje výsledky a dopady změn, které zavádí 

do své praxe. Díky akčnímu výzkumu prohlubujeme naše teoretické poznatky, praktické 

dovednosti a získáváme nové zkušenosti. Klíčová je reflexe naší práce a pedagogického 

působení, což vede k profesnímu růstu, ke zdokonalování výukových metod a postupů. 

(Nezvalová, 2003) 

Pro akční výzkum bylo stěžejní využití metod pedagogické diagnostiky. Nejprve jsem 

prováděla analýzu všech dostupných dokumentů, především zpráv z PPP, zpráv od logopeda a 

lékařů, abych o dětech s OŠD získala co nejvíce informací. 

Při jazykové diagnostice byla využila metoda testování. Úkoly byly dětem zadávány 

individuálně za použití didaktických pomůcek a pracovních listů z tzv. Klokanova kufru. 

Klokanův kufr vytvořily autorky Bednářová a Šmardová jako praktickou pomůcku k jejich 

společné publikaci „Diagnostika dítěte předškolního věku“. Stejně jako zmíněná kniha nabízí 

Klokanův kufr přehled o deseti oblastech vývoje předškolního dítěte a jsou v něm pomůcky 

k jejich stimulaci.4 Pro účely bakalářské práce jsem využila pouze diagnostiku řeči, která se 

provádí dle záznamového archu (viz příloha č. 2), postupně v jednotlivých jazykových 

rovinách. Úkoly jsou rozděleny podle věku dítěte, aby odpovídaly jeho fyziologickým 

schopnostem. Stupeň řečových schopností a dovedností je sledován na hodnotící škále: 

nezvládá – zvládá s dopomocí – zvládá samostatně. Bednářová a Šmardová (2015) popisují 

tyto pojmy následovně: 

• „Nezvládá“ – dítě úkol, činnost neplní ani s podporou; popisované 

chování aktuálně není v jeho repertoáru. 

• „Zvládá s dopomocí“ – dítě potřebuje opakované, eventuálně další vysvětlení, 

delší nácvik nebo zjednodušení; obecně potřebuje dopomoc, podporu od 

dospělého při vykonávání úkolu/činnosti nebo při uplatnění v položce 

popsaného chování. 

 
4 Pro podrobnější popis a fotografie bych ráda odkázala čtenáře na tento odkaz: 

https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/. 

https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/
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• „Zvládá samostatně“ – po vysvětlení správně plní úkol, vykonává 

požadovanou činnost; popisované chování je v běžném repertoáru. 

Při vyhodnocování pokroku v jednotlivých jazykových rovinách jsem použila 

komparativní metodu. 

Nepostradatelnou metodou pro akční výzkum bylo pozorování. Pro pedagogickou 

diagnostiku jsem využila digitální aplikaci s názvem WELCOME IDEA, která je jedním 

z výstupů projektu WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensamble). Jedná se o 

mezinárodní projekt Erasmu+ do kterého se zapojila Česká republika, Slovensko a Bulharsko. 

Hlavním cílem projektu je podpora inkluze v MŠ a využívání funkčních nástrojů pro práci 

s dětmi se SVP. Diagnostika neboli screening dítěte je v aplikaci rozdělen do šesti oblastí – 

emocionální dovednosti, komunikativní dovednosti, kognitivní dovednosti, emoční 

dovednosti, motorické dovednosti a smyslové vnímání. Každá oblast má několik podotázek, 

na které učitel odpovídá na stupnici 1-5, kdy 1 znamená, že dítě zvládá danou činnost 

samostatně či se u něj projevuje nějaká dovednost nebo schopnost naprosto běžně. Naopak 5 

znamená, že dítě něco vůbec nezvládá, či se daná schopnost nebo dovednost vůbec 

neprojevuje. Poznatky získané pozorováním dětí během běžného dne v MŠ jsem 

zaznamenávala do aplikace a jednalo se tedy o pozorování strukturované. 

Při realizaci hudebně logopedických lekcí se jednalo naopak o zúčastněné pozorování 

nestrukturované. Při vedení aktivit jsem se zaměřovala především na děti s OŠD a později 

hodnotila průběh lekce. 

Poslední využitou metodou byl dotazník, díky kterému jsem mohla oslovit učitele více 

MŠ a získat tak od nich informace o průběhu primární logopedické prevence v MŠ.  
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6 Průběh akčního výzkumu 

Akční výzkum probíhal v MŠ, kde pracuji jako učitelka u nejstarších dětí. Třídu 

navštěvuje celkem 22 dětí, z toho 11 dětí s OŠD. První dva měsíce školního roku 2021/2022 

jsem prováděla analýzu dokumentů a důkladnou pedagogickou a jazykovou diagnostiku dětí 

s OŠD. Od konce října do konce března roku 2021/2022 jsem realizovala 10 hudebně 

logopedických lekcí se všemi dětmi ve třídě, avšak pro potřeby výzkumu jsem se speciálně 

zaměřila na děti s OŠD. Podrobný průběh lekcí bude uveden v kapitole 6.2. Během dubna a 

května 2022 byla znovu provedena jazyková diagnostika u dětí s OŠD a komparativní 

metodou bylo vyhodnoceno, zda udělaly nějaký pokrok v jednotlivých jazykových rovinách. 

6.1 Analýza dokumentů a diagnostika dětí s OŠD 

Tato kapitola přinese podrobný popis analýzy dokumentů, pedagogické a jazykové 

diagnostiky u jednotlivých dětí s OŠD. 

Při analýze dokumentů jsem věnovala pozornost posudkům z PPP, lékařským zprávám 

od psychologů i dalších odborníků a záznamům z logopedické depistáže, která probíhala na 

konci září roku 2021 u nás ve třídě pod vedením školního logopeda. Graf orientačního 

screeningu, vytvořený v aplikaci WELCOME IDEA, nám ukazuje procentuální úspěšnost dětí 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech a přináší přehled o aktuálním stavu konkrétního dítěte. 

Při jazykové diagnostice jsem hodnotila tyto oblasti a konkrétní úkoly: 

• Lexikálně-sémantická rovina řeči – hodnocení slovní zásoby; určuje, zda dítě 

tvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, homonyma, pozná a pojmenuje 

nesmysl na obrázku, interpretuje příběh bez obrázkového materiálu, chápe a ve 

správném pořadí realizuje zadané úkoly. 

• Morfologicko-syntaktická rovina řeči – určuje, zda dítě užívá čas minulý, 

přítomný, budoucí, používá všechny druhy slov, mluví gramaticky správně, do 

příběhu doplní slovo ve správném tvaru. 

• Foneticko-fonologická rovina řeči – zaměřuje se na hodnocení sluchové 

diferenciace, sluchové paměti, analýzy a syntézy, vnímání rytmu, správné 

výslovnosti a artikulace dítěte. 

• Pragmatická rovina – určuje, zda dítě aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt, formuluje otázky, adekvátně na ně odpovídá, vyjadřuje myšlenky, 
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pocity, prožitky, nápady, dodržuje pravidla konverzace a společenského 

kontaktu. 

6.1.1 Podrobná diagnostika jednotlivých dětí s OŠD 

Pozorovaná skupina se skládá z pěti chlapců a šesti dívek. Věk dětí je uveden u 

jednotlivých diagnostik, k září roku 2021. Nejstaršímu chlapci bylo 6 let a 7 měsíců, 

nejmladším dětem 6 let a 1 měsíc. Dvě děti z výzkumného vzorku mají OMJ, tři pochází 

z bilingvní rodiny a čtyři děti mají nějaký typ NKS. O něco níže, v kapitole 6.1.2 uvádím 

celkový přehled o dětech s OŠD v přehledných tabulkách. 

Do této kapitoly řadím výsledky dvou diagnostik jako příklad. První jsem vybrala 

Gabriela, jelikož jeho diagnostika byla poněkud náročnější. Kromě OMJ podstoupil i 

psychologické vyšetření s podezřením na ADHD syndrom. Diagnostiku Jakuba zde uvádím, 

neboť se na něj vztahuje jedna výzkumná otázka.  Ostatní diagnostiky dětí jsou k dispozici 

v příloze č. 3. 

Gabriel – 6 let a 1 měsíc 

Posudek z PPP:  

Chlapec pochází z bilingvní rodiny (otec Čech, matka z Tádžikistánu) a rodiče 

s chlapcem komunikují rusky. Na chlapce dopadá tíživá rodinná situace a nestabilní rodinné 

prostředí. Během vyšetření spolupracoval až po krátké adaptaci. Je těžší upoutat jeho 

pozornost, často ji odklání ke svým zájmům (mimozemšťani, vesmír, počítačové hry). 

Soustředí se převážně na činnost, kterou si sám vybral (kreslení, modelování, konstrukční 

hry). Projevuje se psychomotorický neklid a lehce impulsivní chování.  Intelektová kapacita 

je v pásmu lepšího průměru. Silné stránky – sluchová a fonologická paměť, konstrukční 

myšlení. Slabé stránky – zrakové vnímání, pozornost, silně oslabena oblast sociální a emoční. 

Chování z velké části odpovídá syndromu ADHD. Doporučen OŠD z důvodu školní 

nezralosti. 

Psychologické vyšetření: 

Kognitivní výkon se pohybuje v oblasti normy. V oblasti verbálního myšlení podává 

výrazněji lepší výkon než v oblasti neverbální. Výrazné potíže v oblasti pozornosti, ale pokud 

ho úkol zaujme, je schopen pracovat dobře. Výkony napříč subtesty jsou velmi nevyrovnané. 

Jedná se o syndrom ADHD, s mírnou hyperaktivitou. Potíže s přizpůsobením se sociálním 
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normám. Roli můžou hrát odlišné výchovné styly rodičů čili nestabilní rodinné prostředí.  

Doporučeno přiřadit asistenta pedagoga. 

Logopedická depistáž: 

Rozlišuje distinktivní rysy, rozezná první hlásku ve slově, poslední ne.  Početní vhled 

podprůměrný, barvy umí základní i doplňkové. Výslovnost dobrá. 

Pedagogická diagnostika – orientační screening: 

 

Graf 2 - Úspěšnost ve vzdělávacích oblastech (Gabriel) 

(Zdroj: vlastní) 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba přiměřená věku dítěte. Tvoří protiklady, 

synonyma i homonyma, vlivem bilingvního prostředí si občas nemůže vzpomenout na české 

výrazy.  Příběhy interpretuje bez obrázkové podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá 

všechny slovní druhy. Dysgramatismy se objevují zřídka. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace velmi dobře rozvinutá, stejně 

tak sluchová paměť, analýza a syntéza. Zvládá i náročnější úkoly jako určení poslední 

souhlásky ve slově, složení slova z hlásek nebo analýzu dvouslabičného slova na hlásky.  

Rytmické cítění průměrné. Výslovnost a artikulační obratnost v normě. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt, ale často odbíhá 

od tématu ke svým zájmům a neudržuje oční kontakt. Správně formuluje otázky, vyjadřuje 

své pocity, myšlenky i potřeby, ale poněkud zmatečně. 
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Jakub – 6 let a 7 měsíců 

Posudek z PPP: 

Celkově opožděný vývoj v oblasti komunikace, sebeobslužných dovedností, 

grafomotoriky, jemné i hrubé motoriky. Susp. ADHD syndrom (zvýšená potřeba pohybu, 

snížená schopnost koncentrace). Problematické chování ve skupině dětí, zhoršené fungování 

v kolektivních a skupinových činnostech. Únavu projevuje křikem, běháním a dováděním. 

Patrné je obtížné vyjadřování a velmi malý stupeň komunikace. Diagnostikována VD a 

dyslalie multiplex. Rozumové schopnosti hraničí s lehkou mentální poruchou (dále „LMP“). 

V MŠ přiřazen od r. 2019 asistent pedagoga. Potřeba asistenta stále trvá, ani s asistentem 

nezvládá tempo třídy. 

Doporučeno podstoupit psychologické vyšetření, nadále spolupracovat s klinickým 

logopedem. Doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti. 

Psychologické vyšetření: 

Úroveň schopností se pohybuje v pásmu lehkého mentálního opoždění. V normě je 

konstrukční myšlení, v pásmu podprůměru jsou nyní následující oblasti: zrakové vnímání, 

vizuálně – prostorová paměť, pojmové myšlení a sluchová paměť. Výkon je s vysokou 

pravděpodobností ovlivněn problematickým soustředěním chlapce, skutečná úroveň 

rozumových schopností může být vyšší. Jakub nenavazuje kvalitní kontakt a je bez 

interpersonální tenze. Je v péči logopeda pro smíšenou vývojovou dysfázii. 

Zpráva ze stacionáře: 

V průběhu čtyřtýdenního pobytu (září 2021) ve stacionáři se chlapec zapojil do 

kolektivních rehabilitačních programů a byla mu poskytnuta individuální logopedická péče. 

Bylo stimulováno porozumění řeči na úrovni jednodušších násobných instrukcí. Terapie se 

zaměřovala na rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, na gramatickou stránku jazyka, 

sluchovou percepci, fonematickou diferenciaci, na posilování sluchové paměti, sluchového a 

zrakového vnímání. V rámci kolektivních programů byla rozvíjena hrubá a jemná motorika, 

grafomotorika, orientace v prostoru i sociální interakce mezi dětmi. Během kolektivní terapie 

byla patrná nestabilita pozornosti a postupně narůstající neklid. Chlapec měl obtíže se 

zapojením se do aktivit, respektováním autority a s celkovou spoluprací v rámci skupiny. Při 

individuální terapii byla spolupráce s chlapcem lepší. Závěrem je smíšená vývojová dysfázie 

s hraniční úrovní rozumových schopností. 
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Logopedická depistáž:  

V oblasti fonematického sluchu nerozlišuje distinktivní rysy, neurčí první ani poslední 

hlásku. Početní vhled 2. Základní barvy zná aktivně, doplňkové s nápovědou. Narušená 

výslovnost hlásek CSZ, L na spodině, R a Ř. Pro úspěšné zahájení školní docházky vidím 

zásadní mezery, které budou výrazně komplikovat osvojení základního učiva. Vhodná 

přípravná třída nebo logopedická třída s menším počtem dětí.  

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Graf 3 – Úspěšnost ve vzdělávacích oblastech (Gabriel) 

(Zdroj: vlastní) 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba podprůměrná, nepřiměřená věku. 

Komunikace velmi jednoduchá, odpovídá jednoslovně, bez velké pomoci nerozumí zadání. 

Opožděný vývoj, nezvládá většinu úkolů pro čtyřleté děti. Slovní zásoba pasivní. 

Morfologicko-syntaktická rovina – netvoří souvětí ani dlouhé věty, nevyužívá aktivně 

všechny slovní druhy. V řeči dysgramatismy, nesprávné skloňování, časování. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace není v normě, stejně tak 

sluchová paměť, analýza a syntéza. Nezvládá běžné úkoly jako určení první hlásky ve slově, 

vyhledání rýmu, vytleskání slabik apod. I při těchto lehčích úkolech potřebuje asistenci. 

