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ANOTACE 

Práce je věnována sociální interakci rodičů s dětmi trpícími vývojovou dysfázií. Zabývá se 

komunikačními dovednostmi rodičů a jejich vlivem na řečový vývoj dítěte, dále se důkladněji 

zaměřuje na obtíže, které vývojová dysfázie do sociální interakce rodičů s dětmi přináší. 

Zamýšlí se nad možnosti spolupráce logopeda s rodinami dětí s vývojovou dysfázií a nabízí 

metodu videotréninku interakcí jako možné východisko pro rozvoj komunikačních dovedností 

rodičů v interakci s dětmi s tímto řečovým postižením.Metoda videotréninku interakcí je blíže 

představena a také užita ve dvou rodinách s dětmi s vývojovou dysfázií. Popis a výsledky této 

intervence spolu s charakteristikami komunikačních potřeb rodin s dětmi s vývojovou dysfázií 

jsou uvedeny v praktické části této práce. V závěru práce jsou nabídnuty možnosti využití 

metody videotréninku interakcí z hlediska logopedické intervence. 

 

Klíčová slova: komunikace, sociální interakce, vývojová dysfázie, spolupráce logopeda 

s rodinou, videotrénink interakcí 

 



 

 

ANNOTATION 

 

The thesis deals with social interaction of parents with children suffering from specific 

language imairment. It analyses communication skills of the parents and their influence on the 

speech development of the child. Further it concentrates more deeply on the difficulties that 

specific language impairment brings along to the social interaction between parents and their 

children. It comes to think of the possibility of cooperation of the speech and language 

therapist with families of children suffering from this language impairmant. It offers a method 

video home training as a possible solution for the development of communicaion skills of the 

parents interacting with their children. Video home training is presented in more details and is 

used in two families with children suffering from the specific language impairment. There are 

described description and results of such an intervention in the practical part of this thesis. 

The characteristics of communication needs of families with chidren suffering from the 

specific language impairment are also included.The possibilities of the video home training 

from the point of view of the speech therapeutic intervention are offered in the last part of the 

thesis.  

 

Key words: communication, social interaction, specific language impairment, cooperation of 

speech and language therapist with the family, video home training  
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ÚVOD 

Cílem této práce bude poukázat na možnosti užití metody videotréninku interakcí jako 

doplňující formy logopedické intervence u rodin s dětmi, jejichž komunikační schopnost je 

vzhledem k symptomům postižení vývojové dysfázie narušena. Struktura práce vychází ze 

stanoveného cíle. 

 

V teoretické části předkládané práce bude nejprve věnována pozornost vlivu sociální 

interakce na komunikační vývoj dítěte s důrazem na vztah sociální interakce a osvojování 

řeči. V další kapitole pak bude uvedena charakteristika symptomů vývojové dysfázie 

projevujících se v sociální interakci dětí a jejich rodičů nebo sociálního okolí se záměrem 

upozornit na rizika, kterými jsou účastníci této interakce vzhledem k širokému spektru 

symptomů vývojové dysfázie ohroženi. 

Vzhledem k tomu, že péče o osoby s narušenou komunikační schopností spadá do 

kompetence logopedů, ve třetí kapitole bude diskutována role rodičů v moderním pojetí 

logopedické intervence a sledovány podmínky, které logoped pro spolupráci s rodinou dětí 

s vývojovou dysfázií má. 

Čtvrtá kapitola představí a specifikuje metodu videotréninku interakcí. 

Vzhledem k celkovému cíli této práce bude cílem páté kapitoly, tedy praktické části této práce 

aplikovat metodu videotréninku interakcí ve dvou rodinách s dětmi s vývojovou dysfázií a 

v rámci dílčího cíle poukázat na její využití pro zúčastněné osoby, tedy pro rodiče a děti.  

Dalším dílčím cílem bude detekovat základní charakteristiky komunikačních potřeb rodin 

s dětmi s vývojovou dysfázií.  

V rámci třetího dílčího cíle budou v závěru práce předloženy návrhy možné spolupráce 

logopeda, videotrenéra a rodin s dětmi s vývojovou dysfázií.  

K práci budou přiloženy ukázky videonahrávek. 
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1. VZTAH ŘEČOVÉHO VÝVOJE A SOCIÁLNÍ INTERAKCE  

„Od chvíle, kdy lidská bytost přišla na tento svět, se komunikace stala nejdůležitějším 

faktorem určujícím, jaké vztahy si člověk vybuduje a jak důvěrné vztahy rozvíjí, co se komu ve 

světě přihodí, jak jsme výkonní a jaký dáváme životu smysl.“1  

 

V lidské komunikaci2 je řeč jednou ze základních rovin. V této kapitole budou hlavním 

tématem sociální vlivy, konkrétně charakter interakce v rodině s důrazem na komunikaci 

rodičů3 a její vztah k počátkům vývoje řeči u dětí. Nabídneme poznatky některých odborníků, 

výsledky výzkumů a některé teorie vztahující se k osvojování řeči. 

I když mají pojmy řeč a jazyk různý význam (viz pojmy), vzhledem k užívání 

interdisciplinárních zdrojů literatury budeme v této kapitole pojmy „řeč“ a „jazyk“ používat 

jako synonyma. 

 

V literatuře lze nalézt u mnoha autorů teoretické přístupy a hypotézy vztahující se k vývoji 

řeči. Např. W. Stern, K. Bühler, Ch. Osgood, B.F. Skinner, N. Chomsky, J. Piaget, H. 

Sinclairová, J. Bruner a další.Vágnerová4 uvádí základní principy různých teorií jazykového 

vývoje v těchto bodech: 

 Dítě má vrozenou dispozici vnímat a osvojit si řeč (podle Chomského tzv. „vrozený 

modul jazykového vývoje“). 

 Rozvoj řeči závisí na učení, tento proces lze chápat jako „vrozeně řízené učení,“ pro 

které musí mít dítě možnost poslouchat mluvenou řeč, tyto zvuky rozlišovat a 

zapamatovat si je. Tyto příležitosti dítěti poskytují převážně rodiče. Jedná se o tzv. 

systém jazykové podpory („language support system,“ LASS) – souhrn podnětů 

                                                 
1 Satirová, (1994), s. 52 
2 Pojmy: Komunikace je přenos myšlenek, emocí, postojů a jednání od jedné osoby ke druhé. Není specificky 
lidským jevem, na rozdíl od jazyka existuje také u živočichů. (Hartl 1993 s. 89) Sociální interakce je vzájemné 
aktivní působení, kdy jeden subjekt prostřednictvím chování, jednání, řeči a mimiky vyvolává změnu v druhém 
subjektu, podíl činnosti osoby A na činnosti osoby B. (Hartl, 1993, s. 81) V této práci bude užíván pojem 
interakce ve smyslu sociální interakce Řeč je obecná biologická lidská vlastnost, která umožňuje člověku 
prostřednictvím kódování a dekódování (zvukově, písemně, neverbálně) předávat informace. Jazyk je specifická 
vlastnost ohraničené skupiny lidí, která s jeho pomocí kóduje a dekóduje předávané informace. Každý jednotlivý 
jazyk se řídí vlastními zákonitostmi (fonologické, fonetické, gramatické, syntaktické, sémantické), které jsou 
charakterizovány pro daný jazyk, který používá určitá etnická skupina. I v rámci jednoho jazyka však probíhají 
vývojové změny, které působí nejen změny ve významu slov (neologismy, archaismy…aj.), ale též posuny na 
gramatické a syntaktické úrovni jazyka. Mluva je konkrétní jazykový projev, který probíhá v určitém okamžiku, 
a je produkován konkrétním, jedinečným mluvčím. (Šulová, 2006, s. 327) Foném je hláska, která je v daném 
jazyce významotvorná, tj. může rozlišovat zvukovou formu slov a jejich význam. (Klimeš, 1981, s.182) 
3 Oficiálně je pojem rodič nahrazen pojmem zákonný zástupce. Tento termín zahrnuje nejen rodiče, ale i 
prarodiče, pěstouny, případně jiné pečovatele. V této práci budeme dále pro zjednodušení a lepší srozumitelnost 
uvádět pojem rodič. 
4 Vágnerová, (2008) s. 90 
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usnadňující pochopení gramatických pravidel a významů slov. Obsahuje např. 

specifický způsob mluvení na malé dítě (viz text dále), komentování děje a obrázků 

při prohlížení knížek, hraní her, učení říkanek…aj. (Bruner 1983, Jusczyk, 1997).  

 Rozvoj jazykových schopností je propojen s vývojem kognice, znalosti dětí o světě 

jim umožňují osvojení a používání slovních výrazů. 

 

Šulová5 rozděluje dřívější výzkumy vývoje řeči do dvou skupin zdůrazňující buď sociální 

determinanty (Skinner) nebo biologické determinanty (Chomsky, Jakobson, Lenneberg). 

Lechta se ke schopnosti komunikovat vyjadřuje takto: „Jen příznivá součinnost endogenních 

a exogenních činitelů, artikulačního motoricko-proprioceptivně-akusticko-optického okruhu a 

dalších proměnných (intelekt, motivační faktory, paměť, emocionalita atd.) s vlivy prostředí 

utvářejí v konečném důsledku rozvinutou komunikační schopnost jednotlivce.“6 Zároveň 

uvádí názor Alana a výzkum Kocha: Podle Alana7 si dítě neosvojuje jazyk jako systém, ale 

jako sociální kód dorozumívání.Proto se do jazyka dítěte promítá celý sociokulturní charakter 

prostředí, v němž vyrůstá.Koch8 ve svém výzkumu prokázal, že řeč je úplně závislá na 

sociálních podmínkách, a že základ řečového vývoje je utvářen v prvním roce života. Řeč se 

tedy dále vyvíjí podle základu, který byl v tomto období položen.  

 

Šulová směr vývoje současných výzkumů vývoje řeči vidí v  interdisciplinárním přístupu a 

v chápání řečového vývoje jako interakčního procesu. Interpersonální hledisko na 

konstrukci jazyka zastává také J. A. Rondalová9 a J. S. Bruner.  

Rondalová uvádí tyto principy: 

 Pro kompletní osvojení určitého přirozeného jazyka potřebuje dítě verbální a 

neverbální interakci s dospělým nebo jinými dětmi na pokročilejší úrovni 

psycholingvistického vývoje. 

 Dítě se učí řeči a komunikaci od svých rodičů, tomu se děje od prvních měsíců jeho 

života skrze implicitní učení přes postupné přizpůsobování vkladu podle aktuálních 

schopností dítěte a formou zpětného posilování. 

 Implicitní učení jazyka se obecně děje v interaktivním procesu, kdy rodiče strukturují 

své vztahy k dítěti a ono jim odpovídá svými reakcemi podle konverzačního způsobu 

                                                 
5 Šulová (1997) s.12 
6 Lechta (2002) s. 32 

7 Lechta (2002) s. 28 podle Alana (in Kala, Benešová, 1976) 
8 Lechta (2002) s. 30 podle Kocha (1976) 
9 Šulová (2004) s. 141 podle Rondalové (1982)   
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(hlasové komponenty, verbální, neverbální).Tento způsob je dítěti spíše podsunut, 

později jej dítě více sdílí. 

  Rodičovský vklad (input) vůči dítěti významně ovlivňuje průběh konstrukce jazyka 

dítěte, významné je přiměřené zpětné posilování, zpětná vazba – vklad i posilování 

mohou získat odlišné formy. 

 Umocněním schopností rodičů získat pozornost dítěte je účinnost vkladu i zpětného 

posilování maximalizována.  

 

Bruner10 se domnívá, že první základní koncepty interpersonálních struktur jednání a 

pozornosti, které se tvoří v raném kontaktu s matkou, jsou podmínkou pro přijetí jazykových 

pravidel – dítě se učí těmto pravidlům ne izolovaně, ale v souvislosti se strukturami 

sociálního chování. Bruner uvádí pět procesů, při kterých se dítě připravuje na osvojování 

jazyka. 

1) Učí se rozlišovat mezi jednatelem a objektem jednání, což mu umožňuje učení se 

gramatickému rozlišení subjektu a predikátu. 

2) Je upoutávána pozornost dítěte – „Podívej,“ zacinkání, „zvoneček,“ zacinkání. Toto je 

chápáno jako předstupeň hry „Každá věc má své jméno.“ 

3) Po upoutání pozornosti a pojmenování věci přichází její popis, přidaná charakteristika, 

místo, kam věc patří. 

4) Dítě skrze emocionální náboj matky pro slovní označení „to krásně hraje,“ „to ošklivě 

štípe“ imituje a přejímá matčin tón hlasu. 