Rytmické cítění, artikulace a artikulační obratnost podprůměrné. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Snaží se vyprávět, 

vyjádřit myšlenku, potřebu apod., ale porozumět mu bývá obtížné. Řečový projev po 

obsahové i formální stránce neodpovídá věku dítěte. 
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6.1.2  Přehled dětí s OŠD  

Tabulka přináší přehled dětí s OŠD a jejich stanovených diagnóz. 

Tab. 1 – Přehled dětí s OŠD 

Jméno dítěte Problém v oblasti jazyka a řeči Speciální vzdělávací potřeba 

Alex OMJ NE 

Emma bilingvní prostředí NE 

Gabriel bilingvní prostředí ANO – ADHD syndrom 

Jakub vývojová dysfázie ANO – LMP, ADHD syndrom 

Josefína v normě NE 

Kateřina projevy selektivního mutismu NE 

Matyáš OVŘ, dyslalie multiplex ANO – zavedeny gromety 

Sebastian bilingvní prostředí NE 

Veronika v normě NE 

Victoria OMJ ANO – tiková porucha 

Žofie dyslalie multiplex NE 

V následující tabulce vidíme úroveň dětí s OŠD v jednotlivých jazykových rovinách. Úroveň 

hodnotím pojmy: podprůměrná, průměrná, dobře rozvinutá. 

Tab. 2 – Úroveň dětí s OŠD v jazykových rovinách před akčním výzkumem 

Jméno dítěte 
Lexikálně-

sémantická rovina 

Morfologicko-

syntaktická rovina 

Foneticko-

fonologická rovina 

Pragmatická 

rovina 

Alex podprůměrná podprůměrná dobře rozvinutá Průměrná 

Emma průměrná průměrná podprůměrná Průměrná 

Gabriel průměrná průměrná dobře rozvinutá Podprůměrná 

Jakub podprůměrná podprůměrná podprůměrná Podprůměrná 

Josefína průměrná průměrná průměrná Průměrná 

Kateřina průměrná průměrná podprůměrná Podprůměrná 

Matyáš podprůměrná průměrná podprůměrná Podprůměrná 

Sebastian podprůměrná podprůměrná podprůměrná Podprůměrná 

Veronika průměrná průměrná průměrná dobře rozvinutá 

Victoria podprůměrná podprůměrná dobře rozvinutá Podprůměrná 

Žofie dobře rozvinutá průměrná průměrná Podprůměrná 
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6.2 Průběh hudebně logopedických lekcí  

V rámci akčního výzkumu bylo sestaveno 10 hudebně logopedických lekcí: 

• Lekce 1 – Kdo dnes přišel do školky, aneb seznámení s Lotkou 

• Lekce 2 - Koncovky sloves v minulém čase – Jak se po sobě opičíme 

• Lekce 3 – Těšíme se na Mikuláše! 

• Lekce 4 – Přišel k nám host 

• Lekce 5 – Pojedeme na plavání 

• Lekce 6 – Koncovky přídavných jmen aneb jaký, jaká, jaké? 

• Lekce 7 – Masopust I. 

• Lekce 8 – Masopust II. 

• Lekce 9 – Protiklady přídavných jmen 

• Lekce 10 – Tvoření zdrobnělin 

Lekce jsem vytvořila za pomoci publikací od Mileny Kmentové: Slovo, slůvko, 

slovíčko, honem poběž písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci a Třída zpívá ÍÁÍÁ. 

Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Knihy mi byly velkou oporou a inspirací, 

nicméně jsem hry kombinovala, zařadila jsem i vlastní činnosti a obměny. Lekce jsem tvořila 

tak, aby byly v souladu s třídním vzdělávacím programem.  

V návaznosti na zahraniční spolupráci MŠ, kde pracuji se švédskou MŠ, nás všemi 

lekcemi provázela plyšová panenka Lotka, která pochází ze Švédska, a my ji máme naučit 

správně mluvit česky. Všechny lekce probíhaly skupinovou formou na koberci v kruhu nebo 

polokruhu. Na sezení měly děti podsedáky, kromě lekce č. 3, tam byly použity židličky. Ve 

většině lekcí jsem využila zvonkohru jako oporu pro zpěv. Tato realizační forma je podstatná, 

jelikož učitel potřebuje na děti dobře vidět a být s nimi v kontaktu. Stejně tak je vhodné, aby 

děti dobře viděly na učitelku, její artikulaci, pohyby, obrazovou přílohu apod. Podrobný popis 

příprav, realizace a hodnocení jednotlivých lekcí jsou popsány v tabulkách níže.  
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Lekce 1 – Kdo dnes přišel do školky? Aneb seznámení s Lotkou 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: udržení sluchové pozornosti, seznámení se jmény dětí ve třídě, 

rozlišení dívčích a chlapeckých jmen a spojení s příčestím minulým (přišel/la), seznámení s Lotkou, vnímání a 

reprodukce správného přízvuku v předložkových vazbách, rozšiřování slovní zásoby, posílení krátkodobé 

paměti. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv stále opakující se melodie, rozvoj intonačního cítění. 

Motivace: musíme zkontrolovat, kdo dnes přišel do školky! Do školky přišla i Lotka a paní učitelka, na co se 

těšily? 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, podsedáky, výtvarná příloha ke hře Přízvuk na předložce I. – Na co se 

těšili (z knihy Třída zpívá ÍÁÍÁ, s. 17). 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 11), navazovalo 

cvičení z publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ (s.15). 

Realizace: 

Lekce probíhala na konci října, kdy k nám již nastoupili noví chlapci. Jakub (VD a LMP) a Sebastian 

(bilingvní prostředí). Zároveň nám započala zahraniční spolupráce s MŠ ve Švédsku. Obecným cílem lekce 

bylo seznámit děti s panenkou Lotkou a zároveň seznámit nové chlapce se jmény v kolektivu. 

Vysvětlila jsem pravidla první hry: všichni opakují všechno a koho jméno zazpívám, ten si stoupne a opět se 

posadí. Následně se děti rozdělily do dvou skupin podle pohlaví. Když jsem zazpívala chlapecké jméno, 

opakovali zpěv všichni kluci, když dívčí jméno, opakovaly holky. Po vyčerpání všech jmen ve třídě jsem 

zazpívala, že do školky přišla Lotka. Děti se divily a já jim představila novou plyšovou kamarádku Lotku, 

která k nám přijela ze Švédska, neumí dobře mluvit česky a my máme za úkol jí to během roku naučit. 

Děti se opět přesunuly do polokruhu na podsedáky a následovala hra se zaměřením na slovní přízvuk, 

krátkodobou paměť a v našem případě hlavně na rozvoj slovní zásoby. Dětem jsem položila otázku, na co se 

dnes těšily do školky. Pak jsem začala zpívat, na co se těšila paní učitelka. Následně jsem pokládala kontrolní 

otázky: „Těšila jsem se na zpívání? Na děti? Na zahrádku? atd. Děti hned po každé otázce reagují, zda ano či 

ne. Po kontrolních otázkách jsme zpívali společně znovu podle obrázků. 

„A na co se těšila Lotka?“ Opakovali jsme stejný postup. 

Hodnocení: 

Mým hlavním cílem bylo udržet sluchovou pozornost dětí, především nového chlapce s VD a LMP. To se 

díky pestrosti lekce povedlo. Při první aktivitě, zaměřené na opakování jmen, se děti s OŠD zapojily, někteří 

nejprve poslouchaly spolužáky a snažily se nápodobou přidat. Všechny děti netrpělivě čekaly, až zazpívám 

jejich jméno a budou se moci zvednout. U druhé aktivity, orientované na rozeznání dívčích a chlapeckých 

jmen, byla pozornější děvčata. Chlapcům trvalo déle, než se zorientovali a opakovali pouze chlapecká jména. 

Děti s OŠD měly problém stíhat první část popěvku „dneska přišel/la“. U obou zmíněných aktivit jsme 

procvičili příčestí minulé, tedy morfologicko-syntaktickou rovinu řeči. Třetí aktivita, orientovaná na slovní 

přízvuk a na lexikálně-sémantickou rovinu řeči, děti zaujala. Všechny děti si zapamatovaly, na co se těšila 

paní učitelka i Lotka. Při společném opakování děti pozorně pozorovaly obrázky a snažily se zpívat podle 

nich. To bylo pro některé děti s OŠD obtížné. Děti s OMJ tuto aktivitu spíše pozorovaly, stejně tak chlapec 

s VD a LMP. 

„Vítací“ aktivitu se jmény jsem zařazovala do činností během školního roku pravidelně. Přidala jsem dvě 

obměny: dítě jehož jméno zazní opakuje popěvek samo, pokud zazní jméno dítěte, které ve třídě chybí nebo 

do ní vůbec nechodí, opakují děti pouze brumendem. Během měsíce si děti tuto aktivitu i s možnými 

obměnami osvojily a reagovaly již automaticky. Složitější obměny nezvládal pouze Jakub, ale u hry 

nevyrušoval. 
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Lekce 2 – Koncovky sloves v minulém čase – Jak se po sobě opičíme 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: tvoření příčestí minulého podle rodu, tvoření příčestí minulého 

v první osobě č. jednotného za pomoci slovesa „být“, rozšiřování a upevňování slovní zásoby. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv, dokončení melodie.  

Motivace: dialog s panenkou Lotkou (učitelka mluví za sebe i za Lotku).  

Lotka: „Ahoj, děti! Já přišel moc ráda dneska mezi vás.“  

Učitelka: „Ahoj Lotko, tak tady s námi zůstaň a my tě naučíme důležitou věc: holčička při-šla a kluk při-šel. 

Ty jsi holčička, tak musíš říkat: já jsem při-šla mezi vás.“  

Lotka: „Aha! Tak to pojďme zkusit s mými kamarády.“ 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, podsedáky, papírové loutky dívky a chlapce (Třída zpívá ÍÁÍÁ, s. 13). 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ (s. 10), přidala jsem obměnu této aktivity – 

tvoření příčestí minulého v první osobě č.j.  

Realizace:  

Před zde popsanou lekcí je vhodné zařadit krátce již známou hru z publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem 

poběž písničko! (s.11) – Dívčí a chlapecká jména. Lekci jsem s ní proto uvedla a dále pokračovala 

motivačním rozhovorem s Lotkou.  

Papírovým loutkám jsem dala tříslabičná jména: Mařenka a Jeníček. Nejprve jsem děti seznámila s melodií na 

neutrální slabiku, aby se ji dobře naučily. Pak jsem je seznámila s pravidly hry: „Já budu zpívat holčičku, tedy 

Mařenka sní-da-la a vy mi odpovíte co? Jeníček sní-dal.“ Pokračovala jsem slovní zásobou z publikace (s.11).  

V další variantě jsem využila panenku Lotku a opět papírovou loutku chlapce. Princip hry zůstal stejný. 

Tentokrát jsme zpívali: „Lotka psa-la, Jeník psal. Lotka stá-la, Jeník stál…“. Opět jsem pokračovala slovní 

zásobou (s.11).  

Ve třetí variantě jsem i nadále potřebovala dvouslabičná jména, proto jsem nechala Lotku a Jeníka. Princip 

hry zůstal i nadále stejný. Nejprve se děti seznámily s melodií na neutrální slabiku a potom jsme zpívali 

zvratná slovesa: „Lotka se na-pi-la, Jeník se na-pil. Lotka se u-my-la, Jeník se u-myl“. Další slovní zásoba je 

v publikaci (s.12).  

Po ukončení všech variant jsme se věnovali slovnímu rozboru – určování slabik, určování posledních hlásek. 

V poslední variantě se děti rozdělily na dvě skupiny podle pohlaví. Princip hry zůstal opět stejný. Děti se 

seznámily s melodií a poté s pravidly. „Já budu zpívat: Kristýnka snídala a holky mi odpoví jak? Já jsem taky 

sní-da-la. Kristýnka vařila, já jsem taky vařila, Kristýnka tančila, já jsem taky tančila“. 

Pak pokračovali kluci, opět se nejprve naučili melodii a později jme zpívali ve dvoudobém metru: „Jeník 

snídal, já jsem taky sní-dal, Jeník spěchal, já jsem taky spě-chal, Jeník plakal, já jsem taky pla-kal…“. 

(notový záznam viz příloha č. 4) 

Hodnocení:  

Tato lekce, zaměřená na morfologicko-syntaktickou rovinu řeči, probíhala bez větších zádrhelů a problémů. 

Děti už u první hry pochopily princip a postup, takže varianty navazovaly velmi plynule na sebe. Děti s OŠD 

zvládly první tři hry bez větších komplikací, po prvních dvou až třech slovních spojeních se bezprostředně 

přidávaly. Nejtěžší, především pro chlapce s OMJ, se jevilo poslední cvičení. Dětem dělalo problém „vložení“ 

slovesa „být“, tedy v příčestí minulém „jsem“. Většina dětí s OŠD to po chvilce pochopila, jelikož se přidala 

k těm bystřejším a jazykově zdatnějším. Děti s OMJ sloveso „jsem“ stále vynechávaly. Zpívaly tedy jen: „já 

taky snídal“ nebo „já taky snídala“.  
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Lekce 3 – Těšíme se na Mikuláše! 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: nácvik písně s ohledem na děti s NKS a OMJ, rozšiřování a 

upevňování slovní zásoby. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv, rozvoj intonačního a rytmického cítění. 

Motivace: zanedlouho přijde Mikuláš – rozhovor o tradici, jelikož Lotka je ze Švédska a Mikuláše nezná. 

Hudebně-pohybová hra na čerty a andílky (kontrastní melodie). 

Pomůcky: panenka Lotka, rytmické hudební nástroje (instrumentář Evy Jenčkové, víčka od PET lahví), 

výtvarná příloha k rytmickému diktátu (viz příloha č. 5), židle. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 55) Publikace 

nabízí metodický postup, jak pracovat s písní se zaměřením na slovní zásobu. Tento způsob práce, s ohledem 

na děti s NKS a s OMJ, demonstruje Kmentová na čtyřech příkladech. Já postup použila při osvojování písně 

Písnička pro čerta (notový záznam viz příloha č. 6). 

Realizace:  

S dětmi jsme si nejprve povídali o Mikuláši, děti říkaly své zkušenosti, znalosti, co by si od Mikuláše přály 

dostat apod. I obyčejným rozhovorem rozvíjíme jazyk a řeč dětí. Následovala hudebně-pohybová aktivita – 

děti předváděly čertíky a andílky na dvě kontrastní melodie hrané na klavír.  

Samotné osvojování písně probíhalo na koberci v kruhu, kde děti měly připravené židličky a před každou byl 

položený jeden rytmický nástroj. Dětem jsem píseň nejprve zazpívala, pak jsme zpívali melodii na neutrální 

slabiku la. Pro rytmickou deklamaci jsem vybrala slova: ro-hy, mi-ku-láš, čert.  

Děti si mohly vzít do rukou rytmické nástroje a společně jsme deklamovali slovo ro-hy. Snažili jsme se udržet 

pulzaci a k tomu zpívali první sloku písně.  

Využití metody „teď se zvednu, poposednu“ – díky této metodě děti mohou střídat hudební nástroje, mění 

místo a udrží tak déle sluchovou pozornost. Po zazpívání sloky děti položí nástroje opět před židli, stoupnou 

si, chytí se za ruce, řeknou „teď se zvednu, poposednu“ a posunou se o jedno místo dál, tedy k dalšímu 

nástroji. Píseň se opakuje stále dokola, akorát měníme rytmický doprovod. Několik výměn hrajeme pulzaci 

ře-těz, pak první dobu v taktu čert, nakonec ostinátní doprovod mi-ku-láš. Můžeme hrát taky pouze na 

konkrétní slova v písni, my hráli na slovo rohatý. Tím, že píseň neustále opakujeme si ji děti snadněji osvojí. 

Tematické rozvinutí – rozvinutí písně realizujeme na malé tercii (ku-ku interval). Já tematicky rozvedla 

oblast, co nám Mikuláš přinese: přinese nám čokoládu, přinese nám mandarinky, přinese nám 

brambory…Tematické rozvinutí střídáme se zpěvem celých slok. Pokud by mě už nenapadlo, co nám Mikuláš 

přinese, zeptala bych se dětí na jejich nápady.  

Hodnocení:  

Tento postup práce s písní je velmi vhodný pro děti s NKS, s OMJ i se SVP, proto ho využívám po celý rok. 

Výše popsanou lekci jsme opakovali s dětmi několikrát, až si nakonec osvojily všechny tři sloky písně. Díky 

instrumentální činnosti se zapojí již od samého začátku všechny děti a udrží déle sluchovou pozornost. 

Některé děti nejsou schopny udržet rytmický doprovod a k tomu zároveň zpívat. Je velice důležité, aby 

učitelka hrála taky a aby na ní děti viděly! Samotným zpěvem rozšiřujeme a upevňujeme slovní zásobu dětí, 

avšak tematickým rozvedením ještě více rozvíjíme lexikálně-sémantickou rovinu řeči. Tematické rozvedení 

využívám téměř u každé písně, z publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! jsem použila 

všechny čtyři příklady.   
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Lekce 4 – Přišel k nám host  

Cíl v oblasti komunikačních schopností: vnímání první hlásky ve slově, osvojení říkadla, rozvoj slovní 

zásoby a artikulace, vnímání zvukové podoby slabik na konci slov, určování rýmu.  

Cíl v oblasti hudebních schopností: rytmická deklamace s hrou na tělo, zpěv, rozvoj rytmického a 

intonačního cítění. 

Motivace: říkadlo funguje jako hádanka a motivace zároveň, rozhovor s Lotkou.  

Pomůcky: panenka Lotka, podsedáky, písmena H, M, D a K, obrázky rýmů (Klokanův kufr). 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ (s. 33-36). 

Realizace:  

Lekce probíhala na koberci v polokruhu, děti seděly na podsedácích. 

V prosinci jsem využila zimního období a položila dětem hádanku: „Přišel k nám host, spravil nám most, bez 

sekery, bez dláta, tvrdý byl dost, jako ta kost. Co je to? Ano děti, je to mráz!“ 

Když děti hádanku uhodly, začala jsem deklamovat říkadlo a doprovázela ho pulzací (pleskání do stehen), děti 

se ke mně postupně přidávaly, nejprve s pulzací, později i se slovy. Dále jsem se zaměřili na slova, která se 

rýmují: host, most, dost, kost. Nechala jsem děti, aby na to přišly sami a dávala jim doplňující otázky: „Co ta 

slova mají společného? Na jakou hlásku končí? Na kterou hlásku začínají? Kolik mají slabik?“. Pak jsem je 

nechala seřadit písmena tak, jak jdou v textu za sebou: H, M, D, K. Znovu jsme deklamovali říkadlo i se hrou 

na tělo a doplnili ho o vybrané hlásky a příslušná slova. Já vždy řekla a ukázala hlásku, děti doplnily slovo: H 

– host, M – most, D – dost, K – kost. Abychom si říkadlo zopakovali několikrát dokola, posloužilo nám jako 

refrén. Zeptala jsem se dětí, co všechno může v zimě zamrznout a pak říkadlo tematicky rozváděla na 

jednoduchou melodii (uvedena v publikaci), děti po mně opakovaly: zamrzla řeka, zamrzly rybníky, zamrzla 

studna, zamrzlo auto apod. 

Plynule jsme přešli k další činnosti: „Tak co Lotko, už víš, co je to ten rým? Ne? Neboj se, děti tě to naučí! 

Budeme hledat rýmy!“ Seznámila jsem děti s průběhem hry, jejich úkol bylo poznat, která dvě slova ze tří se 

rýmují. To, že děti vybraly správná slova jsme ověřili rytmickou deklamací, dvojici slov jsme zopakovali a 

každou slabiku pleskali na stehna; první slovo na jednu nohu a druhé slovo na druhou nohu (alespoň třikrát, 

aby se stihli všichni přidat). Takhle jsme deklamovali asi 10 rýmů z publikace. Na konci lekce jsem 

doprostřed kruhu rozložila dřevěné kartičky s obrázky, ze kterých lze utvořit rýmy. Děti postupně rýmy 

hledaly a přikládaly příslušné karty k sobě.  

Hodnocení:  

Celá lekce, orientovaná především na foneticko-fonologickou rovinu, byla pro děti s OŠD poněkud 

náročnější. Při deklamaci říkadla jim dělala problém výslovnost švů a koncovek: nám most, bez sekery, host, 

dost, kost. Říkadlo je artikulačně náročné a zcela si ho neosvojily ani po několikátém opakování, nicméně se 

velmi snažily a napomáhala jim k tomu hudební složka: rytmická deklamace, pulzace, hra na tělo, tematické 

rozvedení.  Při analýze rýmujících se slov neudržel pozornost Kuba s VD a LMP a Gabriel s ADHD. Rozbor 

slov je pro ně příliš statická a málo akční činnost. Ostatní děti s OŠD se do rozboru zapojily, Josefínu jsem 

musela spíše tlumit, aby pustila ke slovu i někoho dalšího.  Naopak jiné děti bylo třeba více pobízet ke slovu. 

Vyhledávání rýmů bylo pro někoho snadné, pro někoho obtížnější. Některé děti rým neslyší, avšak zapojily se 

alespoň v rámci opakování rýmu a rytmické deklamace. Velmi mě překvapil Matyáš se sluchovou vadou, 

jehož fonematické uvědomování je na dobré úrovni.  
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Lekce 5 – Pojedeme na plavání 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: rozezvučení motoriky mluvidel, rozezvučení rezonančních 

rejstříků, koordinace pohybů a řeči s pulzací a rytmem, navození a udržení sluchové pozornosti, třídění slov 

podle významu. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: rozvoj rytmického a intonačního cítění, realizace ronda, zpěv textu a 

brumenda. 

Motivace: artikulační rozcvička slouží jako motivace k dalším cvičením, rozhovor o plavání. 

Pomůcky: panenka Lotka, flétna, brčka, kelímky, zvonkohra, podsedáky. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 8-10), 

navazovalo cvičení z publikace „Třída zpívá ÍÁÍÁ“ (s. 32). 

Realizace:  

Jako motivaci jsem využila rytmizovanou artikulační rozcvičku – Na výletě. Začala jsem deklamovat říkadlo: 

„Pravá, levá, tam a zpět, pojedeme na výlet“ a doprovázela ho pulzací (pleskání do stehen). Tuto konkrétní 

verzi děti již znaly a rovnou se ke mně přidaly. Po pár opakování jsem se dětí zeptala, čím bychom mohli jet 

na výlet. Děti odpovídaly: tramvají, autem, vlakem, letadlem, na kole, raketou apod. Začali jsme znovu 

deklamovat říkadlo s pulzací, které se pro nás stalo refrénem. Mezi refrény jsem postupně začala vkládat 

zvuky dopravních prostředků s jednoduchým ilustračním pohybem. Následně děti hádaly, kam pojedeme na 

výlet zítra. Čekala nás totiž první lekce plavání! 

Pokračovala jsem lekcí Jak šla flétna na plavání. Motivovala jsem děti krátkým rozhovorem: „Kdo chodí rád 

plavat? Kdo už umí plavat sám? Kdo rád skáče do vody? A umíte děti taky správně do vody dýchat? Pojďte mi 

to ukázat!“ Nejprve jsme zkusili aktivitu bez vody. Děti jemně foukaly našpulenou pusou, jen když jsem hrála 

na flétnu. Když první úkol všechny zvládly, rozdala jsem kelímky s vodou a brčka. Vyzvala jsem děti, že si 

teď zkusí opravdu foukat do vody. „Ale pozor! Budeme foukat jemně, aby se nám voda nevylila. Kdo to hezky 

zvládne, je připraven na zítřejší plavání.“ 

Následovala aktivita Významová podobnost. Dětem jsem vysvětlila pravidla: pokud zazpívám dvě slova, která 

k sobě patří, zopakují to po mě, pokud zazpívám slova, která k sobě nepatří, dají si ukazováček před pusu a 

zopakují melodii brumendem. Abychom si to vyzkoušeli, položila jsem otázky: „Patří k sobě bazén a 

plavčík? Ano. Patří k sobě moře a pláž? Ano. Patří k sobě voda a kobra? Ne.“ Využila jsem vlastní slovní 

zásobu (viz tabulka, příloha č. 7). 

Hodnocení:  

Rytmizované artikulační rozcvičky zapojuji do činností často jako motivaci k tématu. Dobře se zapojují 

všechny děti s OŠD. Některé děti mají problém s udržením pulzace nebo se správnou artikulací. Děti s NKS 

některá slova vynechávají, děti s OMJ se zapojují pulzací a přidávají se na rozezvučení dopravních 

prostředků, nestíhají vyslovovat slova refrénu.  

Aktivita, zaměřená na sluchovou pozornost a dech, šla dětem velmi dobře. Jen dvakrát jsem musela někoho 

upozornit, že teď flétna nehraje a proto nefoukáme. Dětem jsem důvěřovala, aktivitu s vodou jsme prováděli 

na koberci a nikdo vodu nevylil. Všechny děti měly svůj dech pod kontrolou.  

Činnost, třídění slov podle významu, byla orientovaná na lexikálně-sémantickou rovinu a také na rovinu 

foneticko-fonologickou, jelikož u některých slovních spojeních musely děti rozlišovat hlásky: koza-kosa, 

kozel-kotel, kapky-klapky, bazén-blázen, deštník-deštík. Aktivita byla složitější pro děti s OMJ a z bilingvního 

prostředí, které nechápaly význam některých slov. Po lekci jsem si to s nimi zopakovala znovu a význam slov 

pochopily. Nicméně i ostatní děti, nejen s OŠD, se občas nechaly nachytat. Jakub (VD a LMP) aktivitu 

sledoval, ale místy vykřikoval a rušil. Zde vidím velkou výhodu v hudební složce. Pokud by aktivita nebyla 

doplněna zpěvem a hrou na zvonkohru, Jakub by pozornost zcela jistě neudržel. Takhle alespoň naslouchal. 

Při opakování hry se již zapojil lépe.  
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Lekce 6 – Koncovky přídavných jmen aneb jaký, jaká, jaké? 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: určování první hlásky ve jméně, tvorba slabik s řadou samohlásek, 

vnímání a rozlišování samohlásky na konci slova, tvoření gramaticky správných koncovek přídavných jmen, 

rozšiřování a upevňování slovní zásoby, rozvíjení krátkodobé paměti. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: opakování melodie, intonačně čistý zpěv opakovaného tónu, uvolněná 

artikulace samohlásek a vyrovnaná rezonance vokálů. 

Motivace: dialog s panenkou Lotkou.  

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, obrázky podstatných jmen (Třída zpívá ÍÁÍÁ, s. 46), podsedáky. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ (s. 43 a 58). 

Realizace:  

„Děti představte si, Lotka si pořád plete vaše jména. Pojďme jí to připomenout!“ Jeden po druhém řekly své 

jméno, u každého jména určily počet slabik a počáteční hlásku. Určené hlásky jsme spojili s řadou samohlásek 

(í, é, á, ó, ú) a vznikly nám tak slabiky, které jsme zazpívali na jednom tónu. Např.: Josefína – jí, jé, já, jó, jú. 

Pokud jméno začínalo na samohlásku, zpívali jsme jen řadu samohlásek. Zpěv se prováděl na jeden dech, ve 

střední poloze (tón udávala zvonkohra), přiměřeně hlasitě. 

Dále pokračovala panenka Lotka: „Děti, a to plavání s vámi bylo dobré! Akorát teda bazén byl studený a 

sprcha byla taky studený.“ Učitelka: „Lotko, když je to ta sprcha, tak se říká, že byla stu-de-ná. My tě to 

s dětmi naučíme!“. Začala jsem zpívat trojici slovních spojení podle obrázků: měkký polštář, měkká postel, 

měkké sedadlo. Děti po mně opakovaly každý takt. Pak jsem obrázek schovala a zeptala se: „Děti, co bylo 

měkké? Sedadlo. Měkká? Postel. A měkký? Polštář.“ Takhle jsme pokračovali dál: špinavý krk, špinavá vesta, 

špinavé okno (slovní zásoba v publikaci, s. 44) Později jsem se začala ptát i jinak: „Jaký byl stůl? Jaká byla 

blůza? Jaké byly ruce? Na co končí čistý, čistá, čisté?“  

Hodnocení:  

Pro většinu dětí byla tato lekce velmi výživná a u obou her udržely pozornost dlouho. Problém nastal u dětí se 

SVP (ADHD, LMP), pro které jsou tyto aktivity až moc náročné. Chlapec s ADHD se ze začátku zapojoval, 

pak už na něj byly aktivity pravděpodobně dlouhé, avšak ostatní děti chtěly stále pokračovat. Druhý chlapec 

s LMP po ostatních dětech opakoval, chvílemi tipoval, nicméně alespoň do zpěvu se, v rámci možností, 

zapojil. První hru, orientovanou na foneticko-fonologickou rovinu řeči, zvládly ostatní děti s OŠD dobře. 

Druhá hra, zaměřená na foneticko-fonologickou, morfologicko-syntaktickou i lexikálně-sémantickou rovinu 

řeči, se stala u dětí oblíbenou. Při opakování přebíraly iniciativu, podle obrázků předzpívávaly slovní spojení 

nebo vymýšlely dokonce vlastní. Hra rozvíjela u dětí s OMJ slovní zásobu a pomohla jim uvědomit si rody. 

Přirozeně všem dělal problém střední rod a koncovka – é, jelikož ani české děti nejsou zvyklé ji používat. 

Řeknou: sladký jablko, špinavý okno, neboť to odpovídá jejich zkušenosti s obecnou češtinou. Je dobré je na 

tento problém upozornit a jít správným příkladem.  
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Lekce 7 – Masopust I. 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: rozšiřování a upevňování pasivní slovní zásoby, třídění podle 

pravidla, tvoření množného čísla. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv 3. a 1. stupně v durové tónině, aktivizace a uvolnění obličejového 

svalstva, hlavová rezonance, rozvoj rytmického cítění – udržení dvoudobého taktu. 

Motivace: rozhovor s panenkou Lotkou o tom, co znamená masopust, jak ho u nás slavíme a co o masopustu 

jíme. 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, obrázky ke hře: Co je a co není k jídlu, obrázky hudebních nástrojů 

s muzikanty, podsedáky.  