5) Nástup řečových her s dítětem – „Kde je pejsek?“ „Tady“ – matka schovává hračku za 

zády a vyndává ho se slovním komentářem: „Pejsek je chlupatý,“ „má čtyři nožičky a 

štěká,“ „haf, haf,“ „až vyrosteš, budeš si s opravdivým pejskem hrát“ apod. 

 

Osvojování řeči vyžaduje získání široké škály dovedností. Šulová uvádí tyto skutečnosti: 

„Dítě se musí naučit slyšené imitovat, rozčlenit, dekódovat, porozumět, vhodně užít, prosadit 

se v komunikaci, upoutat na sebe pozornost. Celkově lze říci, že zcela klíčovou úlohu sehrává 

matka a oba rodiče pro své dítě v oblasti řečových projevů přibližně do čtyř let věku dítěte. V 

té době se absence rodičů ukazuje jako nevratný negativní fakt jak pro aktuální rozvoj řeči 

dítěte, tak i pro jeho pozdější řečový vývoj. Dítě, které toto období prožilo bez rodičovské 

péče, projevuje menší slovní zásobu, horší porozumění čtenému textu, menší schopnost 

                                                 
10 Šulová (2004) s. 108 podle Brunera (1966)  
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rozlišovat jemnější jazykové nuance, je méně schopné tvořit rýmy, vyhledávat synonyma, 

homonyma apod.11  

 

Výzkumy ukazují, že schopnost sociální interakce získává jedinec již v období prenatálním.  

Langmeier, Krejčířová uvádí zjištění Fedor-Freybergha12, který uvádí, že „v určitém smyslu 

lze chápat celé těhotenství jako aktivní rozhovor matky a dítěte, který je uplatňován na 

několika úrovních – emocionální, biochemické a psychoneuroendokrynní.“ Ringler13 uvádí 

důležitost plynulého poporodního kontaktu s matkou: Menší direktivita a kontrola, laskavější 

odpovědi, pokládání průměrně dvakrát více otázek a poskytování více informací – takto 

se projevovaly matky, které s dítětem byly v kontaktu od porodu. Děti těchto matek ve dvou 

letech produkovaly na výroky bohatší informace, více žvatlaly a pokládaly asi dvakrát více 

otázek partnerům konverzace než děti bez plynulého poporodního kontaktu.  

 

Je třeba mít na paměti, že i ve stádiu, kdy je ještě dítě v předverbální fázi (přibližně do 

jednoho roku věku dítěte), prostředí už na ně má vliv verbální. Podle Kaly a Benešové mají 

typické znaky neverbální komunikace (např. emocionální reakce, mimika, gestikulace…aj.) 

v sociálním prostředí na člověka svůj vliv z původní rodiny a jsou mu mnohdy vtištěny na 

celý život.14  

 

Nyní uvedeme některé znaky fungující rané dyadické interakce s důrazem na řeč.15 Zde se 

odráží synchronní a asynchronní chování matky a dítěte. Synchronní chování  je 

charakteristické vzájemným souladem společně zaměřené, sdílené pozornosti a společně 

sdílené emoce – synchronie pozornosti a afektu.16 Jedná se tedy o velmi jemně sladěné 

chování rodiče s chováním novorozence.  

Matějček, Langmeier, Krejčířová17 hovoří o tzv. „protosociálním“ chování novorozence, který 

je „předladěný“ pro sociální interakci, což mu umožňuje zvýšenou schopnost reagovat na 

člověka, především na matku nebo jinou pečující osobu. Podle Sterna18 „matka poskytuje 

počáteční zkušenost s lidskou komunikací a zároveň mu dává možnost si ji aktivně osvojovat 

v interakci s ní. Interakční synchronie je pro prospěšnou socializaci dítěte - jeho začlenění do 

                                                 
11 Šulová (2006), s. 328 
12 Langmeier, Krejčířová (1998) s. 24 
13 Ringler in: Šulová (2003) s.141 
14 Podle Kaly a Benešové in: Lechta (2002) s.29 
15 Šulová (1997) s.13 
16 Langmeier, Krejčířová (1998) s. 36-37 
17 Matějček, Langmeier in:Šulová (2003) s.43, Langmeier, Krejčířová (1998) s. 36-37 
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lidského společenství důležitější, než pozdější a nápadnější „výchovné“ postupy“ Papoušek19 

hovoří v tomto směru o dovednostech intuitivního rodičovství. Díky této dyadické interakci 

jsou nevědomě i vědomě vytvářeny podmínky podporující strategii dětského učení ve všech 

směrech. 

 

1) Řeč zaměřená na dítě: 

Koukolík20 uvádí tzv. „motherese“ -  „maminkovštinu,“, Papouškovi21 tento soubor 

specifických znaků uvádí pod pojmem „child directed speech“  „řeč zaměřená na dítě,“ známá 

také např. pod názvem „baby talk,“ která znamená rodičovskou schopnost přizpůsobovat se 

jazykové úrovni dětí a podněcuje je k vlastní produkci. Papouškovi22 tento způsob mluvy 

obou rodičů v komunikaci s kojencem shrnují takto: 

„Rodiče dávají dítěti početné příležitosti, aby se cvičilo v komunikaci. Rovněž mu pomáhají 

postupně v dovednostech předcházejících zvládnutí jazyka, jako prodloužený výdech, 

modulace výšky tónu zvuků hlasivek, zavedení souhlásek, které dovolují oddělovat přítok 

hlasu a tvořit zdvojené souhlásky a slabiky, přisuzovat slabikám smysl a nakonec tvořit 

slova.“ 

Šulová uvádí členění J.A.Rondalové (1983), která se zabývala výzkumně širokým věkovým 

intervalem dítěte (1-10 let). 23 Tab. č. 1 

Tab. č. 1 Členění řeči zaměřené na dítě 

Hodnocené aspekty Charakter hodnocených aspektů 

Fonetické a fonologické aspekty 

 

Je užívána výrazná artikulace a hlas matky i otce je vyšší než 

obvykle.Jsou zvýrazňována podstatná jména a slovesa a je 

prodlužována jejich emise, zájmena 1. a 2. osoby jsou 

nahrazována jmény. Slovní projev má pomalejší rytmus, výroky 

a věty jsou jasně rozděleny přestávkami, stejná slova a větné 

části se opakují.Těžší hlásky jsou nahrazovány jednoduššími. 

Lexikální aspekty 

 

Slovní rozmanitost je omezena a je častěji využíváno 

zdrobnělin. Přednost mají slova, která jsou obecně častěji 

používána a slova s konkrétním významem. 

                                                                                                                                                         
18 Stern (1977) in Šulová (2003), s. 45 
19 Papušek in: Langmeier, Krejčířová (1998) s. 37 
20 Koukolík (2006) s. 98 
21 Papoušek, Papoušek Jürgens, (1992, 1987) in: Šulová (2004) s.107, 108 
22 Papoušek, Papoušková (1989) in: Pouthas et Jouen (2000) s. 89 
23 Rondalová (1983) in: Šulová (2003) s.107 
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Strukturálně-sémantické aspekty 

 

Kvalitativní i kvantitativní redukce sémantických struktur. 

Morfo-syntaktické charakteristiky 

 

Je užívána správná gramatika a plynulost řeči a krátké, 

srozumitelné a gramaticky správné věty. Syntaktická složitost 

řeči je redukována. Nejčetněji je zastoupena věta tázací, 

následuje oznamovací a pak rozkazovací. 

 

Pragmatické aspekty 

 

Nové informace jsou dítěti zdůrazňovány. Převažují žádosti o 

informace před promluvami oznamovacími a opisnými, 

následují žádosti o akci. Rodiče využívají rituální jazykové hry, 

kdy jsou zapojovány všechny modality. Pozornost dítěte je 

poutána doprovázením verbálních projevů nápadnými projevy 

motorickými (tleskání, úsměv, vzpažování, otvírání náruče, 

klepání, cinkání, doteky) a stavěním se do zorného pole dítěte. 

 

2) Předávání slova (tzv. turn - taking) 

Pokud na dítě mluví matka, dítě pozorně naslouchá, když „povídá“ dítě, ztichne matka. 

Vzrůst vokalizace o 86% u tříměsíčních dětí po zavedení posilování ve formě sociálních 

reakcí na zvuky, které děti vydávaly, zjistila Przetaczniková a Spioneková.24 

Koukolík uvádí podobný výzkum Goldsteina.25 Výsledek výzkumu ukazuje, že sociální 

interakce s matkami vede u dětí k rozvoji vokalizace pokročilejšího stádia. 

 

3) Citlivost rodičů vůči dítěti  

Větší senzitivita na aktuální percepční kapacitu svého dítěte a na aktuální stupeň jeho vývoje. 

S tím souvisí modifikace systémů jejich řečových i neřečových projevů vůči dítěti.  

 

Podle Lechty 26 existují dva aspekty, které, kromě různých vlivů v sociálním prostředí (např. 

povolání a vzdělání rodičů, celková rodinná atmosféra…aj.), mohou mít vliv na řečový vývoj 

dítěte. V širším smyslu působí výchovné vlivy jako takové, v užším smyslu jde o vlivy 

cílené, verbální, vlivy působící komunikačním směrem, specificky ovlivňující řeč.  

 

Ne příliš známé jsou poznatky o rozdílech způsobu interakce, didaktickém chování a 

způsobech mluvy na dítě mezi matkou a otcem. Ukazuje se, že způsob, jakým každý z rodičů 

                                                 
24 Przetaczniková a Spioneková in: Lechta (2002) s. 30 
25 Koukolík (2006) s. 98-99 
26 Lechta (2002)s. 28 
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komunikuje se svým dítětem je v mnoha aspektech odlišný, a že jejich role je v rozvoji řeči 

dětí nezastupitelná. Informace jsou čerpány z textu   L. Šulové Otcovská a mateřská mluva.27 

Pro zjednodušení bude uvedena tabulka (Tab. č. 2.). 

Tab. č. 2 Specifika otcovské a mateřské mluvy 

Sledované hledisko Shrnutí informací 

Celkové množství vyprodukované řeči Otec je pro dítě náročnějším konverzačním partnerem z hlediska 
udržení rozhovoru. Hovoří méně a nepřijímá takovou zodpovědnost 
za udržení rozhovoru s dítětem. 

Strukturální a lexikální aspekty Ve strukturální stránce řeči nebyly nalezeny významné rozdíly 
mezi rodiči, jejich slovník se ukázal odlišný – otcův slovník se 
skládá z méně frekventovaných slov, jeho řeč je tedy pro dítě 
obtížnější pro porozumění.  

Funkční a konverzační aspekty Objevuje se větší počet žádostí na straně otce, z toho plyne, že má 
větší těžkosti dítěti porozumět. Matky rozumějí lépe než otcové. 
Otcové mají tendenci častěji komplexních forem rozkazů nebo silně 
přímých rozkazů a narážek („tvůj klobouk mi překáží v rozhledu“). 
Dávají tím svému dítěti logické výzvy, dítě je tak nuceno vynaložit 
na porozumění otci větší úsilí. Specifická role matky tkví 
v poskytnutí pocitu bezpečí a vyhýbání se destabilizaci již 
získaných dovedností při stálé stimulaci dítěte. Specifická role otce 
je pravděpodobně v povzbuzování k dosažení úspěchu vlastními 
silami, i za cenu přechodného selhání.  

Komunikační chování dítěte Výzkumy se zde liší.Většina studií prokázala, že z hlediska 
strukturálních a lexikálních aspektů se dítě neliší v počtu výroků 
dítěte vzhledem k tomu, zda komunikuje s matkou či otcem.(Pouze 
jeden výzkum nalezl produkci více výroků vůči matce.) 
Z hlediska strukturálních a lexikálních aspektů se opět objevil 
pouze jeden výzkum potvrzující produkci delších výroků otci. 
Ve vytrvalosti v pokusech o komunikaci se dítě chová jinak 
s otcem a s matkou,  s otcem má tendenci neopakovat svůj původní 
výrok a přejít k jinému tématu, s matkou se projevuje snaha o 
elaboraci nebo obměňování původního. 

Kontext interakce  V otcovském interakčním stylu převažují interakce herní, 
v mateřském spíše opatřovatelské interakce. Matky s dětmi více 
hovoří, více je chovají a jejich úsměv trvá delší dobu než u 
otců.Otcové více napodobují předřečové mimické projevy dětí a 
více se angažují v „poking“ chování (popichování, pošťuchování). 

 

Z výzkumů vyplývá, že otec i matka poskytují dětem různé typy interakcí a zkušeností. 

Matčin způsob je více „na dítě naladěný,“ ochranitelský, pečovatelský a zabezpečující jeho 

„rovnováhu“.Otec se angažuje především v herních a fyzicky stimulujících interakcích. 

Gleason28 uvádí ve vztahu k interakcích otce tzv. „Gleasonovu hypotézu mostu“, “ kterou 

autor uvádí takto: „Otcovo menší vyladění na dětskou řeč nutí dítě se více snažit, své 

promluvy opakovat, vysvětlovat, musí umět méně angažovaného otce zaujmout. Otcův více 

didaktický styl může mít kladný vliv na vyvíjející se kognitivní kapacitu obecně a na rostoucí 

                                                 
27 Šulová (2004) s. 140-148, (Pro zjednodušení nejsou uváděni autoři studií, lze je nalézt v orginálním textu.) 
28 Gleason in: Šulová (2002) s. 147 
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slovní zásobu.“ 

 

Důležitost rozvíjení řeči u dětí, jejichž komunikační schopnost je narušena29, má pro mnohé 

své samozřejmé opodstatnění. U intaktních dětí by mohlo být předmětem diskuze, zda se 

nejedná o „nepotřebnou“ aktivitu, kdy není třeba do „normálního“ řečového vývoje 

zasahovat. Lechta30 k tomuto uvádí: 

„Tak, jako se snažíme podněcovat celkový vývoj dítěte – dbáme, v rámci komplexního 

výchovného působení i na vývoj řeči. Přitom nejde o nějaké samoúčelné rozvíjení verbálních 

projevů. Stačí, jestliže zmíníme jen načrtnuté vzájemné vazby mezi řečí a ostatními 

psychickými projevy (myšlení, motorika, zrak, sluch), možnost verbální regulace chování  už 

v raném věku, prevenci poruch řeči atd.“  

 

Z výzkumů uvedených na téma vztah vývoje řeči a sociální interakce je patrné, že vývoj řeči 

závisí jak na biopsychických podmínkách dítěte, tak na podmínkách vyplývajících ze 

sociálního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Domníváme se, že je to především naladěná 

interakce matky a otce s dítětem, která je podmínkou pro jeho řečový vývoj. Sociální 

interakce a nezastupitelná role rodičů dítěte v rozvoji řeči a komunikační schopnosti svých 

dětí by měla být předmětem zájmu logopedů, lékařů, vychovatelů, pedagogů, psychologů a 

dalších odborníků orientujících se na komunikační schopnost dětí. Jedná se o faktor, který 

mohou svojí informovaností, komunikačními dovednostmi a chováním ovlivnit.  

                                                 
29 Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, pokud některá rovina jeho jazykových projevů (příp. 
několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru. (Lechta a kol. 2003) s.17 
Přitom může jít o foneticko – fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu 
jazykových jevů, resp. může jít o verbální i neverbální, mluvenou i grafickou formu interindividuální 
komunikace, její expresivní i receptivní složku. Zahrnuje tedy jazykové i nejazykové prostředky 
komunikace.(Klenková 2000) s.19  
30 Lechta (2002) s. 30  
Vývojová období a řečové projevy u dětí od narození po cca 6 let věku spolu s možnostmi stimulace řečového 
vývoje lze čerpat např. z publikce V. Lechty Symptomatické poruchy řeči na str. 39-50, podnětné informace lze 
také čerpat z publikace Výchova kojence v rodině J. Kocha. 
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2. SYMPTOMY VÝVOJOVÉ DYSFÁZIE V SOCIÁLNÍ INTERAKCI 

 

 „Někdo, koho si zamilujete, živná půda frustrace, zdroj zoufalství a nekonečná hádanka – to 

je moje problémové dítě.“31 

 

Vývojová dysfázie (specific language impairment) je definována jako „specificky narušený 

vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně 

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.“32  

Zásadním příznakem je vždy opožděný vývoj řeči,33 jedná se o narušení dosud nevyvinutých 

fatických (řečových) funkcí.34  

Smolík charakterizuje tuto poruchu jako: „narušení vývoje jazyka ve více oblastech při 

zachování ostatních kognitivních funkcí a nonverbálního IQ. Porušena může být exprese nebo 

exprese i porozumění.“ 35 

Terminologické vymezení pojmů není tématem této kapitoly. V souladu s českou soudobou 

logopedickou literaturou používáme pojmy vývojová dysfázie (narušený vývoj řeči) a 

opožděný vývoj řeči (OVŘ), i když samozřejmě nejsou chápány jako synonyma.36 

J. Dvořák37 dělí symptomy vývojové dysfázie do dvou skupin na motorickou a senzorickou 

formu, přičemž zdůrazňuje, že v posledních letech se od tohoto dělení upouští. Nadále se však 

s tímto rozlišením můžeme setkat v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí – MKN 10.  

 

Smolík uvádí údaje Tomblina et al. z roku 1997, podle kterého je prevalence vývojové 

dysfázie u 7 % populace.38 Některé děti s vývojovou dysfázií jsou již od narození vedeny jako 

„rizikové,“ u jiných se obtíže zjistí až později. Intuitivní rodičovský přístup k dítěti může 

v obou případech přispět ke kompenzačnímu zlepšení, jak uvádí Mikulajová , Rafajdusová: 

„Za příznivých okolností intuitivní rodičovská výchova může působit jako ochranný štít, který 

ulehčuje postupnou kompenzaci poruch a deficitů. Selhání nebo potlačení intuitivní 

                                                 
31 Matka dvou dětí. In: Sheedyová – Kurcinková (1998) s. 9 
32 Dvořák (1998) s. 44 
33 Škodová, Jedlička (2003) s. 107 
34 Vitásková (2004c) in: Česká logopedie (1998), s. 42 
35 Smolík, F.: Vývojové poruchy jazyka [on line]. Letní škola lingvistiky 2008 [cit.5.5.2009]. Dostupné na Word 
Wide Web: <http://www.lingvistika.cz/?2008 > 
36 viz  Škodová, Jedlička (2003) s. 106 a odlišení od opožděného vývoje řeči prostého s. 92-93 
37 Dvořák (2001) s. 51,52 
38 Smolík, F.: Vývojové poruchy jazyka [on line]. Letní škola lingvistiky 2008 [cit.5.5.2009]. Dostupné na Word 
Wide Web: <http://www.lingvistika.cz/?2008 >  
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rodičovské didaktiky narušuje ranou komunikaci a vzniká nebezpečí kruhové dekompenzace 

s vážnými následky pro vývoj dítěte. V případě rizikových dětí potom namísto kompenzačního 

zlepšování nastává dekompenzační zhoršování poruch a deficitů.“ 39 Podobný názor 

prezentuje Matějček, Langmeier,40 kteří připomínají, že vývoj dítěte může být nepříznivě 

ovlivněn přechodnou či dlouhotrvající asynchronií v chování matky a dítěte. Tato asynchronie 

může mít své kořeny jak ze strany matky, tak i ve zvláštnostech chování dítěte. „…děti příliš 

apatické, stejně jako děti příliš neklidné, mohou vzbuzovat v matce pocit nejistoty, zmatku, 

přesvědčení o vlastní neschopnosti nebo prostě jen zklamání, které se do vytváření pozdějšího 

vztahu dítěte k lidem může všelijak nepříznivě promítat.“ Janotová41 uvádí jev týkající se rané 

interakce dětí s vývojovou dysfázií, na který upozorňuje Dannebauer. „Tyto děti mají, jak se 

zdá, potíže při zpracovávání řečově komunikativních impulzů již v předverbální fázi. Proto se 

také často jeví svému okolí jako „jiné“ a může dojít velmi brzo k nesprávnému vývoji ve 

vztazích a interakcích mezi matkou a dítětem.“  

Vliv prostředí na vznik vývojové dysfázie potvrzují také Svoboda, Krejčířová, Vágnerová:42 

„Porucha může být v časných vývojových obdobích významně ovlivněna i vlivy prostředí – 

zejména hlučné prostředí s nedostatkem jasně vymezených pro dítě významných zvuků (tzv. 

baby talk43 apod.).“ 

Je zřejmé, že synchronní44 komunikace s matkou (rodiči) je pro děti s poruchami vývoje řeči 

dvojnásob významná vzhledem k rizikům rozvinutí vývojových poruch řeči. Mikulajová, 

Rafajdusová zmiňují názor Harrise,45 který uvádí, že výrazné zpomalení řečového vývoje 

může být zapříčiněno i minimálně zápornými zkušenostmi těchto dětí při osvojování jazyka. 

 

Z těchto zjištění vyplývá, že jsou na rodiče v interakce s těmito dětmi vzhledem k charakteru 

jejich obtíží kladeny zvýšené nároky v porozumění a dekódování signálů, které dítě vůči nim 

vysílá. Není překvapivé, že mnohdy nemusí být úspěšní a dítě tak může zmiňované negativní 

zkušenosti zažívat opakovaně. 

Tyto neúspěchy mohou zároveň akcelerovat rizika negativního sebepojetí rodičů ve vnímání 

vlastní rodičovské role. 

 

                                                 
39 Mikulajová, Rafajdusová (1993) s. 186 
40 Matějček, Langmeier (1981) s. 65 
41 Janotová podle Dannebauera (1989) s. 41 
42 Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2009) s. 463 
43 (viz 1. kap. s. 7) 
44 (viz  1. kap., s. 6) 
45 Mikulajová Rafajdusová (1993) podle Harrise (1987) 
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Nyní uvedeme výsledky některých dalších studií týkajících se interakce rodič – dítě 

s vývojovou dysfázií. Mikulajová, Rafajdusová46 uvádí tři studie na toto téma, výsledky se 

však liší: 

1) Whitehurst a spol.(1988), který zjistil, že řeč rodičů směrovaná dětem s vývojovou 

dysfázií má stejnou strukturu (vyjádřenou průměrnou délkou vět) jako v rodinách, kde 

se děti s poruchami řeči nevyskytují. Dodává, že řeč rodičů nespadá do etiologie 

těchto poruch. 

2) Studie Pattiové a Ramsdenové (1984), které konstatují, že děti s vývojovou dysfázií 

jsou méně iniciativní v dialogu s matkou a iniciují ho zřídka. Zároveň podávají více 

neurčitých odpovědí na konstatování matek než děti intaktní, i když se snaží udržet 

rozhovor.Tyto jejich útržkovité, nejisté reakce však již nedostávají zpětnou odpověď. 

3) Grimmová (1988) a Grimmová s Weinertovou (1990), které uvádí, že problém není 

v matce, ale týká se jen dítěte. 

Janotová47 naopak uvádí Dannebauerova pozorování, že se matky dětí s vývojovou dysfázií 

jeví jako méně otevřené diskusím, a že modely řečových podnětů zprostředkovávají méně 

efektivně. Píše, že podle autora by důležitým faktorem ve vývoji postižení mohl být chybný 

vývoj ve vztazích, který by tak mohl omezovat přirozené situace k mluvení. 

 

Logopedka Bunová48 uvádí příspěvek týkající se diferenciální diagnostiky autismu a 

opožděného vývoj řeči (OVŘ) v neverbální komunikaci dětí raného věku. Pro účely této práce 

jsou zajímavé výsledky tohoto výzkumu u dětí s OVŘ. Autorka uvádí překvapivou 

nepřítomnost některých položek, které by podle ní měly být přítomné. Tab. č. 3 

 

Tab. č. 3 Socio – emocionální dimenze komunikace, jejich absence u dětí s OVŘ Zdroj: 
Bunová in: Logopaedica, 2004, s.17 

Název položky Absence u OVŘ v % 

Upřednostnění společnosti před samotou 40% 

Pozornost při sociálním zaangažování 30% 

Reakce na první sociální hry a rituály 40% 

                                                 
46 Mikulajová, Rafajdusová (1993) podle Pattiové, Ramsdenové, Grimmové, (Grim.s  Wienerovou) a 
Whitehursta, s. 187 
47 Janotová (1989) podle Dannebauera s. 41 
48 Bunová in: Logopaedica (2004) s. 14-22  
Screening byl proveden u 18 dětí v chronologickém věku 28-36 měsíců.Z hlediska opožděného vývoje řeči 
užívaly méně než 10 slov, mentální úroveň byla minimálně 24 měsíců a byly zařazeny do stejné terapie. 
Hodnotící škálu a kvalitativní popis zkoumaných oblastí lze nalézt v originálním zdroji. 
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Navázání zrakového kontaktu 20% 

Výměny pohledu za účelem získání pozornosti 20% 

Pozorování činnosti jiných osob 10% 

Aktivace společné pozornosti 10% 

Reakce na nabídky společné pozornosti 0% 

Známky sociální orientace při imitaci činností 60% 

Emocionální uspokojení u blízkých  0% 

Vyjádření emocí přiměřených interpersonálnímu kontextu 0% 

Podílení se na emocionálních jevech nasměrováním afektu na jiné 0% 

Věkově přiměřené reakce na expresi jiných osob 0% 

Regulace chování jiné osoby 0% 

Sociální interakce v komunikaci 20% 

Komentování 40% 

Sociabilita v komunikačních aktech 40% 

Zachování kvality komunikační schopnosti při změně komunikačního partnera 100% 

Radost z komunikace u dítěte 70% 

Bezproblémovost komunikační interakce z pohledu logopeda 70% 

 

U dětí s narušeným vývojem řeči se projevuje mnoho různých symptomů. Jedná se jak o 

symptomy projevující se v oblasti řeči a jazyka těchto dětí (škála příznaků je velmi široká), 

objevují se také symptomy v dalších oblastech. 49 Ve školním věku se projevy specifického 

vývoje řeči transformují do specifických poruch školních dovedností (narušení grafické formy 

řeči).50 Objevují se projevy typické pro lehké mozkové dysfunkce 51 (dále LMD). Vývojové 

poruchy řeči a jazyka jsou spojeny se specifickými poruchami učení 52 (dále SPU). 