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 13), doplnila 

jsem aktivitou na tvoření množného čísla. 

Realizace: 

S dětmi jsme si celý týden povídali o Masopustu, k této lekci jsem si vzala tradičně hadrovou panenku Lotku, 

děti měly říct, co všechno už o Masopustu vědí a co se o Masopustu jí. Dětem jsem přinesla na ochutnávku 

koblihy, smažené šišky s cukrem a koláče. Rozkrájela jsem je na malé kousky tak, aby měl každý jeden, děti 

měly zavřít oči a nastavit ruku. Každý dostal kousek a měly poznat, kterou dobrotu jedí. Pak jsem navrhla, že 

Lotku naučíme, co je a co není k jídlu. Na zvonkohru jsem zahrála melodii a začala zpívat základní slova: 

„Něco je mňam ňam ňam ňam, něco je ble ble ble ble “. Dále jsem dětem vysvětlila pravidla hry a začala 

zpívat podle obrázků, které jsou součástí lekce. Děti reagovaly zpěvem buď na třetím stupni „mňam“ nebo na 

prvním stupni „ble“.  

Druhou aktivitou bylo tvoření množného čísla. Jak děti říkaly v úvodním rozhovoru, na Masopustu hrají 

muzikanti. Nejprve jsme si zazpívali známou písničku „Já jsem muzikant“, potom jsem měla připravené 

ilustrace hráčů, které jsme si společně prošli a nástroje pojmenovali. Pak jsem začala rytmizovat ve 

dvoudobém taktu „já hraju na kytaru“ a děti měly za úkol udržet dvoudobé metrum a doplnit mě: „my 

hrajeme na kytary“. Rytmizaci jsem doplnila pulzací (pleskáním do kolen), děti se bezprostředně přidaly: já 

hraju na basu – my hrajeme na basy, já hraju na housle – my hrajeme na housle, já hraju na klavír – my 

hrajeme na klavíry, já hraju na fagot – my hrajeme na fagoty. (slovní zásoba viz příloha č. 8) 

Následně jsme činnost zopakovali, ale tentokrát jsem použila jednu z elementárních hudebních forem – 

dialogickou hru. Ke cvičení jsem přidala jednoduchou melodii (viz příloha č. 9), a zpěv doprovázela na 

xylofon. Nejprve jsem děti s melodií seznámila, poté jsme přidaly slovní spojení.  

Hodnocení:  

Aktivitu, Co je a co není k jídlu hodnotím velmi kladně. Hra, orientovaná na lexikálně-sémantickou rovinu 

řeči byla pro děti přiměřená a zábavná. Pro některé děti snadná, avšak udržely pozornost po celou dobu. Děti s 

OŠD se zapojily všechny bez problému. Dětem s OMJ velice pomohly obrázky, se kterými jsem je dopředu 

seznámila, aby věděly, co znamenají. Druhá aktivita, orientovaná na morfologicko-syntaktickou rovinu řeči, 

byla pro děti složitější. Ne všichni tvořily množná čísla správně. Aktivitu jsme nejprve rytmizovali ve 

dvoudobém taktu s pulzací a poté si ji zopakovali ještě jednou na jednoduchou melodii se zvonkohrou. 

Podruhé už to šlo dětem lépe. Největší problém měl Jakub s VD a LMP. Nicméně díky hudební složce (hra na 

tělo, zpěv, hudební doprovod) se do aktivity zapojil a udržel sluchovou pozornost. 
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Lekce 8 – Masopust II.  

Cíl v oblasti komunikačních schopností: zlepšení motoriky mluvidel, rozezvučení všech rezonančních 

rejstříků, koordinace pohybů a řeči s pulzací a rytmem, tvoření množného čísla. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: rozvoj rytmického cítění, realizace ronda, rozvoj intonačního cítění. 

Motivace: rozhovor o blížícím se karnevalu, pohybová hra – dramatizace maškar, výzdoba třídy balonky. 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, tamburína, balonky. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 8), využila jsem 

rytmizovanou artikulační rozcvičku Na karnevale: Nejdřív valčík, potom cval, za chvíli je karneval, přidala 

jsem aktivitu na tvoření množného čísla. 

Realizace:  

S dětmi jsme probírali téma Masopustu a blížil se nám karneval. Proto jsem využila rytmickou artikulační 

rozcvičku Na karnevale. Nejprve jsem děti motivovala pohybovou hrou – na zvuk tamburíny se volně 

pohybovaly po prostoru, po utichnutí tamburíny jsem řekla říkadlo: „Masopust, masopust, maškary koníků 

sem hned pusť!“ a děti se proměnily v koníky. Takhle se hra několikrát opakovala, jen jsem měnila druhy 

maškar (př. maškary opic, čertů, vodníků, muzikantů, indiánů, medvědů aj.). Po dohrání pohybové hry jsme si 

sedli do kroužku na koberec, já si již vzala na pomoc panenku Lotku a začala deklamovat říkadlo: „Nejdřív 

valčík, potom cval, za chvíli je karneval“. Deklamaci jsem doprovázela pulzací (pleskání do kolen). Děti se 

postupně přidávaly. Když si refrén osvojily, začala jsem mezi refrény vkládat zvuky masek (př. vodník, 

medvěd, princezna, robot, indián, opice, kovboj, čert aj.), zvuky jsem doplňovala jednoduchým pohybem. Po 

ukončení aktivity jsem se dětí zeptala, které masky jsme rozezvučeli. Místo rytmické deklamace by šla použít 

i melodie uvedená v publikaci. Další aktivitou bylo tvoření množného čísla. Využila jsem již známou melodii 

na kvintakordu z předchozí lekce (viz příloha č. 8). Já zpívala ve dvoudobém taktu první část textu a děti mi 

odpovídaly: já půjdu za vodníka – my půjdeme za vodníky, já půjdu za čerta – my půjdeme za čerty, já půjdu 

za opici – my půjdeme za opice apod. (slovní zásoba viz příloha č. 8).  

Nakonec si děti nafoukly každý svůj balonek a ozdobili si ho na karneval hedvábným papírem. 

Hodnocení: 

Už od začátku školního roku zapojuji do řízených činností rytmizované artikulační rozcvičky a děti je mají 

rádi. Vždy mám jistotu, že se zapojí i děti s OMJ a Jakub s VD a LMP. Do činnosti se dobře zapojuje i 

chlapec s diagnostikovaným ADHD. Tyto zmíněné děti mají problém s udržením pulzace a se správnou 

výslovností refrénu, kde některá slova vynechávají. Nicméně dávají najevo, že je tato aktivita baví.  

Záměrně jsem opět přidala aktivitu na tvoření množného čísla, abychom si cvičení zopakovali. Slovní spojení 

jsme nejdřív opět rytmizovali a později zpívali. Melodii a princip hry děti znaly z předchozí lekce. Některé 

děti zvládaly aktivitu už zcela bez zádrhelu, děti s nějakým typem NKS spíše poslouchaly a snažily se 

spolužáky napodobovat a přidat se. Bylo by vhodné aktivitu doplnit obrázky.  
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Lekce 9 – Protiklady přídavných jmen 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: procvičení motoriky mluvidel, rozezvučení rezonančních rejstříků, 

koordinace pohybů a řeči s pulzací, rozšiřování a upevňování slovní zásoby, rozvoj krátkodobé paměti. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: rozvoj rytmického cítění, realizace ronda, zpěv, ukončování melodie. 

Motivace: rozhovor o blížícím se výletu do ZOO. 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, podsedáky. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 48), využila 

jsem rytmizovanou artikulační rozcvičku Zvířata: Pravá, levá, tam a zpátky, pojďme spolu za zvířátky. 

Realizace:  

Lekci jsme začali artikulační rozcvičkou, kde jsme rozezvučeli zvuky zvířat (opice, lev, kůň, sova, ptáček, 

slon, had, medvěd atd.). Průběh byl stejný jako v předchozích lekcích.  

Lotka: „Děti já se tak těšit, až pojedeme do ZOO! Budou tam zvířata malá i velká?“ Učitelka: „Lotko, říká 

se: já se tak těším, ale protiklady ti jdou dobře. Budou tam zvířata malá i velká, holá i chlupatá, stará i mladá. 

Já vám to radši zazpívám, můžete to zkusit semnou.“ Nejprve jsem děti naučila melodii na neutrální slabiku 

la. Potom jsem zazpívala několik slovních spojení: jedna zebra stará – druhá zebra mladá, jedno zvíře velké – 

druhé zvíře malé, jedno zvíře chlupaté – druhé zvíře holé. Pak jsem se zeptala dětí, jestli je napadají nějaké 

další protiklady, odpovídaly: bohatý – chudý, hubený – tlustý, měkký – tvrdý, kulatý – šišatý atd. Následně 

jsem vysvětlila pravidla hry, že já zazpívám první část melodie a děti ji dokončí s doplněním správného 

protikladu. Příklady slovních spojeních z knihy: jedno tričko mokré – druhé tričko suché, jedna včela pilná – 

druhá včela líná, jedna ryba živá – druhá ryby mrtvá, jedna ruka pravá – druhá ruka levá, jeden hrnek plný – 

druhý hrnek prázdný, jedno zvíře chytré – druhé zvíře hloupé atd. (s. 50) Použila jsem slovní zásobu i ze s. 49, 

kde jsou uvedeny protiklady tříslabičných přídavných jmen, to si však vyžaduje změnu v melodii. Př.: jedno 

dítě zlobivé – druhé dítě hodné, jedna sukně špinavá – druhá sukně čistá, někdo přišel poslední – někdo přišel 

první apod.  

Po třech až pěti slovních spojeních jsem vždy pokládala dětem kontrolní otázky, abychom procvičovali 

krátkodobou paměť: jaká byla ryba? Jaká byla včela? Co bylo suché a mokré? Co bylo plné a prázdné?  

Pro udržení pozornosti vybraných dětí jsem do hry zapojila Boomwhackers (kvintakord). 

Hodnocení:  

Na artikulační rozcvičky děti dobře reagují a zbystří, ani tato verze nebyla výjimkou. Některým dětem s OŠD 

opět dělala problém výslovnost refrénu, avšak zapojily se, jako obvykle, alespoň do rozezvučení zvuků zvířat 

a přidaly se k pulzaci.  

Tvoření protikladů je v knize uvedeno pro děti od pěti let. Princip hry děti s OŠD pochopily rychle, avšak 

některým dělalo problém vytváření protikladů z důvodu malé slovní zásoby. Zvolila jsem pomalejší tempo, 

aby měly děti čas se zamyslet. Největší problém měl Alex s OMJ, naopak slovní zásoba a nadšení do hry 

některých dětí s OŠD mě mile překvapily. Činnost zaujala Gabriela (ADHD), i když byl motoricky neklidný 

(pohupoval se, tleskal rukama), tak netrpělivě čekal, co zazpívám a u činnosti přemýšlel. Boomwhackers jsem 

nakonec zařadila právě kvůli dětem se SVP (Kuba a Gabriel). Oba se těšili, až budou moct na Boomwhackers 

hrát a Jakub se díky instrumentální činnosti zklidnil. Ostatní děti se chtěly také vystřídat, takže se tím činnost 

o něco protáhla. 
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Lekce 10 – Tvoření zdrobnělin 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: rozšiřování a upevňování slovní zásoby, stimulace fonematického 

uvědomování prostřednictvím vnímání a artikulace příbuzných slov. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: rozvoj rytmického cítění, zpěv klesajícího kvintakordu. 

Motivace: rozhovor s dětmi o dárku pro Lotku. 

Pomůcky: panenka Lotka, zvonkohra, podsedáky, instrumentář Evy Jenčkové. 

Příprava: lekce probíhala podle publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (s. 39). 

Realizace:  

Lekci jsem začala rozhovorem s dětmi o dárku pro Lotku. Přemýšleli jsme, co by jí mohlo udělat radost. 

Učitelka: „Mně by udělal radost dobrý dortík, Lotka je ale malá, tak by jí mohl stačit malý dortíček. Nebo co 

třeba šaty? Pro Lotku teda spíš malé šatičky. A mně by se líbilo dostat obraz!“ Děti už mě doplnily, že pro 

Lotku by byl vhodnější menší obrázek. Pak jsem děti pochválila, že zdrobněliny jim jdou dobře a že je 

zazpíváme i Lotce. Již den předem jsem děti naučila popěvek s komplementárním rytmem na neutrální slabiku 

la. Pauzy jsme vytleskávali.  

Lekce probíhala tradičně v kruhu na podsedácích, před každý podsedák jsem položila jeden rytmický nástroj. 

Nejprve jsme si s dětmi zopakovali popěvek na neutrální slabiku la a pauzy jsme vyplnili hrou na rytmické 

nástroje. Pak jsem zazpívala několik dvojic slov: miska – mistička, taška – taštička, talíř – talířek a děti mě 

stále doprovázely komplementárním rytmem. Následně jsem vysvětlila pravidla: „Já zazpívám první část 

popěvku a vy doplníte zdrobnělinu, všichni stále budeme vyplňovat pauzy na rytmické nástroje. Pojďme si to 

zkusit se zvířaty!“ Čerpala jsem ze slovní zásoby v knize (s.40), po zazpívání několika dvojic zvířat jsem 

aktivitu pozastavila a děti se posunuly k dalšímu nástroji se slovy „teď se zvednu, poposednu“.  

„Zvířata nám šla děti hezky, teď zkusíme části těla“. Po zazpívání několik dvojic jsem opět aktivitu 

pozastavila, děti se opět posunuly k jinému nástroji za pomoci teď se zvednu, poposednu a pokračovali jsme 

ve slovní zásobě dál: jídlo, věci, oblečení, jména, přírodniny.  

Velmi podobná aktivita je v publikaci Třída zpívá ÍÁÍÁ (s. 56), nicméně ostinátní rytmus je složitější, a 

naopak se ze zdrobnělin tvoří základní tvary podstatných jména. Při této aktivitě jsem zvolila totožný průběh a 

prováděli jsme ji následující týden.  

Hodnocení:  

Tvoření zdrobnělin v obou cvičeních nebyl pro děti s OŠD žádný problém. Navíc mají velmi rády aktivitu 

„teď se zvednu, poposednu“, u které udrží pozornost dlouhou dobu. Díky instrumentální činnosti se do hry 

zapojili opravdu všichni. Jakub (VD a LMP) se snažil zpívat s ostatními a projevoval radost. Po vyčerpání 

slovní zásoby děti začaly vymýšlet další slova a doplňovat je do vzorce. Některé byly více úspěšné, některé 

méně, ale měly ze sebe radost. 

Na činnosti je složité spojení ostinátní melodie s komplementárním doprovodem a řečí. Některé děti 

vykřikovaly předčasně a nedodržely pauzu. Je vhodné, byť nezbytné, hrát s dětmi tak, aby na nás dobře viděly 

a důrazně ukazovat, kdy hrajeme a kdy nehrajeme.  
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7 Vyhodnocení akčního výzkumu  

7.1 Zapojení dětí s OŠD do hudebně logopedických lekcí 

Zapojení dětí s OŠD v průběhu hudebně logopedických lekcí hodnotím v této tabulce. 

Tab. 3 – Zapojení dětí s OŠD do hudebně logopedických činností 

Jméno dítěte 

(ne)zapojoval/a se do 

lekcí, zapojoval/a se 

částečně, zapojoval/a se 

plně 

nejčastější problémy 

v průběhu lekcí 

vhodnost realizovaných 

lekcí ano/ne 

Alex zapojoval se částečně 

neporozumění, 

nedostatečná slovní 

zásoba 

ano 

Emma zapojovala se plně 

malá slovní zásoba, 

nerozvinutý fonematický 

sluch 

ano 

Gabriel zapojoval se částečně 
nesoustředěnost, 

motorický neklid 
ano 

Jakub zapojoval se částečně 

výrazné nedostatky 

v komunikaci, myšlení, 

narušená pozornost 

ano 

Josefína zapojovala se plně 

bylo třeba ji usměrňovat, 

aby ostatní 

nepřekřikovala 

ano 

Kateřina zapojovala se částečně 
občas hry pouze 

pozorovala 
ano 

Matyáš zapojoval se plně 
malá slovní zásoba, 

artikulační neobratnost 
ano 

Sebastian zapojoval se plně 
neporozumění, malá 

slovní zásoba 
ano 

Veronika zapojovala se plně bez problému ano 

Victoria zapojovala se částečně 
neporozumění, malá 

slovní zásoba 
ano 

Žofie zapojovala se plně 
artikulační neobratnost, 

špatné rytmické cítění 
ano 

Děti s OŠD chodily do školky pravidelně, kromě Victorie, která má za rok největší 

absenci a neúčastnila se čtyř lekcí (40 % absence). Emma zameškala 20 % lekcí kvůli 

zlomenině ruky. Sebastian a Matyáš chyběli jednou z důvodu nemoci, tedy zameškali 10 %.  
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7.2 Opakovaná diagnostika řeči v jednotlivých jazykových rovinách  

Opakovaná jazyková diagnostika (podle Bednářové) probíhala během dubna a května 

2022, tedy 6 měsíců od vstupní diagnostiky dětí s OŠD. Opět jsem ji prováděla testovou 

metodou, prostřednictvím Klokanova kufru a záznamového archu (viz příloha č. 2).  

Na tomto místě uvedu výsledky opakované jazykové diagnostiky u dvou chlapců, 

jejichž podrobnější údaje jsou popsány výše. Zbytek výsledků je uveden v příloze č. 10.  

Gabriel 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba přiměřená věku dítěte. Tvoří protiklady, 

synonyma i homonyma, vlivem bilingvního prostředí si občas nemůže vzpomenout na české 

výrazy.  Příběhy interpretuje bez obrázkové podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý, přítomný i budoucí, užívá 

všechny slovní druhy. Dysgramatismy se objevují zřídka. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace velmi dobrá, stejně tak sluchová 

paměť, analýza a syntéza.  Zvládá i náročnější úkoly jako určení poslední souhlásky ve slově, 

složení slova z hlásek nebo analýzu dvouslabičného slova na hlásky. Píše a čte. Rytmické 

cítění průměrné. Výslovnost a artikulační obratnost dobré. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje 

myšlenky, potřeby, zážitky, správně formuluje otázky. Stále občas odbíhá od tématu. Zlepšení 

v udržování očního kontaktu. 

Jakub 

Lexikálně-sémantická rovina – aktivní i pasivní slovní zásoba podprůměrná, 

nepřiměřená věku. Lehčí úkoly zvládne s dopomocí – utvořit nadřazený pojem, pojmenovat 

nesmysl na obrázku, přiřadit, co k sobě patří (úkoly odpovídají věku 5 let). Protiklady, 

synonyma ani homonyma netvoří. Příběhy interpretuje jednoduše podle obrázků. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá 

všechny slovní druhy, tvoří již delší věty. V řeči se objevují dysgramatismy, ale méně. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace nerozvinutá, stejně tak sluchová 

paměť, analýza a syntéza.  Úkoly zvládá s dopomocí jen někdy – určí první hlásku, počet 

slabik, vytvoří rým. Rytmické cítění, artikulace a artikulační obratnost podprůměrné. 
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Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje 

myšlenky, potřeby, zážitky, formuluje otázky. V řečovém projevu patrné zlepšení, ale stále 

neodpovídá po obsahové i formální stránce věku dítěte. 

V následující tabulce vidíme úroveň jednotlivých jazykových rovin po realizaci 

hudebně logopedických lekcí. Úroveň hodnotím pojmy: podprůměrná, průměrná, dobře 

rozvinutá. 

Tab. 4 – Úroveň dětí s OŠD v jazykových rovinách po akčním výzkumu 

Jméno 

dítěte 

Lexikálně-

sémantická rovina 

Morfologicko-

syntaktická rovina 

Foneticko-

fonologická rovina 

Pragmatická 

rovina 

Alex průměrná Průměrná dobře rozvinutá dobře rozvinutá 

Emma průměrná Průměrná průměrná dobře rozvinutá 

Gabriel dobře rozvinutá dobře rozvinutá dobře rozvinutá průměrná 

Jakub podprůměrná Průměrná podprůměrná podprůměrná 

Josefína dobře rozvinutá dobře rozvinutá dobře rozvinutá dobře rozvinutá 

Kateřina dobře rozvinutá dobře rozvinutá průměrná podprůměrná 

Matyáš průměrná dobře rozvinutá podprůměrná dobře rozvinutá 

Sebastian průměrná Průměrná podprůměrná dobře rozvinutá 

Veronika dobře rozvinutá dobře rozvinutá dobře rozvinutá dobře rozvinutá 

Victoria průměrná Průměrná dobře rozvinutá podprůměrná 

Žofie dobře rozvinutá dobře rozvinutá průměrná dobře rozvinutá 

Po porovnání jazykových diagnostik a tabulek s úrovněmi jednotlivých jazykových 

rovin jsem došla k závěrům, které jsou nastíněny v následující tabulce. Tabulka přináší 

celkový přehled o zlepšení v jednotlivých jazykových rovinách u dětí s OŠD.  

Pro hodnocení jsem použila výrazy: stejná úroveň, malé zlepšení, zlepšení, výrazné 

zlepšení. V tabulce můžeme vidět pojem stejná úroveň vyznačený zeleně či červeně. Zelené 

zvýraznění znamená, že úroveň je pořád stejná, jelikož už se neměla kam zlepšovat, tzv. daná 

rovina řeči byla dobře rozvinutá a je stále dobře rozvinutá. Červené zvýraznění naopak 

znamená stagnaci, kdy žádný pokrok v dané rovině nenastal, tzv. určitá rovina řeči byla 

podprůměrná a je stále podprůměrná.  

Pokud byl posun vidět pouze v rámci jedné úrovně, hodnotila jsem pojmem malé 

zlepšení. Pokud se pokrok odehrál z úrovně na úroveň, např. z podprůměrné na úroveň 

průměrnou, hodnotila jsem výrazem zlepšení. V případech, kdy bylo zlepšení veliké, 

tzv. podprůměrná rovina řeči se stala dobře rozvinutou, hodnotila jsem výrazem výrazné 

zlepšení. 
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Tab. 5 – Pokrok dětí s OŠD v jazykových rovinách 

Jméno dítěte 
Lexikálně-

sémantická rovina 

Morfologicko-

syntaktická rovina 

Foneticko-fonologická 

rovina 

Pragmatická 

rovina 

Alex zlepšení Zlepšení stejná úroveň zlepšení 

Emma malé zlepšení malé zlepšení zlepšení zlepšení 

Gabriel zlepšení Zlepšení stejná úroveň zlepšení 

Jakub stejná úroveň Zlepšení stejná úroveň malé zlepšení 

Josefína zlepšení Zlepšení zlepšení stejná úroveň 

Kateřina zlepšení Zlepšení zlepšení stejná úroveň 

Matyáš zlepšení Zlepšení malé zlepšení 
výrazné 

zlepšení 

Sebastian zlepšení Zlepšení malé zlepšení 
výrazné 

zlepšení 

Veronika zlepšení Zlepšení zlepšení stejná úroveň 

Victoria zlepšení Zlepšení stejná úroveň stejná úroveň 

Žofie stejná úroveň Zlepšení malé zlepšení zlepšení 

Z tabulky můžeme vyvodit několik důležitých faktů. Ve většině případech došlo 

k menšímu či většímu zlepšení v jednotlivých jazykových rovinách řeči. K žádnému zlepšení 

nedošlo u Jakuba v rovině lexikálně-sémantické a foneticko-fonologické. U Kateřiny a 

Victorie nenastal posun v rovině pragmatické. U Jakuba to přisuzuji jeho složité diagnóze, 

úspěch z mého pohledu spočíval již v tom, že se řízených aktivit vůbec zúčastnil. U Kateřiny 

přetrvává problém v pragmatické rovině řeči kvůli zmiňovaným projevům (s)elektivního 

mutismu. Victoria navštěvuje MŠ velmi málo, proto, dle mého názoru stále nenavazuje 

řečový kontakt s dětmi ani dospělými. Je nesmělá, tichá, bojí se projevit a málo se dostává do 

sociálních situací.  
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8 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, v jaké míře a jakým způsobem probíhá 

logopedická prevence v jiných MŠ. Dále mi dotazník pomůže zodpovědět poslední 

výzkumnou otázku, a to sice do jaké míry jsou hudební činnosti součástí logopedické 

prevence v MŠ. Dotazník byl určen učitelkám MŠ a skládal se z jedenácti uzavřených otázek. 

Pro jeho vytvoření jsem použila aplikaci Survio a následně jsem požádala naši paní ředitelku 

o jeho sdílení do MŠ. Zpětná reakce nebyla velká a dotazník sbíral odpovědi velmi pomalu, 

proto jsem se následně rozhodla kontaktovat ředitelky i učitelky MŠ osobně či emailem a 

poprosila je o vyplnění dotazníku. Nakonec jsem získala odpovědi 76 respondentů. 

8.1 Výsledky dotazníkového šetření  

1. Je u vás v MŠ záměrně vykonávána logopedická prevence? V rámci celého 

dotazníku je tím myšlen přesně vymezený čas, kdy se na rozvoj řeči soustředíte. 

Ze 76 respondentů 17 odpovědělo, že u nich v MŠ není záměrně vykonávána 

logopedická prevence. Tedy 77,6 % odpovědělo ano a zbylých 22,4 % ne.  

2. Jak často je u vás v MŠ cílená logopedická prevence vykonávána?  

 

Graf 4 – Četnost logopedické prevence 

Z grafu můžeme vyčíst, že necelých 60 % respondentů odpovídá, že je u nich v MŠ 

cílená logopedická prevence prováděna minimálně 1x v týdnu.  
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3. Jakou formou je logopedická prevence prováděna?  

 

Graf 5 – Forma logopedické prevence 

Nejčastěji učitelé využívají obě formy logopedické prevence čili individuální i 

skupinovou. Vysoké procento (40,8 %) se ale též zaměřuje pouze na skupinovou 

formu.  

4. Vykonáváte logopedickou prevenci v rámci celé třídy nebo pouze s dětmi 

vybranými? (tudíž s dětmi s projevy NKS) 

Většina, tedy 78,9 %, vykonává logopedickou prevenci v rámci celé třídy. V absolutní 

hodnotě takto odpovědělo 60 respondentů ze 76.  

5. Vykonáváte logopedickou prevenci pouze s předškoláky nebo i s mladšími dětmi? 

 

Graf 6 – Rozsah výkonu logopedické prevence 
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Většina učitelů se v oblasti logopedické prevence zaměřuje na všechny věkové 

kategorie. Odpovědělo tak 77,6 % respondentů, což odpovídá absolutní hodnotě 59 

učitelů ze 76. 

6. Zaměřujete se v oblasti logopedické prevence zvlášť na děti s OŠD? 

 

Graf 7 – Zaměření na děti s OŠD při logopedické prevenci 

Největší procento respondentů odpovědělo, že ne. Pouze necelých 30 % věnuje 

speciální pozornost dětem s OŠD.  

7. Kdo logopedickou prevenci provádí? (více možností) 

Tab. 6 – Osoby provádějící logopedickou prevenci 

 

Nejpočetnější odpověď byla učitel, pak sestupně logopedický asistent, logoped, 

speciální pedagog, klinický logoped a jeden respondent odpověděl jiná. 
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8. Máte vystudované nějaké logopedické vzdělání? 

 

Graf 8 – Kvalifikace osob provádějících logopedickou prevenci 

I když podle předchozí tabulky učitelé provádí logopedickou prevenci, tak 47,4 % 

dotazovaných nemá žádné logopedické vzdělání. 40,8 % respondentů absolvovalo 

specializovaný kurz a 9,2 % studovalo speciální pedagogiku, obor logopedie.  

9. S jakými institucemi a odborníky v rámci logopedické prevence spolupracujete? 

(více možností) 

Tab. 7 – Spolupráce s odborníky 

 

Nejčastěji navazují učitelé MŠ spolupráci s PPP nebo se SPC. Celkem vysoké 

procento spolupracuje též s klinickým logopedem či logopedem. 18,4 % dotázaných 

spolupracuje se speciálním pedagogem a je zajímavé, že o něco větší procento (o 

jednoho respondenta) nespolupracuje vůbec s nikým. Nikdo nevyužívá ve své praxi 

foniatra. 
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10. Které oblasti v rámci cílené logopedické prevence rozvíjíte? (více možností) 

Tab. 8 – Oblasti logopedické prevence 

 

V tabulce vidíme přehled odpovědí od nejvíce po nejméně početné. Pouze 36,8 %, 

tedy 28 dotazovaných odpovědělo, že se zabývá výukou češtiny pro děti s OMJ a děti 

z bilingvního prostředí. 

11. Které metody a prostředky v rámci cílené logopedické prevence využíváte? (více 

možností) 

Tab. 9 – Metody a prostředky logopedické prevence 
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Stejně jako v předchozí otázce se respondenti neshodli ani na jedné metodě či 

prostředku, který by v rámci logopedické prevence všichni využívali. Nejvíce učitelů 

používá logopedické říkanky a hádanky, nejméně pak pracovní sešity. Zpěv a 

rytmizaci zapojuje do logopedické prevence necelých 80 % respondentů. Hudebně-

logopedické činnosti jsou na tom procentuálně stejně jako činnosti dramatické a 

využívá je 40,8 % dotazovaných. 

8.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Dotazník ukázal, že většina respondentů (77,6 %) provádí ve své MŠ cílenou 

logopedickou prevenci. Nejčastěji probíhá minimálně jedenkrát týdně a učitelé využívají 

skupinové i individuální formy výuky. Dle mého názoru je pozitivní, že se většina 

dotazovaných učitelů (78,9 %) zaměřuje na oblast jazyka a řeči u všech dětí ve třídě, a nejen 

na děti s projevy NKS. Pokud se ve třídě vyskytují předškoláci i mladší děti, většina (77,6 %) 

provádí logopedickou prevenci se všemi věkovými kategoriemi. Pouze 28,9 % respondentů se 

speciálně zaměřuje na děti s OŠD. Jen malá část respondentů (11,8 %) odpověděla, že děti 

s OŠD ve třídě nemají. Dle mého názoru, by se měla dětem s OŠD věnovat zvláštní 

pozornost. V oblasti rozvoje jazyka a řeči obzvlášť, neboť je důležitá pro výuku čtení a psaní 

na ZŠ. 