Symptomatologie bude nadále prezentována převážně v kontextu s komunikačním procesem, 

v obecné rovině, nevztažená k věku či úrovni jedince. 

 

Příznaky na úrovni řeči a jazyka: 

                                                 
49 Výčet symptomů bude dále charakterizován podle Škodové, Jedličky (2003) s. 106-139, Kutálkové (2002) s. 
43-47, a Vitáskové in: Česká logopedie (1998), s. 42-52 
50 Mikulajová, Rafajdusová (1993) podle Artur, Bishop, 2001;Flaxe et al., 2003; Raitano et al.,2004;van Alpen et 
al., 2004 
51 Kutálková (2002) s. 47 
52 Vágnerová (2004) s. 245 
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Smolík53 uvádí, že jazyk dětí s vývojovou dysfázií vykazuje zvláštnosti, které se dají definovat 

lingvisticky. Jedná o dvě hlavní oblasti na úrovni řeči a jazyka: 

  Morfosyntax 

Smolík uvádí, že „jazyk dětí s vývojovou dysfázií se podobá jazyku dětí o několik let 

mladších; navíc má ale zřejmě gramatické zvláštnosti. Začnou mluvit později, mají menší 

slovní zásobu, říkají kratší věty.“ 54 

Ostatní autoři uvádí např. tyto charakteristiky: celkově malá slovní zásoba, odchylky ve 

frekvenci výskytu jednotlivých slovních druhů, nesprávné koncovky při ohýbání slov. 

Redukce stavby věty na dvou nebo jednoslovné, věty jsou stereotypní, chaotické.Objevují 

se dysgramatismy. Zápor může být umístěn až za slovesem, je zde dlouhotrvající absence 

zvratných zájmen, pomocných tvarů slovesa „být,“ pádů po předložkách. Časté jsou 

obsahové nepřesnosti a záměny slov významově různých, ale zvukově podobných. V 

některých případech slovník dítěte nemusí být chudý, dítě ale mnohdy nechápe obsah 

užívaných slov, mluvní apetit může být přiměřený, v jiných případech může být naopak 

výrazně utlumený. 

 Porucha zpracování fonetické informace 

Podle Smolíka se objevují obtíže zejména v manipulaci s fonémy55 a uvědomování si 

jednotlivých fonémů/hlásek. „Děti s dysfázií mají nízký výkon v úloze, ale dokážou 

posuzovat podobnost pseudoslov, což znamená, porucha má důležitý paměťový 

komponent. (Gathercole, Baddeley,1990)56 

 

Ostatní autoři uvádí další charakteristiky: Řeč je na poslech výrazně patlavá, projev může být 

plynulý, ale zcela nesrozumitelný. Dochází k záměnám nebo redukcím hlásek nebo slabik ve 

slově, především u delších slov. Poruchy fonologického systému na úrovni znělosti – 

neznělosti, závěrovosti – nezávěrovosti, kompaktnosti – difúznosti.  

 

Svoboda, Krejčířová, Vágnerová57 uvádí diskrepance, které jsou součástí celkového 

kognitivního profilu dětí s vývojovou dysfázií: 

a) Velký rozdíl mezi úrovní porozumění řeči a aktivním mluvením v neprospěch aktivní 

                                                 
53 Smolík, F.: Vývojové poruchy jazyka [on line]. Letní škola lingvistiky 2008 [cit.5.5.2009]. Dostupné na Word 
Wide Web: <http://www.lingvistika.cz/?2008 > 
54 Smolík, F.: Osvojování jazyka Poruchy jazyka [on line]. Letní škola lingvistiky 2008 [cit.5.5.2009]. Dostupné 
na Word Wide Web: http://pdf.uhk.cz/kcjl/dokumenty/Psycholingv/hktalkSession2.pdf 
55 (viz 1. kapitola, s. 8) 
56 Smolík, F.: Vývojové poruchy jazyka [on line]. Letní škola lingvistiky 2008 [cit.5.5.2009]. Dostupné na 
World Wide Web: http://www.splav.cz/konrad/dacice/prezentace2008/smolik_1.pdf 
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řeči. 

b) Diskrepance mezi relativně dobrou slovní zásobou a špatnou srozumitelností řeči – 

děti mají velké artikulační obtíže i přesto, že orální motorika je intaktní. Slova si vybavují a 

tvoří s velkým úsilím, pomáhají si významovými gesty, často používají jen náznaky slov nebo 

první slabiky (př. „Ko“ může být kolo, koza, koláč…aj.), i tyto slabiky mohou být 

nesrozumitelné.  

c) Diskrepance mezi slovní zásobou a gramatickým vývojem – děti i při dobrém slovníku 

nejsou schopny vytvářet věty a gramatická pravidla. 

d) Velký rozdíl mezi slovníkem a pragmatickým užitím řeči –děti mají obtíže 

s vyjadřováním svých pocitů a přání, obtížně tvoří odpovědi na otázky apod. Potřeba 

komunikace je však zachována a dítě komunikuje bohatou gestikulací, bez narušení 

neverbální komunikace. 

e) Disociace mezi verbální schopností a vybavováním slov – děti mají problémy 

s výbavností i známých slov, často užívají opisy (ten…to…aj.). 

f) Velký rozdíl mezi zpracováním řeči a neřečových zvuků – vázne především porozumění 

řeči. 

 

Příznaky v dalších oblastech  

Podle Svobody, Krejčířové, Vágnerové „může být porucha řeči přímým důsledkem základní 

neuropsychické dysfunkce, jindy může jít o poruchy zcela nezávislé. Každá z uváděných 

poruch se vyskytuje jen u některých dětí s dysfázií.“ 58 

 Poruchy percepce: verbální, sluchová agnozie nebo mírnější, ale mnohdy trvalé 

poruchy fonologického zpracování (sluch. diferenciace, analýza), poruchy vnímání 

sekvencí nebo zpomalené tempo zpracování verbálních podnětů (dítě má problém 

analyzovat proud řeči obzvláště při rychlém tempu a delších promluvách). Vztahuje se 

také na poruchu diskriminace ovlivňující nejen sluchové, ale i zrakové nebo taktilní 

podněty. 

 Poruchy pozornosti: obzvláště selektivní pozornosti ke sluchovým podnětům, častá 

je také hyperaktivita s poruchami pozornosti. 

 Poruchy paměti: především krátkodobé verbální paměti, je omezen rozsah tzv. 

pracovní paměti (tzv. artikulační smyčka, kdy dítě selhává při opakování čísel, slov, 

vět), mohou se vyskytovat poruchy paměti pro znovupoznání verbálního materiálu, 

                                                                                                                                                         
57 Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2009) s. 465 
58 Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2009) s. 469-470 
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objevují se i poruchy pro neverbální materiál (př.poloha v prostoru, vizuální nebo 

motorické sekvence). 

 Poruchy organizačních a plánovacích dovedností: některé děti mají obtíže, pokud 

mají uspořádat části do smysluplného celku; např. vytvářet očekávání na podkladě 

zpracování dílčích informací a kontinuálně měnit své chování v reakci na změny 

prostředí. 

 Motorická neobratnost projevující se celkově nebo jen v jemné motorice ruky, taktéž 

poruchy dyspraktické. Pokud je primární poruchou orálně-motorická dyspraxie, mají 

děti závažné obtíže v artikulaci a nedokáží své artikulační pohyby monitorovat, což 

pak limituje rozvoj dovedností čtení a psaní. 

 Lehčí vizuoprostorové obtíže: objevují se obtíže dyskalkulického charakteru až u 

poloviny dětí s expresivní dysfázií. 

 Obecnější deficity symbolických funkcí a reprezentací, které mohou být jak 

příčinou, tak později důsledkem poruch řeči. 

 

Autoři Škodová, Jedlička, Kutálková, Vitásková59 uvádí kromě některých zmiňovaných ještě 

další symptomy: 

 Nerovnoměrný vývoj: výrazný nepoměr mezi jednotlivými složkami může dosahovat 

rozdílu až několika let.  

 Narušení orientace v čase a prostoru: např. ve vlastním tělesném schématu (pravo-

levá orientace), časové vztahy, vztahy mezi rodinnými příslušníky…aj. 

 Narušení zrakového vnímání, které se projevuje zejména v kresbě, také poruchy 

barvocitu. 

 Lateralita: vyskytují se nevýhodné typy laterality. 

 

I když se jedná o dysfunkce, které se objevují na straně dítěte, jejich přítomnost se projevuje 

jako rušivý faktor v celé interakci.  

Obrázek 1). V situaci, kdy dítě začne spontánně o něčem, pro něj důležitém hovořit a rodič 

mu nerozumí, musí se vrátit k počátku a zjišťovat souvislosti.To je frustrující pro dítě, které 

se tak může cítit nepochopeno a zaskočeno narušením svého spontánního projevu, může 

reagovat negativními emocemi a omezit tak případnou možnost vzájemného dorozumění. 

                                                 
59 Podle Škodové, Jedličky (2003) s. 106-139, Kutálkové (2002) s. 43-47, a Vitáskové in: Česká logopedie 
(1998), s. 42-52 
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Může se také rozhodnout, že již nebude riskovat toto odmítnutí a omezí své promluvy vůči 

okolí. Situace je náročná také pro okolí dítěte, které nemůže přirozeně vycházet z dětských 

promluv a odpovídat na ně.  

 

Obrázek 1 Symptomy vývojové dysfázie ovlivňující interakci  Zdroj: vlastní 

 
 

 
 
 
 

 
Rodič, který je „jen“ unavený nebo v té chvíli není na dítě plně koncentrován, musí 

vynakládat velké úsilí k soustředění se na řeč dítěte. Jelikož se dítě nevyjadřuje běžně ve 

větách, potřebný čas pro naplnění komunikačního záměru se bude neúměrně prodlužovat, což 

je pro komunikačního partnera i pro dítě samotné velmi náročné. Pokud je rodič s dítětem sám 

a situace to dovoluje, může se mu při dostatečném množství času, trpělivosti a nápaditosti 

podařit dopátrat, o čem dítě mluví. Není však jisté, že si oba účastníci interakce nakonec 

porozumí i za takto příznivých okolností. Obtíž je v tom, že každodenně se situací, kdy je 

např. třeba najít rychlé řešení, věnovat se sourozenci dítěte, nebo kdy se není možné 

orientovat podle kontextu, (když dítě hovoří o něčem, co se odehrálo v minulosti nebo když o 

situaci rodič nemá žádné informace), vyskytuje mnoho a vyskytují se opakovaně.  

 ☺        ☺ 
dítě s dysfázií 
jako komunikační partner                    příjemce/iniciátor 
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Je zřejmé, že i přes snahu jak dítěte, tak jeho komunikačního partnera, nemusí vždy docházet 

k úspěšné výměně informací a naplnění komunikačního záměru. (viz Obrázek 2)  

Obrázek 2  Zjednodušené schéma výměny informací v interakci s dítětem s dysfázií a 
s dítětem intaktním  Zdroj: vlastní 

 

potřebná úroveň dosažené informační hodnoty interakce za časovou jednotku

iniciátor příjemce (dítě s dysfázií) iniciátor příjemce (dítě bez postižení)

●

●

●

●

Tato zkušenost může být velmi frustrující pro účastníky interakce.  