Odpovědi ukazují, že nejčastěji provádí logopedickou prevenci v MŠ učitel (57,9 %) a 

potom logopedický asistent (46,1 %). Jen několik málo respondentů odpovědělo logoped, 

speciální pedagog či klinický logoped. Jak se můžeme dočíst v kapitole 2.7, pro přirozený 

rozvoj řeči není nutná speciální kvalifikace, ale pro realizování logopedické intervence na 

úrovni logopedické prevence v MŠ je vhodné absolvovat alespoň specializovaný kurz. Z 

dotazníku plyne, že 47,4 % respondentů žádné logopedické vzdělání nemá a 40,8 % 

absolvovalo kurz logopedického asistenta. Necelých 10 % vystudovalo speciální pedagogiku, 

obor logopedie. Nejvíce učitelů, podle dotazníku, spolupracuje s PPP nebo se SPC (46,1 %). 

Spolupráci učitelé navazují i s klinickým logopedem (35,5 %) či logopedem (34,2 %). 

V rámci logopedické prevence 19,7 %, tedy v absolutní hodnotě 15 učitelů z dotazovaných, 

nespolupracuje s nikým. Tento fakt mě velice překvapil, jelikož považuji spolupráci 

s odborníky za samozřejmou věc. Procentuálně nejméně dotazovaných (18, 4 %) má 

k dispozici speciálního pedagoga. 

Poslední dvě otázky dotazníku se zabývaly oblastmi, metodami a prostředky, které 

využívají učitelé MŠ. V žádné oblasti se nesešlo 100 % respondentů, nicméně žádná oblast 
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také nezůstala nevyplněná. Nejvíce je rozvíjena artikulační obratnost (88,2 %), dechové a 

fonační ústrojí (86,8 %), sluchové vnímání a fonematický sluch (85, 5 %). Naopak pod 50 % 

respondentů rozvíjí vyjadřovací pohotovost (34,2 %), zaměřuje se na děti s OMJ či na děti z 

bilingvní rodiny (36,8 %) a odstraňuje agramatismy (38,2 %). Podpora dětí s OMJ a dětí 

z bilingvního prostředí mi připadá nedostačující. Tyto zmíněné skupiny dětí by měly mít na 

míru vytvořený plán pedagogické podpory a zcela jistě by měly být v pozornosti učitelky.  

K rozvoji jazyka a řeči nejvíce učitelé využívají logopedické říkanky a hádanky (90,8 

%), nad 80 % respondentů odpovědělo též artikulační (86,8 %), dechová a fonační (80,3 %) 

cvičení, což koresponduje s nejčastěji rozvíjenými oblastmi. Jelikož vysoký počet 

respondentů rozvíjí u dětí sluchové vnímání a fonematický sluch, čekala bych větší 

procentuální zastoupení u sluchových a slovních her. Co se týče hudebních činností v rozvoji 

jazyka a řeči, využívá je 78,9 % z dotazovaných učitelů v podobě zpěvu a rytmizace. Do 

hudebních činností ale v určité míře patří i zmíněná artikulační, dechová a fonační cvičení. 

Hudebně-logopedické činnosti zařazuje do logopedické prevence 40,8 % respondentů. 

Nejméně se v praxi využívají pracovní sešity (38,2 %) z čehož mám radost.  
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9 Shrnutí výsledků ve vztahu k výzkumným otázkám  

V návaznosti na výzkumné cíle jsem si položila pět výzkumných otázek, na které zde, 

po realizaci akčního výzkumu a dotazníkového šetření, odpovím. 

• Za jakých podmínek mohou hudebně logopedické lekce zlepšit jazyk a řeč dětí 

s OŠD? 

Ukázalo se, že nejdůležitější podmínkou úspěchu je vhodně zvolená motivace. 

Taková, která zaujme pozornost dětí. Jako vhodná se ve výzkumu jevila práce s plyšákem 

(může být maňásek/loutka) a práce s hlasem. U hudebně logopedických činností je velmi 

podstatný oční kontakt, a proto je vhodné k doprovodu využívat zvonkohru či xylofon, nikoliv 

klavír. Oční kontakt umožňuje dětem sledovat správnou artikulaci učitelky. Důležitá je 

samozřejmě i připravenost učitelky. Je třeba mít lekce předem připravené tak, aby odpovídaly 

věku dětí a byly pro ně přiměřené. Nezbytná je příprava pomůcek, obrazových příloh a 

notového záznamu, stejně tak doporučuji jakýsi trénink před vedením hudebně logopedických 

lekcí. Sama jsem absolvovala seminář pod vedením M. Kmentové a do praxe jsem se 

dozvěděla mnoho užitečných rad. 

Využívání obrazové přílohy nebo rytmických hudebních nástrojů se jeví jako velmi 

efektní. V obou případech je důležitý, již zmiňovaný, oční kontakt. Dítě musí na obrázky 

dobře vidět a stejně tak je tomu i u hry na rytmické hudební nástroje. Při instrumentálním 

doprovodu dbáme na jasně daná pravidla, aby nevznikl při lekci zmatek. Na nástroj vždy 

hraje i učitelka, aby ji děti mohly napodobovat. Kromě pěveckých a instrumentálních činností 

(patří sem i hra na tělo) zařazujeme jednoduché pohybové aktivity. Hudební složkou 

prodlužujeme sluchovou pozornost dětí, která je pro rozvoj jazyka a řeči podstatná. 

• Je vhodné provádět hudebně logopedické lekce skupinově s celou třídou? Tzv. 

s dětmi s OŠD i bez OŠD? 

Jelikož se jednalo o skupinu dětí, ve které všichni zúčastnění dovršili v průběhu roku 

šesti let, nebyl problém realizovat lekce pro všechny děti ve třídě. Lekce byly vytvořeny 

primárně pro děti s OŠD, nicméně byly přiměřené i pro ostatní děti. S vybranými dětmi 

s OŠD je vhodné projít slovní zásobu dopředu (OMJ, bilingvní děti). Naopak s některými 

jsem hry opakovala individuálně následující den (NKS, SVP), aby si upevnily princip a 

pravidla hry. 
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• Je zvolená organizace lekcí vhodná i pro děti se SVP? Speciálně pak pro 

chlapce s lehkou mentální poruchou?  

Výzkum potvrdil, že organizace lekcí byla vhodná pro všechny děti s OŠD, tedy i pro 

děti se SVP. I když se děti se SVP většinou nezapojovaly do hudebně logopedických činností 

plně, zapojovaly se alespoň částečně a u všech bylo zaznamenáno menší či větší zlepšení 

minimálně ve dvou jazykových rovinách. 

Z výsledků výzkumu je patrné, že lekce jsou vhodné i pro chlapce s lehkou mentální 

poruchou. Jakub se do hudebně logopedických her zapojil alespoň částečně, a to vnímám jako 

velký úspěch. Po většinu času se snažil napodobovat ostatní děti a projevoval radost. Zcela 

jistě ho zaujala hudební složka, která stimulovala jeho sluchovou pozornost. Jako nejvíce 

důležité vnímám zahrnutí instrumentálních činností, ať už v podobě hry na tělo nebo na 

rytmické nástroje. Efektivní jsou také jednoduché pohybové aktivity. Díky těmto zmíněným 

činnostem byly lekce pro chlapce s LMP přitažlivé. Jakub trpí nejen LMP, ale i vývojovou 

dysfázií. Proto je speciálně v jeho případě rozvoj komunikačních schopností nezbytný a 

hudebně logopedické hry jsou pro něj prokazatelně vhodnou metodou. 

• Jak probíhá logopedická prevence v jiných mateřských školách? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina učitelů v MŠ provádí cílenou 

logopedickou prevenci, která probíhá nejčastěji minimálně jedenkrát týdně skupinovou či 

individuální formou. Podle odpovědí se učitelé v rámci logopedické prevence zaměřují na 

všechny děti ve třídě. Tedy na děti všech věkových kategorií, s NKS i bez ní. Velmi mě 

překvapilo, jak malý počet respondentů (28,9 %) věnuje speciální pozornost dětem s OŠD, 

neboť ty ji většinou potřebují. Nejčastěji provádí logopedickou prevenci učitel, na druhém 

místě pak logopedický asistent. Tomu odpovídá i logopedické vzdělání učitelů, kteří podle 

nejčastějších odpovědí buď žádné logopedické vzdělání nemají, nebo vystudovali kurz 

logopedického asistenta. 

Ukázalo se, že učitelé rozvíjí více či méně všechny oblasti logopedické prevence, 

nicméně se z mého pohledu málo zabývají dětmi s OMJ a dětmi z bilingvního rodinného 

prostředí. Stejně tak, podle dotazníku, učitelé využívají všechny zmíněné metody a prostředky 

k rozvoji jazyka a řeči. Nejčastěji jsou v praxi využívány logopedické hádanky, říkanky, 

artikulační, dechová a fonační cvičení. Nejméně pak pracovní sešity, což je dle mého názoru u 

dětí předškolního věku správně. 
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Dotazníkové šetření potvrdilo, že MŠ spolupracují s PPP nebo se SPC. Menší procento 

navázalo spolupráci s klinickým logopedem či logopedem. Téměř 20 % dotazovaných 

nespolupracuje v rámci řečového a jazykového rozvoje s nikým. Domnívala jsem se, že tato 

možnost ani nepřipadá v úvahu, jelikož považuji spolupráci minimálně s PPP nebo se SPC za 

naprosto běžnou a samozřejmou věc. 

• Do jaké míry jsou hudební činnosti součástí logopedické prevence 

v mateřských školách? 

Ze zmíněných metod a prostředků logopedické prevence je zřejmé, že do hudebních 

činností patří zpěv, rytmizace a hudebně logopedické činnosti. Nesmíme opomenout ale ani 

artikulační, dechová a fonační cvičení, neboť je didaktika HV řadí do pěveckých činností. Já 

bych neopomenula ani logopedické říkanky, jelikož říkadla většinou rytmizujeme a 

doprovázíme je hrou na tělo nebo dokonce na rytmické nástroje. Stejně tak sluchové hry 

můžeme realizovat v rámci všech hudebních činností. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že hudební činnosti jsou velkou součástí 

primární logopedické prevence v MŠ. Logopedické říkanky, artikulační, fonační, dechová 

cvičení, zpěv, rytmizace a sluchové hry obsadily v dotazníku prvních pět míst (procentuální 

zastoupení vidíme v tabulce č. 9). Ani hudebně logopedické činnosti si nevedly vůbec špatně. 

V praxi je využívá 40,8 % respondentů, což vnímám pozitivně. První metodika byla vydána 

v roce 2018 a druhá v roce 2019, jedná se tedy o poměrně mladou metodu, která se postupně a 

jistě dostává do povědomí učitelek MŠ.  
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10 Diskuse 

Ačkoli byly splněny výzkumné cíle a zodpovězeny všechny výzkumné otázky, ráda 

bych se zde vyjádřila k částem výzkumu, které považuji za problematické či sporné. Během 

realizace výzkumu mě také napadaly další otázky, na které by se dalo zaměřit. 

Při analýze dokumentů se ukázalo, že spolupráce s rodiči není vždy ideální. Kvůli 

tomu zabral sběr dat dva měsíce oproti původně plánovanému jednomu měsíci. U některých 

dětí chyběly důležité lékařské zprávy, u některých zas přímo rozhodnutí o OŠD, což bylo pro 

vstupní diagnostiku klíčové. Délku provádění vstupních diagnostik a počet realizovaných 

lekcí během roku též ovlivnil pozdní nástup dvou chlapců do MŠ. 

Jako velkou výhodu vnímám, že jsem akční výzkum realizovala přímo u sebe ve třídě. 

Kromě toho, že jsem mohla děti každý den pozorovat pro účely pedagogické diagnostiky, tak 

jsem také měla možnost předem informovat rodiče, kdy budou lekce probíhat a flexibilně 

reagovat na absenci dětí. Nicméně ani tak jsem nedocílila 100 % účasti u všech dětí s OŠD, 

jelikož dlouhodobá nemoc či úraz ovlivnit nelze. Kromě absence dětí průběh výzkumu z části 

narušila i pandemie nemoci Covid-19. V listopadu jsem musela absolvovat skoro třítýdenní 

karanténu a lekce naplánované na tento měsíc pak realizovat v jednom týdnu. Domnívám se 

však, že i když měly děti od hudebně logopedických aktivit delší pauzu, výsledky výzkumu to 

nijak neovlivnilo. Stěžejní bylo, že se nakonec všechny lekce stihly uskutečnit. Výzkum 

prokázal pozitivní vliv hudebně logopedických činností na rozvoj jazyka a řeči v jednotlivých 

jazykových rovinách. Nicméně děti během roku přirozeně dozrávají, a proto vnímám vliv 

speciálních lekcí a zrání sporně. Vhodné by bylo realizovat výzkum v podobě terénního 

experimentu a porovnat tak dvě podobné skupiny dětí s OŠD. Jelikož působím v předškolní 

třídě třetím rokem, mohu porovnat průběh a vliv logopedické prevence s předchozími roky. 

Mně osobně se metoda hudebně logopedických činností v praxi osvědčila a velmi podobným 

způsobem v ní budu pokračovat i v následujících letech. 

 Ačkoliv se žádná z výzkumných otázek nezabývala rozvojem hudebních schopností, 

zpozorovala jsem u dětí jistý posun i v této oblasti. V akčním výzkumu by bývalo možné 

vyhodnotit pokrok v některých hudebních schopnostech. Hudebně logopedické lekce 

pravděpodobně podpořily rozvoj sluchových a auditivně-motorických schopností, rytmického 

a tonálního cítění i hudební paměti. Pokud bychom se zaměřili na rozvoj hudebních 

schopností více, dala by se v rámci lekcí rozvíjet i hudební představivost a hudebně tvořivé 

schopnosti. 
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U dotazníkového šetření se ze začátku jevil problém v podobě malého počtu 

respondentů. Díky změně přístupu ke sběru dat se počet respondentů navýšil a výsledky 

dotazníku se daly lépe zobecnit. Nicméně jsem oslovila jen MŠ v Praze a jejím blízkém okolí, 

nejvhodnější by bylo zapojit do výzkumného šetření MŠ z různých krajů České republiky.  
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Závěr 

Záměrem bakalářské práce bylo ověřit, zda lze efektivně podpořit vývoj jazyka a řeči 

u dětí s OŠD prostřednictvím hudebně logopedických činností. 

Teoretická část pojednávala o problematice OŠD, zabývala se nejčastějšími důvody 

odkladu, jeho riziky a vymezením ve školském zákoně. Byly definovány pojmy školní zralost 

a školní připravenost, neboť bývají předmětem pedagogické diagnostiky a určují, zda je dítě 

dostatečně připravené a zralé na vstup do ZŠ. Jedna kapitola popisovala též samostatné 

metody pedagogické diagnostiky, které byly pro akční výzkum klíčové. 