Vágnerová60 charakterizuje problémy osob s postižením řeči a jazyka ve vzájemné 

komunikaci: 

„Obtížnost vzájemného porozumění vede k oboustrannému stresu, napětí a nepříjemným 

pocitům. Rozhovor s člověkem, který má poruchu řeči, vyvolává napětí a nepříjemné pocity i 

u jeho komunikačních partnerů. Taková interakce obvykle neprobíhá standardním způsobem 

a člověk, který žádnou vadou řeči netrpí, často neví, jak by se měl v dané situaci zachovat. 

Nejistota, zda partner jeho sdělení plně a správně porozuměl, event. naopak, nejistota, zda on 

sám pochopil, co mu tento jedinec chtěl říci, vede postupně k tendenci vyhnout se kontaktu 

s ním, resp. alespoň k jeho minimalizaci. Vlastní bezradnost a nepříjemné pocity jsou často 

zpracovány ve smyslu odmítnutí špatně mluvícího jedince a jeho označením viníka 

neefektivnosti a nepříjemnosti komunikace. Poruchy řeči obvykle bývají spojovány s problémy 

v sociálním uplatnění a ve společnosti se tito lidé často stávají obětí různých žertů, event. 
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šikany.“  

                                                                                                                                                         
60 Vágnerová ( 2004) s. 248 
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Pokud se k obtížím řečovým připojí další uvedené příznaky, dostává se dítě s dysfázií do 

situace, kdy se nemůže plně spolehnout na žádné informace, které jsou mu zprostředkovávány 

o okolním světě. Zároveň nemá možnost získat takovou zkušenost, která by mu umožňovala 

korekci těchto informací. Symptomy vývojové dysfázie, obzvláště tím, že se vyskytují 

současně, činí dětem s dysfázií obtíže v roli komunikačního partnera a limitují je v sociální 

interakci. Mikulajová, Rafajdusová 61 k tomuto říkají: „Dysfatické děti jsou ve svém vývoji 

jakoby dvojnásobně znevýhodněné: poruchy řeči, deficity v motorice, paměti, kognitivních 

procesech a integračních mechanismech způsobují, že jejich svět je v porovnání s naším 

částečně ´zkreslený,´ vnímají ho a rozumí mu jinak. A to je znevýhodňuje sociálně.“ Dále 

upozorňují na vznikající psychickou a sociální deprivaci62 a charakterizují reakce dětí 

s dysfázií na tuto deprivaci sociálním útlumem, nezájmem o okolí a jiné děti, nezapojování se 

do hry i přesto, že dítě chodí do kolektivu, objevují se obavy z řečové komunikace a snaha 

vyhnout se jí, chybění bezprostřednosti, uvolněnosti a dětské spontánnosti.Agresivní chování 

a odmítání komunikace v obavě ze selhání v kontaktu s vrstevníky a zainteresovanými 

odborníky uvádí autorky jako projev sociální deprivace.  

 

Vágnerová, Hadj Moussová, Štech 63 výše uvedené charakteristiky potvrzují a ukazují na 

možnou příčinu deprivací: 

„Specifickou skupinou jsou děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, které jsou typické 

hyperaktivitou, povrchními, nezralými a nediferencovanými vztahy k lidem, typickými již 

v předškolním věku negativní zpětnou vazbou, protože tyto děti jsou vesměs přijímány jako 

nežádoucí a obtížné.“ 

 

Z hlediska vlivu školního působení na sociální hendikep dětí s postižením (autoři sem 

zahrnují také řečové postižení) stejní autoři64 uvádí určité zlepšení: „Dovednosti sociální 

interakce se ve školním věku rozvíjejí vlivem mnoha faktorů, z nichž velmi podstatné je 

speciálně pedagogické působení, např. logopedická péče. Přes určité zlepšení jsou tyto 

                                                 
61 Mikulajová, Rafajdusová (1993) s. 188 
62 v tomto smyslu uvádí Matějček, Langmeier (1974) s. 281- 302 potřebu určité vnější adekvátní stimulace 
v určitém množství, proměnlivosti a druhu podnětů, potřebu struktury podnětů, tedy základních podmínek pro 
efektivní učení, potřebu specifického sociálního objektu v prvotních rodinných vztazích, umožňujících účinnou 
základní integraci osobnosti a také potřebu společenského uplatnění, které umožňuje osvojit si rozličné 
společenské role, hodnotné cíle a potvrzení vlastní identity ve světě. Sociální deprivace je zmiňována 
v souvislosti s  konfrontací společnosti a dlouhodobým  poskytováním negativních zpětných vazeb (Mikulajová, 
Rafajdusová (1993)s. 190  
63 Vágnerová, Hadj moussová, Štech (1992) s. 93 
64 Vágnerová, Hadj moussová, Štech (1992) s. 95 
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dovednosti u mnoha postižení zásadním způsobem omezeny natolik, že se ani zdaleka 

nemohou přiblížit normě.“  

 

Košč65 uvádí výsledky výzkumů týkajících se sociální percepce u dětí s narušenou schopností 

učit se (vzhledem k datu zveřejněného příspěvku je zde zřejmé užívání jiné terminologie, dle 

kontextu příspěvku se jednalo o děti se SPU): 

 Při žádosti o podrobný popis různých sociálních situací popsaly děti s narušenou 

schopností učit se výrazně méně než děti intaktní. 

 Pokud měly děti s narušenou schopností učit se posuzovat části divadelních her, kde se 

objevily jemné nuance v emočních a sociálních vztazích postav, tyto děti vytvořily víc 

nesprávných odvození než vrstevníci bez obtíží v učení, stejně tak v situacích, kdy 

měly v různých situacích odvodit pocity jiných lidí. 

 V chápání myšlenek, citů a vnímání jiných lidí byly děti s narušenou schopností učit 

se méně úspěšné než v chápání těchto položek u sebe sama. 

 

Podle Košče tyto a další výzkumy ukázaly, že se charakter sociální interakce dětí s narušenou 

schopností učit se neprojevil v jejich stáhnutí se do sebe nebo sociální izolaci. Jejich reakce a 

aktivní účast na spontánních nebo experimentálně navozených situacích sociální interakce 

byly podobné, jako u jejich nenarušených vrstevníků. Skupiny se však lišily ve verbálním 

chování. Děti s narušenou schopností učit se například nepokládaly takové otázky, které by 

motivovaly k rozsáhlejším odpovědím, v roli hostitelů intaktních dětí nekontrolovaly 

rozhovor, často se vzdávaly vedoucí úlohy v navozených rozhovorech a mnohdy reagovaly 

negativně. 

 

Nedostatečně rozvinuté řečové dovednosti spolu s dalšími jmenovanými obtížemi se ve 

školním věku stávají vícenásobnou překážkou v naplňování pozitivního sebeobrazu dítěte. 

Spolu s obtížemi v učení a neobratností v řečovém projevu tyto děti nemají mnoho 

příležitostí, jak obstát v dětském kolektivu a mohou tak být limitovány v přirozených 

kontaktech. Jejich reakce na tato omezení mohou mít vůči  sociálnímu prostředí a v 

kontaktech s okolím různý charakter závisející na typu a stupni vady, podle způsobu výchovy 

a dalších faktorů. 

                                                 
65 Košč in Baláž a kol (1988) s. 63-65 Podle autora byly do tohoto výzkumu zařazeny také děti s poruchami řeči, 
usuzujeme na to, že se jednalo též o děti s vývojovými vadami řeči. Užíváme pouze souhrnných výsledků těchto 
výzkumů, autory jednotlivých výzkumů lze najít v odkazované literatuře. 
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Sovák66 je rozděluje na projevy pozitivního a negativního postoje: 

Pozitivní postoj podle něho zaujímají děti, které se snaží pochopit téma hovoru, a které 

projevují výraznou snahu navázat kontakt. Projevují se všemi možnými prostředky – 

modulací hlasu, ukazováním, gestikulací až pantomimou, případně slovy, byť i 

žargonem.Obvykle je tomu u dětí s expresivní (motorickou) dysfázií,67 u motoricky zaostalých 

dětí a u dětí zanedbaných, pokud jim nové prostředí poskytuje vhodnou, citově podloženou 

stimulaci a motivaci. 

 

Negativní postoj podle autora zaujímají ty děti s dysfázií, kterým jejich vada znesnadňuje 

sociální kontakty. Podle něho jsou to především děti s receptivní (senzorickou) 

dysfázií.Takové děti jsou spíše zdrženlivější v kontaktu s cizími lidmi, jsou plaché, citově 

nevyrovnané. Jedná se o děti, které se těžko smiřují s vlastními fyzickými nedostatky (např. 

obrnami nebo jinou neschopností pohybu), i s nedostatky v mluvené řeči. 

 

Kastelová a Szenteová68 sledovaly sociální interakci dětí s poruchami řeči ve volnočasových 

aktivitách. Podle jejich studie děti s opožděným vývojem řeči v porovnání s dětmi 

s koktavostí a dětmi s dyslálií tráví méně času s vrstevníky a přátelí se s mladšími dětmi. 

Méně navštěvují zájmové kroužky a méně se věnují četbě. Naopak tráví více času v rodinném 

prostředí a častěji pomáhají rodičům s domácími pracemi. 

 

V závěru této kapitoly bychom chtěli shrnout faktory, které jsou podle našeho názoru výrazně 

limitující v sociální interakci:  

První z nich je, že děti jsou díky symptomům, které vývojová dysfázie přináší, omezovány 

v získávání zkušeností a spolehlivých informací o světě kolem nich.  

 

Druhý faktor je ten, že řečové projevy těchto dětí jsou pro jejich sociální okolí méně 

srozumitelné a v kombinaci s dalšími symptomy poruchy se možnosti dětí kompenzovat tyto 

obtíže snižují. Děti tak komunikují přes určitou formu komunikační bariéry, kterou musí 

neustále překonávat jak ony samy, tak jejich komunikační partneři (nejčastěji rodiče, 

sourozenci, vrstevníci, pedagogové a jiní odborníci).Řečovou poruchou jsou tak postiženy 

nejen děti, ale sekundárně také jejich komunikační partneři. 

                                                 
66 Sovák (1978) s. 109 
67 Pro bližší informace o typech vývojvé dysfázie lze užít logopedickou literaturu uvdenou v literatuře.  
68 Kastelová , Szenteová (1990) s. 551-557 
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Na rozdíl od dětí, které mají viditelný fyzický či smyslový hendikep se jeví dítě s VD jako 

zdravé (dokud se neprojeví verbálně), ale svému okolí jako „ neposlušné“ či „nevychované,“ 

dítě s projevující se řečovou poruchou také mnohdy působí na své okolí jako jedinec s nižší 

úrovní rozumových schopností. U neinformovaného okolí tak mohou projevy dítěte 

s vývojovou dysfázií budit negativní reakce.Ty však znásobují opakovaně prožívané pocity 

neúspěchu dítěte, které si je svých deficitů většinou plně vědomo. Zároveň však také 

znásobují frustraci matky (rodičů), která tak kromě překonávání obtíží v komunikaci se svým 

dítětem musí ještě čelit mnohdy nevhodným poznámkám okolí. 

 

Díky výše uvedeným faktorům jsou děti s vývojovou dysfázií ohroženy psychickou a sociální 

deprivací, obzvláště pak ve vytváření a udržování vztahů s nejbližšími, s vrstevníky a 

v budoucnu tedy v hledání životních partnerů. 

Rodiče těchto dětí jsou z hlediska opakování neuspokojivých komunikačních zkušeností se 

svými dětmi ohroženi dlouhodobým pocitem selhávání v rodičovské roli. 
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3. SPOLUPRÁCE LOGOPEDA S RODIČI DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ 

„Protože jsem nenaslouchal člověku, s nímž jsem hovořil, nic jsem se nedozvěděl, nenavázal 

jsem s ním kontakt a nemohl jsem mu pomoci.“ (Michael Quoist)69 

 

Speciální poradenství je definováno jako: „komplex poradenských služeb určených 

specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejichž 

hendikep mívá dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter.“ 70  Odborníky (profesionály) 

v tomto odvětví jsou převážně tzv. pracovníci pomáhajících profesí, 71  (např. lékaři, 

psychiatři, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, speciální pedagogové, šířeji i 

fyzioterapeuti, balneologičtí pracovníci apod.). Klienty jsou jedinci nebo skupiny lidí (děti, 

mládež a dospělí), kteří  jsou podle výše uvedené definice znevýhodněni zdravotně či 

sociálně. Úlehla72 jmenuje v souvislosti s odborníky a klienty  ještě tzv. agenturu, tedy 

jakékoliv zařízení státní či soukromé, které má nějakou působnost, a ve kterém je pracovník 

profesionálem, je zde zaměstnán nebo jej reprezentuje.Oblast společné práce je tedy 

vymezena prostorem, kde se prolínají možnosti a potřeby všech tří zúčastněných, kteří se 

podílejí na dané situaci. 