Vzhledem k tomu, že mezi nejčastější důvody OŠD patří i NKS, OMJ a bilingvní 

rodinné prostředí, zabývala se podstatná část NKS a jejími kategoriemi, které se objevovaly u 

dětí v pozorované skupině. Kapitola o OMJ a bilingvním prostředím potvrdila, že dětí 

„cizinců“ rok od roku stále přibývá a že můžeme očekávat další nárůst z důvodu stále 

probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Teoretická část dále přinesla důležité poznatky 

o logopedické prevenci v MŠ a jejích oblastech. Nezbytné bylo vymezení základních pojmů 

jako je řeč, jazyk a komunikace a popsání vývoje řeči v jednotlivých jazykových rovinách. 

Závěrečné kapitoly se zaměřily na hudební činnosti v MŠ, na jejich propojení s RVP PV a 

logopedickou prevencí a na propojení hudby a řeči. 

Mých pedagogických cílů jsem díky výzkumu dosáhla. Podpořila jsem rozvoj 

komunikačních schopností u dětí s OŠD prostřednictvím hudebně logopedických činností a 

zařadila jsem tyto činnosti do třídního vzdělávacího programu. 

Naplněny byly též cíle výzkumné. Vytvořila jsem a následně realizovala 10 hudebně 

logopedických lekcí, které byly vhodné a přiměřené pro všechny děti s OŠD. To se dle mého 

názoru podařilo díky podrobné vstupní diagnostice dětí, která se skládala z analýzy posudků z 

PPP, lékařských zpráv, logopedické depistáže, pedagogického screeningu a jazykové 

diagnostiky. Do hudebně logopedických her se zapojily ve větší či menší míře všechny děti, 

což vnímám jako největší úspěch. Obávala jsem se, že děti se SVP, především chlapec s 

ADHD a chlapec s LMP, budou lekce narušovat. Nicméně výzkum potvrdil, že hudební 

složka prodlužuje sluchovou pozornost a zaujme tak i děti se SVP. 

Jazyková diagnostika zjišťovala úroveň jednotlivých jazykových rovin před a po 

akčním výzkumu. Jejich porovnáním bylo zjištěno, že u všech dětí s OŠD došlo ke zlepšení 

minimálně ve dvou jazykových rovinách. Ačkoli bychom mohli diskutovat o vlivu zrání na 

výsledky výzkumu, domnívám se, že hudebně logopedické činnosti přirozeně a efektivně 
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napomáhají rozvoji jazyka a řeči. Ukázalo se, že lekce kultivovaly komunikační schopnosti i u 

dětí s fyziologickým vývojem řeči. 

Posledního výzkumného cíle bylo dosaženo provedením dotazníkového šetření, které 

zjišťovalo, v jaké míře a jakým způsobem je prováděna logopedická prevence v jiných MŠ. Z 

výsledků dotazníkového šetření mimo jiné vyplynulo, že se většina učitelů nezaměřuje 

speciálně na děti s OŠD, OMJ a děti z bilingvních rodin. V tomto vidím v oblasti logopedické 

prevence v MŠ veliký nedostatek, jelikož právě tyto děti potřebují podporu v oblasti jazyka a 

řeči nejvíce. Dotazník ukázal, že hudební činnosti jsou často v MŠ využívány k rozvoji 

komunikačních schopností. Učitelé využívají dechová, fonační a artikulační cvičení, 

rytmizaci, zpěv a někteří dokonce hudebně logopedické činnosti.  

Realizací akčního výzkumu jsem prohloubila své teoretické znalosti a získala nové 

zkušenosti do pedagogické praxe. Ověřila jsem, že hudba kultivuje řeč dětí a že hudebně 

logopedické činnosti jsou vhodnou metodou logopedické prevence v předškolním vzdělávání. 

Akční výzkum též ukázal, že hudební činnosti nejsou pouze zpěv. Nedílnou součástí má být i 

hra na tělo, hra na rytmické nástroje či hra s mluvidly. Vhodné je také zapojování hudebně 

pohybových činností. Využité diagnostické metody i hudebně logopedické hry se mi v praxi 

osvědčily a budu v nich velmi podobně pokračovat i v dalších letech. I když jsem se 

nezabývala rozvojem hudebních schopností, pozorovala jsem u dětí pokroky i v této oblasti. 

Bylo by tak určitě zajímavé směřovat výzkum i tímto směrem.  
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(Zdroj: Škodová, Jedlička a kol., 2017, s. 338)  

Příloha 2 – Záznamový arch pro jazykovou diagnostiku  
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(Zdroj: Záznamový arch dostupný z: https://www.klokanuvkufr.cz.)   
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Příloha 3 – Vstupní diagnostiky dětí s OŠD 

Alex – 6 let a 1 měsíc 

Posudek z PPP:  

Chlapec s OMJ (ruština). V ČR od roku 2019, nástup do MŠ na podzim 2020. Během vyšetření spolupracoval 

dobře. Řečový projev je vlivem OMJ na úrovni čtyřletého dítěte. Často nerozumí, v řeči dysgramatismy, malá 

aktivní slovní zásoba. Inteligentní chlapec, dobře rozvinuté předmatematické představy, sluchová i zraková 

percepce. Lateralita pravá, souhlasná. Grafomotorika dobrá, správný úchop tužky. Emočně nevyrovnaný, 

projevuje nepřiměřené reakce v sociálních situacích. Impulsivní, někdy až agresivní chování. Doporučen OŠD 

z důvodu školní nezralosti.  

Logopedická depistáž:  

Rozlišuje distinktivní rysy, rozezná první hlásku ve slově, poslední ne. Početní vhled a znalost barev v normě. 

Výslovnost hezká, chybí pouze měkčení (dě, tě, ně). 

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina –malá aktivní slovní zásoba, odpovídá věku čtyřletého dítěte. Úlohy pro pětileté 

děti zvládá s dopomocí. Netvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, homonyma. Občas nerozumí zadání. 

Interpretovat příběhy nezvládá.   

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Mluví spíše v jednoduchých větách. V řeči se objevují dysgramatismy, problémy se skloňováním, časováním.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je dobře rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza 

a syntéza. Zvládá i náročnější úkoly jako složení slova z hlásek nebo analýzu dvouslabičného slova na hlásky.  

Rytmické cítění průměrné. Výslovnost a artikulační obratnost dobrá.   

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Formuluje otázky a přání. Je schopen 

vyjádřit své myšlenky, pocity, emoce, ale bývá to pro něj obtížnější a v nějakých případech je třeba mu 

s formulací pomoci. Občas nerozumí, o čem se bavíme a odpovídá mimo téma.  

Emma – 6 let a 3 měsíce 

Posudek z PPP:  

Somaticky odpovídající dívka, pochází z bilingvní česko-španělské rodiny. V roce 2019 klíšťová encefalitida 

s měsíční hospitalizací nemocnici – regres v osvojených dovednostech, pomalý návrat do normálu. Během 

vyšetření spolupracovala, ale pozornost krátká. Barvy pozná, tvary nepojmenuje. Sluchové a zrakové vnímání 

není dostatečně rozvinuté. Oblast předmatematických představ celkově slabší. Lateralita ruky méně jasná, do 

budoucna spíše levá, oko levé. Doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti.  

Logopedická depistáž:  

Nerozlišuje distinktivní rysy, neurčí první ani poslední hlásku. Početní vhled a barvy v normě, velké zlepšení 



92 

ve výslovnosti hlásek, vše v pořádku. 

Pedagogická diagnostika – orientační screening: 

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – obtíže při tvoření nadřazených pojmů, synonym a homonym, vlivem 

bilingvního prostředí si občas nemůže vzpomenout na české výrazy, pohádky a příběhy interpretuje 

s obrázkovou podporou.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Vlivem bilingvního prostředí se objevují dysgramatismy, nepozná nesprávně utvořenou větu.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je nerozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Některé úkoly zvládne s dopomocí – vyhledat rým, určit první hlásku, počet slabik. Náročnější úkoly 

jako určení poslední hlásky ve slově, složení slova z hlásek nebo analýzu slova nezvládá.  Rytmické cítění 

průměrné. Výslovnost a artikulační obratnost v pořádku.  

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje myšlenky, zážitky, pocity, 

potřeby apod. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu.   

Josefína – 6 let a 1 měsíc 

Posudek z PPP:  

Somaticky drobnější dívka. Vyžaduje dodržování režimu, po obědě nutná relaxace, jinak přechází do únavy a 

následnou horší kontrolou emocí. Má problém s přijímáním autority. Projevuje mírný motorický neklid, jinak 

je velmi bezprostřední a upovídaná. Lateralita pravá, souhlasná, grafomotorika méně přesná, úchop tužky 

správný. Rychlá a bystrá v předmatematických činnostech. V řeči přetrvává horší diferencovanost sykavek, 

občas také nesprávně tvoří hlásku L. Sluchová percepce rozvinutá, zraková ještě nerozvinutá (odpovídá věku). 

Zatím nerozezná pravou a levou stranu. Pozornost velmi křehká, snadno odklonitelná, vydrží se soustředit 

velmi krátkou dobu. Doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti.  

Logopedická depistáž:  

Nezúčastnila se. 
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Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba dobrá. Obtíže při tvoření nadřazených pojmů, synonym a 

homonym, jinak pohotová, chápavá, vypráví i bez obrazové podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Občas se objevují dysgramatismy, nepřesnosti ve skloňování a časování. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je v normě, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza, nezvládá obtížnější úkoly jako určení poslední samohlásky ve slově, složení slova z hlásek, analýzu 

slova na hlásky. Rytmické cítění velmi dobré, výslovnost a artikulační obratnost v normě. 

Pragmatická rovina – velmi aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Smysluplně vyjadřuje své 

myšlenky, zážitky, pocity, potřeby apod. Občas nedodržuje pravidla konverzace, překřikuje ostatní, skáče do 

řeči.  

Kateřina – 6 let a 1 měsíc 

Posudek z PPP:  

Somaticky drobná dívka, narozená předčasně. V průběhu vyšetření spolupracovala, občas se projevuje mírný 

neklid. Některé úkoly na ni byly moc dlouhé, kapacita pozornosti ještě není dostatečná pro první třídu. Barvy 

pozná, tvary bezpečně pojmenuje, lateralita pravá, souhlasná. Grafomotorika méně rozvinutá, úchop tužky 

správný. Sluchová percepční oblast nerozvinutá, zraková rozvinutá velmi dobře. Výslovnost bez obtíží, ale 

v MŠ se projevovaly příznaky selektivního mutismu – ke koci roku mluvila pouze s dětmi při volné hře. 

Špatně se zapojovala do řízených činností, s učitelkou komunikace pouze jednoslovně. Doporučen OŠD 

z důvodu školní nezralosti a podstoupení psychologického vyšetření.  

Logopedická depistáž:  

Nezúčastnila se.  

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  
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Jazyková diagnostika: 

 Lexikálně-sémantická rovina – rozvinutá, odpovídá věku dítěte. Náročnější úkoly zvládá s dopomocí – 

tvoření homonym, synonym.  S obrázkovou podporou interpretuje příběhy.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se v řeči objevují zřídka. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace nerozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Úkoly pro děti 4-5 let zvládá s dopomocí, např. vyhledá rým, určí první hlásku ve slově, vytleská 

slabiky. Zadání pro starší děti nezvládá. Dobrá úroveň rytmického cítění, výslovnosti a artikulační obratnosti. 

Pragmatická rovina – aktivní řečový kontakt navazuje pouze s dětmi, s dospělými mluví jen po vyzvání a 

v soukromí. Dokáže formulovat otázky, vyjádřit myšlenky, pocity, nápady, ale v běžné konverzaci to 

nevyužívá.  

Matyáš – 6 let a 3 měsíce 

Posudek z PPP:  

Na základě lékařských zpráv z FN Motol a DD Medical bylo zjištěno, že chlapec trpí oboustrannou převodní 

ztrátou sluchu na podkladě chronického zánětu středouší. Nyní je čerstvě po zavedení gromet. Řečový vývoj 

začal cca ve 4,5 letech, diagnostikována dyslalie multiplex.  Doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti, 

absolvování předškolního ročníku doporučeno v MŠ.   

Logopedická depistáž:  

Nezúčastnil se. 

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba není dostatečně rozvinutá, na úrovni čtyřletého dítěte. Běžné 

úlohy pro děti od pěti let zvládá s pomocí nebo nezvládá. Nedefinuje pojmy, netvoří nadřazení pojmy, 

protiklady, synonyma, homonyma, příběhy nevypráví ani s obrázkovým doprovodem. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se v řeči objevují, ale ne ve velké míře.   

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace nerozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Snadnější úkoly pro děti 4-5 let zvládá s dopomocí, např. vyhledat rým, určit první hlásku ve slově, 

vytleskat slabiky. Obtížnější úkoly odpovídající jeho věku nezvládá. Úroveň rytmického cítění, výslovnosti a 

artikulační obratnosti je podprůměrná. 

Pragmatická rovina – občasné problémy s formulací otázek, myšlenek, pocitů a potřeb. Vyjadřování je pro něj 

náročné. Rád popisuje své zážitky, ale jinak řečový kontakt s dospělým moc nenavazuje. Pravidla konverzace 

a společenského kontaktu dodržuje.  
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Sebastian – 6 let a 3 měsíce 

Posudek z PPP:  

Chlapec z bilingvní rodiny (matka Češka, otec Rakušan), doma mluví německy. S rodiči bydlí v Rakousku, 

navštěvuje místní MŠ. Do české MŠ nastoupí v říjnu 2021.  Během vyšetření spolupracoval dobře. Řečový 

projev velmi omezený, důležitá bude adaptace v české MŠ. Rozumí, ale neumí se vyjádřit, malá aktivní slovní 

zásoba. Nediferencuje sykavky, špatná výslovnost L, R a Ř. Sluchová percepce ještě nerozvinutá, zraková 

v normě. Lateralita pravá, souhlasná. Grafomotorika méně přesná, správný úchop tužky. Doporučen OŠD 

z důvodu školní nezralosti. Je potřeba intenzivní rozvoj českého jazyka.  

Logopedická depistáž:  

Nezúčastnil se. 

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – nedostatky v aktivní slovní zásobě, odpovídá věku čtyřletého dítěte. Úlohy pro 

pětileté děti zvládá s dopomocí. Netvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, homonyma. Zadání rozumí, 

ale nemůže si vzpomenut na běžné české výrazy, jako např. dny v týdnu, číselná řada do 10, roční období 

apod. (zatím umí pouze německy). Interpretovat příběhy nezvládá. 

Morfologicko-syntaktická rovina – zatím mluví v jednoduchých větách, ale používá čas minulý, přítomný i 

budoucí i všechny slovní druhy. V řeči se objevují dysgramatismy, problémy ve skloňování, časování.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace méně rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Úkoly pro 5-5,5 let zvládá s dopomocí, náročnější úlohy nezvládá. Rytmické cítění průměrné. 

Výslovnost a artikulační obratnost podprůměrné. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi, s dospělými nikoliv. Snaží se 

formulovat otázky, myšlenky, přání, pocity apod. nicméně vlivem dlouhého pobytu v zahraničí je to pro něj 

momentálně obtížné a potřebuje podporu. Pravidla konverzace a společenského kontaktu dodržuje. 