 

Speciální poradenství jako obor vychází z poznatků medicínských disciplin, etiky, sociologie, 

sociální patologie, speciální pedagogiky a dalších. Logopedie je disciplinou speciální 

pedagogiky a speciální poradenství zde prostupuje všemi součástmi logopedické péče. Pojem 

„Logopedická péče“ byl v literatuře postupně nahrazen pojmem „Logopedická intervence.“73 

Tento pak Lechta vymezuje následovně: „Logopedická intervence je v tomto pojetí  specifická 

aktivita, kterou logoped uskutečňuje s cílem: 1) identifikovat, 2) eliminovat, zmírnit či alespoň 

překonat narušenou komunikační schopnost 74 (dále NKS) anebo 3) předejít tomuto narušení 

(zlepšit komunikační schopnost).“ 75  

                                                 
69  in: Novosad (2000) s.55 
70 Novosad (2000) s.61 
71 podle Hartla a Hartlové (2008) se jedná o takové profese, jejichž teorie, výzkum a praxe se zaměřují na pomoc 
druhým, identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o člověku a jeho podmínkách 
k životu tak, aby mohla být pomoc co nejúčinnější.“ s. 185 
72 Úlehla (2007) s.51 
73 Srov:Lechta (1990), Lechta (2002) 
74 Narušená komunikační schopnost viz kapitola č. 1, str. 16 
75 Lechta, (2005) s.18 
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Tyto cíle se podle autora uskutečňují na třech vzájemně se prolínajících úrovních:  

a) Logopedická diagnostika   

b) Logopedická terapie  

c) Logopedická prevence 

 

V této kapitole budou však oba termíny - logopedická péče a logopedická intervence 

používány jako synonyma. 

Logopedická péče může být v ČR poskytována v rámci tří oblastí – školství, zdravotnictví a 

sociálních služeb a může být realizována v zařízeních státních (školská zařízení, kliniky, 

nemocnice, lázeňská zařízení…aj.), nestátních (církevní zařízení, krajská a městská zařízení a 

soukromé privátní praxe klinických logopedů, neziskové společnosti…aj.). 

 

Pro zpřehlednění problematiky je na schématu (obrázek 3) ukázána celková koncepce 

logopedické péče. 
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Obrázek 3 Koncepce logopedické péče v ČR Zdroj: Součková, diplomová práce (2008) 
s.20 

 

 

Podmínky pro výkon povolání logopeda vymezuje legislativa. Jedná se o tyto dokumenty: 

Zákon č. 96/2004 Sb. O podmínkách uznávání a získávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání. Jedná se konkrétně o § 23 a § 43.  

Zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Jedná se o 

§ 2 a § 18. 

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách část 3. § 32 a např. § 37a § 70, dále část 8. § 

109, §110, a část 9. § 115 a § 116. 

 

V této kapitole bude úhel pohledu orientován na logopedy pracující v logopedických 

ambulancích, jelikož se dle Mikulajové, Kapalkové76 a dle zdravotnické statistiky77 jedná o 

nejčastější místo poskytování logopedické péče. Je však zřejmé, že každé logopedické 

pracoviště má jiné možnosti a limity. 

                                                 
76 Mikulajová, Kapalková in: Lechta (2002) s. 40 
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Klienty logopedů jsou děti, mládež a dospělí s NKS. Podle Housarové a dalších autorek78  

90% klientely tvoří děti a tím i jejich rodiče.   

 

Jak již bylo na začátku kapitoly řečeno, povolání logopeda (speciálního pedagoga) svým 

zaměřením patří do tzv. pomáhajících profesí.79  Rádi bychom uvedli  tři paradoxy 

profesionálního pomáhání, na které upozorňuje Karel Kopřiva80 v knize Lidský vztah jako 

součást profese.  

 

1. paradox: Pochopení pro každého 

Kopřiva uvádí, že úkolem pomáhajícího pracovníka je každého klienta pochopit, zajímat se o 

něj, přijímat ho, jaký je, snažit se vidět v něm dobré stránky, které možná jiným unikají. 

Obtížný úkol vidí právě v přijímání  každého klienta. Uvádí, že přijetí některých klientů je pro 

některého pracovníka snadné, pro jiného těžké. Poukazuje na důležitost uvědomění si 

vlastních osobních preferencí a motivu, který pracovníkovy sympatie a antipatie vede. 

Zároveň však upozorňuje na to, že uvědomění si motivu ještě nemusí znamenat, že motiv 

ztratí svoji sílu. Hlavní roli vidí v životní historii a vztahu pomáhajícího k vlastním rodičům a 

v současné osobní situaci pomáhajícího. Říká:81 „Záleží na tom, jak moc se na dotyčné 

rodičovské postavy stále zlobíme. Když jsme se již naučili brát je jako lidi, kteří to měli také 

těžké, kteří dělali, co uměli nejlepšího, a kteří za to, co dělali špatně, zaplatili především sami, 

pak je náš přístup k podobné rodině klientů mnohem klidnější a věcnější. Pak se naše 

zkušenost z dětství stane výhodou.“  

 

2. paradox: Láska k bližnímu ve službách potřeby úspěchu  

Kopřiva hovoří o riziku pomáhajících pracovníků ve vlastní potřebě být lidem potřební. 

Upozorňuje na nebezpečí starání se o druhé ve snaze vyhnout se vlastnímu pocitu samoty a 

zbytečnosti, což se pak objeví v nezdravém vázání se na ocenění a existenci klientů. 

„Kdo pomáhá zdravě, podobá se zahradníkovi: ten také nemá potřebu být potřebný svým 

rostlinám, prostě se o ně rád stará a o sebe také.“82 

                                                                                                                                                         
77 www.uzis.cz ze dne 15.5. 2009 
78 Housarová, Matušková, Stěpaniková, Račinská, Bratránková s. 2 
79 viz Hartl, Hartlová v začátku této kapitoly 
80 Kopřiva (1997) s.21-28 
81 Kopřiva (1997) s. 23 
82 Kopřiva (1997) s. 26 
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3. paradox: Láska k bližnímu jako zboží 

V každém povolání je míra orientace na zisk různá, paradoxem pomáhajících profesí je mj. to, 

že si pomáhající vydělává kromě jiného i kvalitou své lásky k bližnímu. Kopřiva upozorňuje 

na to, že to, kolik peněz člověk ke své spokojenosti potřebuje, není příliš ovlivnitelné vůlí. 

Navrhuje, aby se pomáhající nesnažil své pocity potlačovat a snažil se udělat vše, co je v jeho 

silách, aby se mohl plně soustředit na svou práci a opatřil si takový výdělek, aby nežil 

v pocitu stresu a nouze a nemusel se myšlenkami na peníze neustále zabývat. 

 

Působnost těchto paradoxů v souvislosti s logopedickou péčí vidíme jako málo diskutovanou, 

ale významnou. Podle Kopřivy je spolu s odborností nástrojem pracovníka také jeho osobnost 

a vstupuje sem ještě další významný prvek – lidský vztah mezi profesionálem a jeho klientem 

(v tomto případě mezi logopedem a dítětem s vývojovou dysfázií a jeho rodičem). 

Říká: „Pomáhající pracovník se velmi často setkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, 

kteří zpravidla potřebují více než pouhou slušnost: přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že 

pomáhajícímu pracovníkovi nejsou na obtíž, že je pracovník neodsuzuje. Pátrají po signálech, 

které by jim pomohly vytušit kvalitu prožitků pracovníka při vzájemném kontaktu. Nacházejí 

je při každém setkání v drobných neverbálních projevech pracovníka. Nemusí je ani vědomě 

vnímat. Stačí, že tyto projevy vytváří určitou atmosféru, která klienty posiluje nebo naopak 

sráží. Klient potřebuje důvěřovat, cítit se bezpečný a přijímaný. Bez tohoto vztahového rámce 

se práce pomáhajícího stává jen výkonem svěřených pravomocí.“83   

 

Z hlediska logopedické intervence je nejpovolanějším odborníkem logoped. Nejpovolanějším 

„odborníkem na dítě“ je rodič, v literatuře84 nazýván také jako „ expert blaha či zdraví 

dítěte.“ Specifikem logopedické péče je, že se nevztahuje pouze na klienty samé, ale na celé 

jejich sociální okolí. Pokud vycházíme z předpokladu, že terapie je účinná, používá – li dítě 

cíleně naučené jazykové kompetence spontánně v běžné řeči, v každodenním životě, jak to 

uvádí Mikulajová, Kapalková,85 disponují tak rodiče významným potenciálem z hlediska 

efektivity logopedické terapie svých dětí. Pro srovnání uvedeme skutečnosti, které zjistila 

Müllerová ve své diplomové práci z roku 2005. Během jednoho roku sledovala terapii dítěte 

v ambulanci u logopeda a také v rodině. Do ambulance matka s dítětem docházela přibližně  

jednou za 17 dní na půl hodiny. Za rok činil úhrn terapie v ambulanci asi 9 hodin. V domácím 

                                                 
83 Kopřiva (1997) s. 15 
84 Vítková in Květnová - Švecová  (2004) s. 34. 
85 Mikulajová, Kapalková in Lechta (2002) s. 41 
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prostředí matka prováděla cvičení každý den, za jeden rok tato cvičení v domácím prostředí 

činila zhruba 55 - 60 hodin, tedy asi 6,5 x více. Müllerová sledovala rodiny s dětmi trpícími 

dyslálií.86 Můžeme jen odhadovat, že pro systematickou cílenou stimulaci u dětí s vývojovou 

dysfázií by celková doba domácího cvičení by mohla být přibližně 3 x vyšší, tedy při stejné 

frekvenci přibližně 180 hodin domácího cvičení za rok. Jak již bylo v kapitole 2 řečeno, na 

rozdíl od dyslalie se jedná o poruchu zasahující ne jednu, ale více složek řeči a jazyka spolu 

s dalšími neřečovými obtížemi. 

Tab. č. 4  Hodinová  dotace péče  Zdroj: Müllerová, Diplomová práce, 2005 s.78 - 79 
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Lechta87 roli rodičů v terapeutickém procesu vidí takto: „V případě dětí s narušeným vývojem 

řeči se rodiče mohou doslova stát koterapeuty svých dětí. To platí nejen o rodičích, ale i o 

učitelkách mateřských škol, opatrovnících či terapeutech v různých zařízeních  atd. 

(V zahraničí se používá termín  jiné důležité osoby).“  

 Rafajdusová, Kapalková uvádí Manolsona,88 který zdůrazňuje význam logopeda ve 

vzdělávání dalších osob, (primárně rodičů), které se tak stávají facilitátory vývoje řeči.  

 

O významu rodičů v logopedické intervenci nelze pochybovat. V moderním pojetí logopedie 

se tento fakt odráží v diskusích o změně konceptu terapeutického vztahu. Lechta89 uvádí 

pohled Crystala a Varleyové: „u posunu od tradičního modelu terapie, v jehož rámci „vládl“ 

terapeut, hovoří autoři o zplnomocnění (empowerment) klienta: jeho spoluúčasti, 

                                                 
86 dyslálie (patlavost) – chybná výslovnost hlásek způsobená jejich tvořením na nesprávném artikulačním místě 
(Škodová, Jedlička 2003, s.604) 
87 Lechta (2002) s. 78 
88 Mikulajová, Kapalková podle Manolsona (1992) in: Lechta (2002) s. 40 
89 Lechta (2005) podle Crystala a Varleyové (1998) s. 26  
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zaangažovanosti do terapie.“ Podle Lechty90 je v současné době v logopedii v rámci 

terapeutických principů uplatňován model symetrického poradenství,  ve kterém jsou rodič, 

příbuzný, resp. člověk s narušenou komunikační schopností chápáni jako partneři logopeda se 

všemi právy, ale také povinnostmi spoluterapeuta.  

 

Mikulajová, Kapalková podle Olswanga a Baina 91 uvádí zaměření terapie na rodinu a 

nejbližší okolí dítěte jako jeden ze specifických cílů,92 které se vztahují na oblast narušeného 

vývoje řeči (NVŘ): 

 

1) změnit či eliminovat příčinu NVŘ – pro většinu dětí s NVŘ tento cíl není příliš reálný, 

týká se např. dětí s lehkou poruchou sluchu, pokud jim byla zjištěna v raném věku 

2) modifikovat poruchu – tento cíl je podle autorek reálný např. pro děti s vývojovou 

dysfázií, mentální retardací, autismem, nebo pro děti s poruchami vývoje řeči neznámé 

etiologie 

3) učit děti používat kompenzační strategie – např. u dětí s těžkou poruchou aktualizace 

slov z paměti, tento cíl vyžaduje od dětí dobrou úroveň kognice a osvědčuje se hlavně 

u dětí školního věku 

4) zaměřit terapii ne na dítě, ale na jeho rodinu a nejbližší okolí – podle autorek je 

zřejmé, že „nejefektivnější je spojování jednoho z výše uvedených cílů se čtvrtým, 

což vždy jen znásobí výsledný efekt terapie.“ 

 

Veldová klade důraz na způsob komunikace mezi matkou a dítětem a na matčinu dovednost 

adekvátních formulací vůči dítěti: 

„Záleží na sociálním prostředí - na matce, jakým způsobem je schopna s dítětem 

komunikovat, zda je schopna formulací pro dítě srozumitelných, zda její sdělení má pro dítě 

srozumitelný a hodnotný informační obsah. Pokud matka a nejbližší okolí splňují tyto 

podmínky komunikace, pak ve spojení s celkovou rehabilitací lze dosáhnout po určité době 

uspokojivých výsledků.“  (Veldová, 1996, s.21) 

 

Škodová zdůrazňuje spolupráci logopeda a týmu odborníků s rodinou a logopedovu roli ve 

vedení rodiny k tvorbě stimulujícího prostředí, též ve fungování rodiny jako mluvního vzoru: 

                                                 
90 Lechta (2005) s. 29-30 
91 Mikulajová, Kapalková in Lechta (2005) s. 33 podle Olswaga a Baina (1991), in Paul (1995) 
92 Na oblast narušeného vývoje řeči se vztahují také všeobecné cíle terapie formulované Lechtou (viz tato 
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„Úspěšná rehabilitace dítěte s vývojovou dysfázií je vždy podmíněná týmovou prací, kdy je 

nutná úzká spolupráce lékaře (foniatr, neurolog, pediatr), logopeda a psychologa v počátcích 

péče, dále pak učitele MŠ, ZŠ, pracovníků SPC. Nejdůležitější složkou je rodinná péče a 

zejména spolupráce rodiny s uvedenými odborníky.“ Stejná autorka tamtéž dále pokračuje: 

„Klinický logoped se při logopedické péči zaměřuje u nejmenších dětí na rozvoj 

nejjednodušších elementů řeči a psychomotorické dovednosti, vede rodinu (zvláště matku) 

k vytvoření stimulujícího rodinného prostředí a k prezentaci správných mluvních vzorů.“  

(Škodová, 1996, s.23) 

 

Housarová klade důraz na rozdělení kompetencí mezi rodinou a logopedem:  

„Bez kvalitní spolupráce s rodinou (či rozdělení úkolů - kompetencí) nepřináší vynaložené 

úsilí odpovídající efekt.“ Péči o rodinu (rodiče) dítěte chápe autorka jako jednu ze složek 

komplexní péče o dítě (Housarová 1998, s. 101). V jiném zdroji zaměřuje pozornost na 

vytváření vhodného prostředí pro dítě, osvojování technik interakce mezi matkou a dítětem, 

na podporu matky a jejích schopností hledání podpůrných zdrojů v rodině: 93 

a) „Vytváření prostředí uspokojující specifické potřeby dítěte. 

b) Navozování interakce matka – dítě, jde o citlivé vyladění na vývojovou úroveň dítěte. 

Matky si osvojují techniky, které povzbuzují dítě k interakci (prosté výměně) a postupně 

k vzájemné komunikaci. Zjednodušenou strukturu řeči ve spojení s přirozeným kontextem 

poskytuje dítěti řečový „model.“  

c) podpůrné psychoterapeutické působení: sdílet radost i zdánlivý neúspěch, rozebrat situaci, 

hledat příčiny stagnace atd. 

d) přetvářet rodiče v koterapeuty: největší tíže komunikace mezi odborníky a zástupcem dítěte 

leží na matce, proto je potřebné vést matku k zapojování všech členů úzké i širší rodiny, 

k dovednosti efektivně přenášet informace v plném objemu od odborníků do rodiny.“ 

(Housarová 2002, s.254-255) 

 

Problematika spolupráce s rodinou a sociálním okolím dítěte je v současné logopedické 

literatuře prezentována jako významná. Po analýze logopedické literatury však zjišťujeme, že 

na rozdíl od bohatého metodického rámce pro práci s dítětem nejsou pro problematiku práce 

s rodiči specifikovány ani oblasti, na které by se spolupráce měla zaměřit, ani postupy, 

kterých by se logoped mohl držet nebo se jimi mohl alespoň inspirovat. Také není, až na 

                                                                                                                                                         
kapitola str. 54) 
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některé výjimky, konkretizováno, co by mělo být obsahem této spolupráce. Dostupná česká 

literatura nenabízí žádné ucelené programy jen pro rodiče či pro rodiče s dětmi s NKS (s 

dysfázií). V praxi to znamená, že záleží na zkušenostech a kreativitě každého logopeda, co je 

rodičům schopen nabídnout a jak tuto problematiku uchopí.  

 

Podmínky, které logopedům v logopedických ambulancích v oblasti spolupráce s rodiči 

vytváří zdravotní pojišťovna, také nejsou podle našeho názoru příliš příznivé.  

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 101/2002 Sb.94 je v Seznamu zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami v rámci komplexního vyšetření vymezena položka edukace 

pacienta. Na toto vyšetření je i s přípravou, vlastní prací s dítětem, která zahrnuje pro určení 

základní diagnózy cca 8 oblastí95 a administrací vymezen čas 40 minut.V rámci tzv. cíleného 

vyšetření se jedná o čas 30 minut a u tzv. kontrolního vyšetření se jedná o 15 minut. 

V položce logopedické terapie je vymezen čas 30 nebo 45 minut podle náročnosti terapie. V 

obsahu  nejnáročnějšího terapeutického výkonu (45 min.) je zahrnuta jak úvodní položka 

motivační činnost a smyslové vnímání, tak vlastní obsah výkonu, který může zahrnovat až 20 

oblastí, z nichž každá obsahuje cca 4 prvky (dle bodových výkonů VZP).V závěru terapie 

logoped zvažuje reedukační plán a instruuje rodiče (dítě), co a jak procvičovat. V časovém 

rámci  45 minut je zahrnut také zápis průběhu terapie. U méně náročné terapie (30 min.) je 

složení stejné, pouze ve vlastním obsahu výkonu není cca 20 oblastí, ale cca 10, z nichž každá 

zahrnuje cca 3 prvky. 

To znamená, že na vlastní kontakt s rodičem, edukaci a případné pozorování, jak vypadá 

kontakt rodiče s dítětem, má logoped při každém sezení (tedy cca 1x za týden nebo 1x za 14 

dní, ale často dle vytíženosti logopeda pouze 1x měsíčně) cca 3-10 minut. Zároveň je třeba 

brát zřetel na stupeň obtíží dítěte, jeho aktuální kondici a ochotu spolupracovat, dovednosti, 

zkušenosti a aktuální kondici logopeda a také zájem, aktuální kondici a připravenost rodičů. 

Logoped má možnost zažádat o doplnění dvou kódů,96 ve kterých by měl pro práci s rodičem 

příznivější časové možnosti. Jedná se o kód 09525 - rozhovor lékaře s rodinou a kód 09523 - 

edukační pohovor lékaře s nemocným či s rodinou. Oba tyto kódy jsou mj. omezeny časem 

výkonu 30 minut, mají ale také některá další omezení, např. hrazení na jednoho pacienta max. 

2x ročně po podrobném zápisu v dokumentaci nebo pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné 

                                                                                                                                                         
93 Její příspěvek se týkal spolupráce s rodinou dítěte nedonošeného, tedy rizikového pro výskyt VD. 
94 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2002, s.631- 632 
95 Navázání kontaktu, , vyšetření sluchu, vyšetření porozumění řeči,vyšetření řečové produkce, motoriky, 
laterality a (sestavení anamnézy + průzkum sociálního prostředí) Lechta (2003), s.35 
96 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2002, s. 652-653 
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písemně v dokumentaci. O hrazení těchto výkonů je třeba zdravotní pojišťovnu zvlášť žádat a 

není povinností pojišťovny smlouvu o přiznání těchto kódů s logopedem uzavřít. 

 

Logopedická péče nejčastěji probíhá v logopedické ambulanci, kam rodiče s dítětem dochází. 

Rodiče práci logopeda s dítětem většinou (ne vždy) přihlíží a je úkolem logopeda, aby je uměl 

k domácí práci s dítětem motivovat a oni tak odcházeli s vědomím, že rozumí, na čem mají 

s dítětem pracovat, jako formou a za jakým účelem. 

Přirozené rodinné prostředí dítěte je však něco, co logoped pracující v ambulanci, pokud 

nedochází za dítětem domů, nemá možnost vidět. Kvalita rodinného prostředí má však, jak 

bylo uvedeno v kapitole 2, s. 12-13 významný vliv na riziko vzniku vývojové dysfázie a je 

významným faktorem také v efektivitě terapie.  

 

Logopedická intervence by tak podle našeho názoru měla být uplatňována na dvou rovinách: 

1) měla by obsahovat samotnou terapii směřující k narušeným jazykovým rovinám a 

dysfunkcím v neřečových oblastech,  

2) zároveň by ale měla být také zaměřena na komunikační chování rodičů a sociálního 

okolí dítěte.  

 

Spolupráce s rodičem dítěte s vývojovou dysfázií a aktivita směřovaná na podporu 

komunikačního prostředí dítěte (nejen) v rodině je mimo jiné také nezpochybnitelným 

předmětem primární, sekundární i terciální logopedické prevence.97 Ačkoliv logopedická 

prevence a terapie (spolu s logopedickou diagnostikou) jednoznačně patří mezi úrovně 

naplňování cílů logopedické intervence, možnosti, jak může logoped v praxi ovlivňovat 

komunikační rodinné prostředí dětí trpících narušeným vývojem řeči nebo dětí, které patří do 

rizikové skupiny z hlediska výskytu těchto poruch, jsou podle našeho názoru velmi omezené.  

                                                 
97 Hartl, Hartlová (2008) s.450 rozdělují prevenci na a) PRIMÁRNÍ – tj.předcházení ohrožujícím situacím v celé 
populaci.Může být nespecifická, která podporuje žádoucí formy chování obecně, v logopedii např. propagace 
vhodné péče o řeč dítěte, nebo specifická, zaměřená proti konkrétnímu riziku ohrožení NKS, např. předcházení 
opožděnému vývoji řeči b) SEKUNDÁRNÍ – zaměřuje se na skupinu zvlášť ohroženou negativním jevem, např.  
rizikové děti z hlediska narušení vývoje řeči (viz Rosetti (2001) in Lechta, 2005, s. 34) c) TERCIÁRNÍ – tedy 
zaměření na jedince, u nichž už se negativní jev objevil, snaha o zmírnění důsledků negativních následků NKS, 
(zde se prevence prolíná s terapií). 
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4. VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ 

“Videotrénink interakcí je o komunikaci; a komunikování je v srdci všeho, co děláme...” 98  

 

Metoda videotréninku interakcí (dále VTI) je určena aktérům komunikace (rodič – dítě, učitel 

– žák/student, pracovník pomáhajících profesí – klient ), mezi kterými je narušena interakce, 

nebo v oblasti rozvoje profesionálů při práci s lidmi.Využívá videozáznamu, jeho analýzy a 

společného rozhovoru nad vybranými úseky nahrávky.  Je chápána jako včasná, krátkodobá a  

intenzivní forma pomoci v domácím prostředí nebo tam, kde se problém objevoval a 

udržoval. Jako tvůrce metody je považován holandský psycholog a terapeut Harrie Biemans.   