Veronika – 6 let a 4 měsíce 

Posudek z PPP:  

Somaticky drobná dívka. Během vyšetření spolupracovala dobře. Objevuje se kolísání pozornosti, časté 

odklony k jiným podnětům, motorický neklid. Sluchová a zraková percepce rozvinuté přiměřeně věku. V řeči 

přetrvává nesprávná výslovnost sykavek. Lateralita pravá, oko ještě nevyhraněné (nosí okluzor). 

Grafomotorika méně rozvinutá, úchop vyvozený, hodně tlaku do tužky i papíru. Matematické představy 

odpovídají věku. Sociálně a emočně méně zralá. Doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti. 

Logopedická depistáž:  

Rozlišuje distinktivní rysy, rozezná první i poslední hlásku i samohlásku. Početní vhled a znalost barev 

v normě. Výslovnost sykavek velké zlepšení. Špatně tvoří hlásky L, T a D. T, D na spodině, L interdentálně.  
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Pedagogická diagnostika – orientační screening:  

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – Aktivní slovní zásoba v normě. Tvoří nadřazené pojmy, protiklady a 

homonyma zvládá s dopomocí. Synonyma ještě nezvládá. Příběhy interpretuje s pomocí obrázkového 

materiálu. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka.   

Foneticko-fonologická rovina – Sluchová diferenciace rozvinutá, sluchová paměť, analýza a syntéza 

průměrná. Analýzu a syntézu slov zatím nezvládá. Rytmické cítění dobré. Výslovnost některých hlásek 

nepřesná (sykavky, L, T, D). Artikulační obratnost dobrá.  

Pragmatická rovina – Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Formuluje správně otázky, vyjadřuje 

myšlenky, pocity, prožitky apod. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu. 

Victoria – 6 let a 3 měsíce 

Posudek z PPP:  

Dítě s OMJ (ruština), v ČR od roku 2019, v MŠ od jara 2020. V MŠ strávila pouze cca 2,5 měsíce. V kontaktu 

mírně nejistá, v řeči patrná nesprávná výslovnost (rotacismy). Lateralita pravá, souhlasná. Matematické 

představy rozvinuté. V péči odborných zařízeních pro tikovou poruchu (neurologie, psychologie, psychiatrie). 

Přetrvává hravost, je sociálně a emočně nezralá pro vstup do ZŠ. Dle přiložených zpráv od lékařů doporučen 

OŠD školní docházky a intenzivní podpora v rozvoji českého jazyka. 

Psychologické vyšetření:  

V neřečové oblasti spadá Viktorka do pásma nadprůměru. Nejsilnější vývojovou oblastí je pojmové myšlení, 

výborná je jemnější zraková diskriminace (čte). Slovní zásoba na úrovni mezi 4-4,5 rokem, pokrok 

v osvojování češtiny jsou ale velmi rychlé. Povahově jemná, citlivá, nikoliv však labilní. Diagnostikována 

chronická motorická tiková porucha, která má kolísavý průběh a je kombinována s dalšími projevy 

neurovývojové nezralosti (vyšší unavitelnost CNS s poruchami pozornosti). I když je holčička nadprůměrně 

inteligentní, doporučen OŠD z důvodu školní nezralosti. 

Logopedická depistáž:  

Nezúčastnila se.  
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Pedagogická diagnostika – orientační screening: 

 

Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – Není dostatečně rozvinutá, na úrovni čtyřletého dítěte. Úlohy pro děti od pěti 

let zvládá s dopomocí. Nedefinuje pojmy, netvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, homonyma, 

příběhy nevypráví ani s obrázkovým doprovodem. 

Morfologicko-syntaktická rovina – Využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druh. V řeči 

se vyskytují dysgramatismy a mluví v krátkých, jednoduchých větách.  

Foneticko-fonologická rovina – Sluchová diferenciace rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Zvládá i obtížnější úkoly – z hlásek složí slovo, i dvouslabičné slovo analyzuje na hlásky. Rytmické 

cítění, výslovnost a artikulační obratnost jsou průměrné.  

Pragmatická rovina – Občasné problémy s formulací otázek, myšlenek, pocitů a potřeb. Moc se neprojevuje, 

nenavazuje aktivně řečový kontakt. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu.  

Žofie – 6 let a 1 měsíc 

Posudek z PPP:  

Somaticky drobná dívka. Během vyšetření spolupracovala dobře, dobrá pozornost. Milá, upovídaná, ale 

projev mírně nesrozumitelný. Slovní zásoba velmi bohatá, ale diagnostikována dyslalie multiplex, 

nediferencuje sykavky, špatně tvoří hlásky L a R, Ř zaměňuje se Ž. Lateralita levá, grafomotorika nepřesná, 

špatný úchop tužky. Hrubá a jemná motorika mírně neobratná. Sluchová percepce rozvinutá, zraková 

nerozvinuté (odpovídá věku). Pohotová v předmatematických představách. Doporučen OŠD z důvodu školní 

nezralosti. 

Logopedická depistáž:  

Rozlišuje distinktivní rysy, určí první i poslední hlásku i samohlásku. Početní vhled a barvy v pořádku. 

Narušená výslovnost sykavek, L, R a Ř. Ř zaměňuje za Ž. Doporučena častější logopedická terapie.  

Pedagogická diagnostika – orientační screening:  
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Jazyková diagnostika: 

Lexikálně-sémantická rovina – bohatá slovní zásoba, tvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma i 

homonyma. Vypráví příběhy spontánně bez obrazové podpory.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka. 

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Vyhledá rým, určí první i poslední hlásku i samohlásku ve slově. Analýzu a syntézu slov zatím 

nezvládá. Rytmické cítění, výslovnost a artikulační obratnost podprůměrné. 

Pragmatická rovina – aktivně a často navazuje řečový kontakt. Formuluje otázky, přání, myšlenky apod., ale 

občas odbíhá od tématu a neudržuje oční kontakt. Často jí není rozumět. 

Příloha 4 – Notový záznam ke tvoření příčestí minulého v první osobě č.j. 

 

Příloha 5 – Rytmický diktát 
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Příloha 6 – Noty k písni Písnička pro čerta 

 

(Autor: Jaroslava Horáčková. Dostupné z: https://sokolovskams.cz/sokolovska/sedmikraska-pekelna-skolicka/.) 

Příloha 7 – Slovní zásoba k významové podobnosti 

Patří k sobě Nepatří k sobě 

plavčík – bazén bazén – blázen 

žába – žabák žabák – barák 

deštník – deštík kapky – klapky 

moře – vlny moře – kuře 

vlasy – hřeben vlasy – vousy 

fena – štěně koza – kosa 

kozel – koza kozel – kotel 

https://sokolovskams.cz/sokolovska/sedmikraska-pekelna-skolicka/
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plavání – plavky plavky – zkumavky 

voda – řeka voda – kobra 

Příloha 8 – Slovní zásoba ke tvoření množného čísla v lekci 7 a 8 

Učitelka Děti 

já hraju na basu my hrajeme na basy 

já hraju na housle my hrajeme na housle 

já hraju na klavír my hrajeme na klavíry 

já hraju na fagot my hrajeme na fagoty 

já hraju na buben my hrajeme na bubny 

já hraju na činel my hrajeme činely 

já hraju na trubku my hrajeme na trubky 

já hraju na hoboj my hrajeme na hoboje 

já hraju na flétnu my hrajeme na flétny 

já hraju na harfu my hrajeme na harfy 

 

Učitelka Děti 

já půjdu za čerta my půjdeme za čerty 

já půjdu za opici my půjdeme opice 

já půjdu za šaška my půjdeme za šašky 

já půjdu za draka my půjdeme za draky 

já půjdu za strašáka my půjdeme za strašáky 

já půjdu za kočku my půjdeme za kočky 

já půjdu za princeznu my půjdeme za princezny 

já půjdu za prince my půjdeme za prince 

já půjdu za medvěda my půjdeme za medvědy 

já půjdu za mumii my půjdeme za mumie 

Příloha 9 – Melodie k tvoření množného čísla v lekci 7 a 8 
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Příloha 10 – Výsledky opakované jazykové diagnostiky 

Alex 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba je lepší. Snadnější úlohy zvládá bez pomoci. Náročnější úkoly 

již zvládá s dopomocí – nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, homonyma. Stále občas nerozumí zadání. 

Interpretuje příběhy s obrázkovým doprovodem. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy.  

Tvoří i souvětí, jazykový projev je lepší. Dysgramatismy se objevují ale stále.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je dobře rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza 

a syntéza. Zvládá i náročnější úkoly jako složení slova z hlásek nebo analýzu dvouslabičného slova na hlásky.  

Rytmické cítění, výslovnost a artikulační obratnost jsou na dobré úrovni. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Formuluje otázky a přání. Je schopen 

vyjádřit své myšlenky, pocity, emoce. Stále občas nerozumí, o čem se bavíme a odpovídá mimo téma, ale 

stává se to již méně. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu.  

Emma 

Lexikálně-sémantická rovina – tvoří nadřazené pojmy, synonyma i homonyma. Příběhy a pohádky 

interpretuje i bez obrázkové přílohy. Vliv bilingvního prostředí je stále vidět, ale v aktivní slovní zásobě je 

znát posun.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Vlivem bilingvního prostředí se stále občas objevují dysgramatismy.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je v normě, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza.  Běžné úkoly zvládá bez pomoci – vyhledat rým, určit první a poslední hlásku ve slově, počet slabik. 

Náročnější úkoly zatím nezvládá – určit poslední samohlásku, analýzu a syntézu slov. Rytmické cítění, 

artikulační obratnost a výslovnost jsou v normě.  

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje myšlenky, potřeby, zážitky, 

formuluje otázky a adekvátně odpovídá. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu.  

Josefína 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba velmi dobrá. Tvoří nadřazené pojmy, antonyma, synonyma i 

homonyma. Interpretuje příběhy a pohádky bez podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza.  Zvládá již i obtížnější úkoly – určí poslední samohlásku ve slově, zvládá syntézu a analýzu slova. 

Velmi dobré rytmické cítění, výslovnost i artikulační obratnost.  

Pragmatická rovina – velmi aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje myšlenky, potřeby, 

zážitky, formuluje otázky. Velké zlepšení v dodržování pravidel konverzace a společenského kontaktu.  

Kateřina 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba rozvinutá. Samostatně tvoří nadřazené pojmy, protiklady, 

synonyma, homonyma. Interpretuje příběhy a pohádky bez obrázkové podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je méně rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza 
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a syntéza.  Lehčí úkoly zvládá již bez pomoci – vyhledat rým, určit první a poslední hlásku ve slově, počet 

slabik. Syntézu a analýzu slov zatím nezvládá. Velmi dobré rytmické cítění, výslovnost i artikulační obratnost.  

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi. S dospělým kontakt 

nevyhledává, nicméně když k němu dojde, tak komunikuje potichu a stručně.  Formuluje otázky, umí vyjádřit 

myšlenku, pocity, potřeby, ale běžně to nevyužívá.  

Matyáš 

Lexikálně-sémantická rovina – aktivní i pasivní slovní zásoba je rozvinutější, je vidět velké zlepšení. Tvoří 

nadřazené pojmy, protiklady, definuje pojmy. Synonyma a homonyma zvládne s dopomocí.  Interpretuje 

příběhy podle obrázkového materiálu.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je stále dostatečně nerozvinutá, stejně tak sluchová 

paměť, analýza a syntéza. Jde vidět patrné zlepšení, sám již utvoří rým, určí první hlásku ve slově, počet 

slabik, určí, zda slovo obsahuje danou hlásku. Určení poslední hlásky, analýzu a syntézu slov zatím nezvládá. 

Rytmické cítění je dobré, výslovnost a artikulační obratnost nadále podprůměrné. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje myšlenky, potřeby, zážitky, 

formuluje otázky. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu. 

Sebastian  

Lexikálně-sémantická rovina – aktivní i pasivní slovní zásoba je rozvinutější, je vidět velké zlepšení. Dobře 

se adaptoval na české prostředí. Tvoří nadřazené pojmy a protiklady. Synonyma a homonyma mu stále dělají 

obtíže.  Interpretuje příběhy podle obrázkového materiálu.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Tvoří již delší věty a souvětí. Dysgramatismy se stále objevují kvůli dlouhému pobytu v zahraničí.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je stále méně rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, 

analýza a syntéza. Jde vidět patrné zlepšení, bez pomoci utvoří rým, určí první hlásku ve slově i počet slabik. 

Složitější úkoly jako určení poslední hlásky, analýzu a syntézu slov zatím nezvládá. Rytmické cítění je dobré, 

výslovnost a artikulační obratnost stále podprůměrné. 

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Vyjadřuje myšlenky, potřeby, zážitky, 

formuluje otázky, adekvátně odpovídá. Je vidět výrazné zlepšení. Dodržuje pravidla konverzace a 

společenského kontaktu.  

Veronika 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba rozvinutá.  Tvoří nadřazené pojmy, protiklady a homonyma. 

Synonyma tvoří s dopomocí. Příběhy interpretuje bez obrázkového materiálu.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují zřídka.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza a 

syntéza. Jedno slabičná slova již zvládne analyzovat na hlásky a naopak. Rytmické cítění je dobré, výslovnost 

a artikulační obratnost v pořádku.  

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Formuluje otázky, vyjadřuje myšlenky, 

pocity, potřeby a prožitky. Adekvátně odpovídá. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu. 
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Victoria 

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba stále dostatečně nerozvinutá, i když jsou vidět pokroky. Tvoří 

nadřazené pojmy, protiklady, definuje pojem.  Synonyma a homonyma tvoří s dopomocí. Příběhy interpretuje 

s obrázkovým materiálem.  

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Mluví stále v jednoduchých, nerozvinutých větách. Dysgramatismy se občas objevují vlivem OMJ.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je dobře rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza 

a syntéza. Zvládá syntéza a analýzu slov, píše a čte.  

Pragmatická rovina – stále dostatečně nenavazuje řečový kontakt. Problémy s formulací otázek, 

s vyjadřováním myšlenek, zážitků, pocitů apod. stále přetrvávají. Dodržuje pravidla konverzace a 

společenského kontaktu. 

Žofie  

Lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba rozvinutá. Tvoří nadřazené pojmy, protiklady, synonyma, 

homonyma.  Příběhy interpretuje bez obrázkové podpory. 

Morfologicko-syntaktická rovina – využívá čas minulý přítomný i budoucí, užívá všechny slovní druhy. 

Dysgramatismy se objevují málo.  

Foneticko-fonologická rovina – sluchová diferenciace je dobře rozvinutá, stejně tak sluchová paměť, analýza 

a syntéza. Zvládá již i analýzu a syntézu jednoslabičných slov. Rytmické cítěné podprůměrné, přetrvává 

špatná výslovnost a artikulační obratnost.  

Pragmatická rovina – aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt. Formuluje otázky, přání, vyjadřuje 

myšlenky, pocity apod. Méně odbíhá od tématu, většinou udržuje oční kontakt. Dodržuje pravidla konverzace 

a společenského kontaktu. 

 