V Holandsku, některých dalších zemích Evropy a v USA je tato forma intervence užívána pod 

názvy  “Video home training” (VHT) pro práci v rodinách a “Video interaction guidance” 

(VIG) pro práci s profesionály. Ve Skandinávii je metoda známa pod názvem “ORION.” V 

ČR, Polsku a  Maďarsku je užívána pod jednotným názvem “Videotrénink interakcí” (VTI). 99 

 

4.1. Historický vývoj metody 

Metoda vznikla v polovině 80. let v Holandsku, v době, kdy bylo třeba hledat nové způsoby 

řešení otázky umísťování dětí a mládeže s poruchami sociálního vývoje a chování do 

institucionální péče. V domově pro narušenou mládež (De Widdock) byl proveden výzkum 

sociálních vztahů v rodinách, bylo zkoumáno, jaký mají tyto vztahy a rodinné klima vliv na 

děti a mládež v institucionální péči a jak ovlivňují jejich schopnost sociální vztahy tvořit  a 

dále udržovat. Bylo zjištěno, že z hlediska dlouhodobé úspěšnosti dětí  je zapojení rodiny do 

celého procesu terapie nezbytné.100  

Institucionální péče se jevila jako nákladná a  ne příliš efektivní v případě, že příčinou obtíží 

bylo rodinné prostředí, zároveň autoritu a zodpovědnost za dítě přenášela z rodičů na 

profesionály a instituce. Impulzem pro hledání nové formy práce s rodinou byly také 

zkušenosti v kontaktu s multiproblémovými rodinami, u kterých si pracovníci začali všímat 

obtíží v přijetí „problémových” dětí rodiči a také častých sdělení rodičů, že při rozhovorech s 

odborníky mnohdy nerozumí získaným radám a instrukcím a je pro ně velice obtížné nebo 

nereálné se jimi řídit.101 

VTI učí rodiče principům úspěšného kontaktu. Pro to, aby bylo možné nalézt vodítka pro 

                                                 
98 Kennedy (2008) s. 1  
99 http://www.spin-vti.cz/metod.html ze dne 10.2.2009 
100 Podle Beaufortové in: Matoušek (2003), s. 231-232 
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vytváření takového kontaktu, byly analyzovány nahrávky fungujících rodin v běžných 

výchovných situacích a tyto výsledky porovnány s poznatky  vývojové psychologie a etologie 

a s novými výzkumy interakce matka – dítě Colwina Trevarthena102 z univerzity v 

Edinburghu, které prezentoval na konferenci o neverbální komunikaci v Holandsku v roce 

1980. Nahrávání rozhovorů pracovníků s rodiči s cílem aktivizace rodičů k hledání vlastních 

cest při řešení komunikačních obtíží se ukázalo být velmi účinné.Také jako velmi progresivní 

v době, kdy byli rodiče spíše v roli pasivních příjemců rad odborníků. 103 

Prvními klienty terapeutů užívajících tuto metodu, se v roce 1982 staly rodiny dětí, které byly 

na pořadníku umístění do dětského domova. Cílem terapeutů bylo obnovit narušený vztah 

mezi rodiči a dětmi v domácím prostředí klientů a zabránit separaci dětí od rodičů. Poté, co 

byly v roce 1988 potvrzeny pozitivní výsledky pěti experimentálních projektů nizozemského 

Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva sociálních věcí a kultury, rozhodla se nizozemská 

vláda podporovat nadaci pro podporu intenzivní péče v domácím prostředí SPIN (Stichtic 

Promotic Intensieve thuisbehendeling Nederland) jako národní centrum pro video home 

training. Centrum  mělo ve spolupráci s existujícími institucemi pro péči o děti a mládež 

rozvíjet metodu ve všech regionech v Holandsku.104   

V přímé práci s klienty, v rozvoji jednotlivců, týmů a organizací dnes ve světě působí více než 

5000 videotrenérů a VTI supervizorů. Je aplikována např. v USA, Austrálii, Německu, 

Skotsku, Maďarsku, Polsku, Belgii, Švýcarsku, Skandinávii, Portugalsku, Izraeli a na 

Ukrajině.  

 V České republice byla metoda představena v roce 1993, kdy byla založena nevládní 

organizace SPIN, která mohla metodu díky podpoře MPSV a začlenění do programu PHARE 

rozvíjet také v ČR. Vzniklo národní centrum pro VTI, které má za cíl implementaci metody 

VTI do sítě psychosociálních služeb, školství a zdravotnictví. 105  

 

4.2. Teoretická východiska 

Metoda VTI má své teoretické základy v několika směrech, teoriích a myšlenkových 

proudech. Podle van den Berga106 o něm lze hovořit jako o samostatné cestě nebo jako o 

syntéze několika pohledů a škol. Pro snadnější orientaci uvedeme stručný přehled těchto 

zdrojů (Tab. č. 5) dostupný na internetových stránkách organizace Spin, který vypracovali 

                                                                                                                                                         
101 van den Berg in: Šantorová (1998) s. 13-14 
102 dále viz Teorie intersubjektivity, kap.3.2 
103 Beaufortová podle Schepers, Kőnigové in Matoušek (2003) s. 232 
104 Rašticová (2002) s. 81-82 
105 http://www.spin-vti.cz/histor.html ze dne 10.2. 2009 
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Schepers, Kőnigová (2000).107 Tabulka byla doplněna o prvky užívané v systemickém 

přístupu v rodinné terapii.108  

 

Tab. č. 5 Teoretická východiska podle Schepers, Kőnigové Zdroj: http://www.spin-
vti.cz/histor.html  ze dne 10.2. 2009 

HUMÁNNÍ ETOLOGIE VÝZKUMY KOMUNIKACE PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIE 
 
Trevarthen 
Teorie intersubjektivity 
Reciprocita 
Protokonverzace 
Vrozené motivace ke 
komunikaci 
 
Papoušek / Papoušková 
Intuitivní komunikace/ 
Intuitivní rodičovství 
 
Lorenz /  
Tinbergen 
Výzkumy chování zvířat 
 
Další: 
Humánní etologie, 
mezikulturní výzkumy 
interakcí 
 

 
Jakobson 
Lingvistika 
Rituály kontaktu 
 
Watzlawick 
Pragmatika 
 
Další: 
Obecné teorie verbální 
a neverbální komunikace 
 
Audiovizuální komunikace 
 
Videofeedback 
 

 
Tausch / Tauschová, 
Rogers 
Humanistická 
pedagogika 
 
Bruner 
Kulturní teorie 
vzdělání 
 
Gordon 
Rodičovská 
schopnost 
 
Slot 
Model kompetence 
 
Kuhn / Wels 
Výchovná 
paradigmata 
 
Další: 
Interakční teorie 
Teorie učení 
 

 
Bowlby 
Teorie vazby 
 
Vygotsky, Stern 
Vývojové teorie 
Teorie zóny 
proximálního 
vývoje 
 
Bandura 
Teorie sociálního učení 
 
Ainsworth / Riksen- 
Walraven 
Responzivita 
Atribuční teorie 
 
 
Ludewig, Schazer 
Prvky systemického 
přístupu v rodinné 
terapii 

 

Některé ze zdrojů, významné z hlediska zaměření této práce, budou dále charakterizovány. V 

 této kapitole budeme vycházet z práce Simpson, Forsyth a Kennedy,109 které uvádí tři 

základní teoretické koncepty: 

 

 Teorie intersubjektivity a zprostředkovaného učení („mediated learning“) 

 Teorie změny („theory of change“), kde je kladen důraz na respekt, zplnomocnění a 

spolupráci s rodinami 

 Teorie změny („theory of change“), která využívá „sebemodelování“ („self 

modelling“) a zpětné vazby skrze video („videofeedback“) 

 

                                                                                                                                                         
106 van den Berg in: Šantorová (1998), s. 17  
107 http://www.spin-vti.cz/teor.html  ze dne 15.2.2009 
108 Kratochvíl (2006) s. 258-263 
109 Simpson, Forsyth a Kennedy (1995) s. 5 
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Teorie intersubjektivity a zprostředkovaného učení 

Colwyn Trevarthen, profesor dětské psychologie a psychobiologie univerzity v Edinburghu  

na základě analýzy nahrávek raného kontaktu matky s dítětem dospěl k teorii 

intersubjektivity, která významně ovlivnila úvahy o principech mezilidské komunikace a měla 

zásadní vliv pro VTI. 

„Aby se dítě mohlo podílet na mentální kontrole s druhými, musí mít dvě dovednosti: Prvně 

musí být schopné projevit  alespoň základy individuálního vědomí a úmyslu -  tyto znaky 

aktivních činitelů nazývám „subjektivitou.“ V případě komunikace pak musí umět adaptovat 

nebo  přizpůsobit tuto subjektivní kontrolu subjektivitě druhých, musí demonstrovat 

„intersubjektivitu.“ 110 

Intersubjektivitu pak vysvětluje jako „spojení a propojení dvou a více subjektů, které jsou 

aktivní v přenosu porozumění a dorozumívání se mezi sebou.“ 111  

Z výše uvedeného vyplývá, že možnost kontroly a schopnosti ovládání vlastního těla spolu 

s dovedností „naladění“ se na druhého je podmínkou pro iniciování a rozvoj intersubjektivity. 

Emocionální dimenzi těchto předpokladů uvádí autorky citací z práce Mead a Hayman: 

„Když  se matka usměje na úsměv dítěte, … a mlaskavě  odpoví na jeho první hravé 

zažvatlání, dítě se učí, že svět je místo, v kterém lidé mohou na sebe působit navzájem svými 

náladami a míněními.“ 112 

Podle Trevarthena začíná primární intersubjektivita při narození. „Kapacita pro komunikaci 

je lidskému mozku vrozená…během pár týdnů po narození novorozenci iniciují  záměrné 

výměny tváří v tvář a účinně ovládají hlasové, orální a pohybové výrazové prostředky.“ 113  

 

Trevarthen formuloval dvě stádia intersubjektivity, nazval je primární a sekundární. 

„Zatímco se primární intersubjektivita vztahuje k součinnosti  motivů, jednání a emocí sebe 

sama a ostatních na základě dimenzí jako je forma, načasování a intenzita, kterou může 

kojenec vnímat, sekundární intersubjektivita zahrnuje předmět a vztahuje se k vzájemné 

koordinaci mezi sebou sama, ostatními a předmětem, což zahrnuje kooperativní výměnu 

referenčních gest.“114  

Období pro vznik sekundární intersubjektivity považuje Trevarthen 10-12 měsíců dítěte díky 

dosaženému rozvoji symbolických funkcí, kdy v předchozím období vývoje přechází dítě 

                                                 
110 Trevarthen in: Simpson, Forsyth a Kennedy (2005) s.5 
111 Trevarthen (1978,1998) in: Beaufortová in: Matoušek (2003) s. 232 
112 Mead a Hayman in: Simpson, Forsyth a Kennedy (2005) s. 5 
113 Trevarthen in: Beebe, Knoblauch, Rustin, Sorter (2005) s.37-38 
114 Beebe, Knoblauch, Rustin, Sorter (2005) s.42 
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z původní protokonverzace (primární intersubjektivity) později k hrám se zvyšujícím se 

přebíráním iniciativy, k systematickému kombinování  úmyslů směrem k partnerovi nebo 

potencionálně společnému zájmu - objektu.115 

Kennedy a Shed upozorňují na to, že dítě tímto získává zprostředkovanou zkušenost, že 

předměty mohou být zprostředkovatelem zájmu mezi lidmi spíše než jen individuálním 

zájmem jednoho člena komunikační diády a pomáhá tak pochopit vztah mezi lidmi a 

předměty. Důležitost rozvíjení nového, společně sdíleného porozumění je klíčovým principem 

VTI.116 

 

Hlavní myšlenky z prací C. Trevarthena významné pro VTI lze vyjádřit takto:117 
  

 Dítě spontánně vyhledává příležitosti ke kontaktu již v době, kdy ještě neužívá řeč 

 Dospělý má přirozenou schopnost dobře reagovat na iniciativy dítěte  

 Učení dítěte probíhá skrze společné aktivity s dospělým 

 

Zprostředkované učení je jedním z hlavních témat prací L.S. Vygotského. Dřívější 

psychologické výzkumy problému učení dětí se omezovaly na určování intelektuálního 

vývoje dítěte podle toho, co je schopno samostatně zvládnout. Ukázalo se však, že tato 

zjištění odpovídala pouze tomu, které funkce u dítěte již dozrály, co umí a zná v daném dni. 

Bylo zřejmé, že při hodnocení stavu vývoje je nutné počítat nejen s dozrálými, ale také teprve 

dozrávajícími funkcemi, tedy nejen s aktuální úrovní, ale také s tzv. zónou nejbližšího 

vývoje.118  Ta je podle Vygotského chápána jako rozdíl mezi úrovní intelektuálního věku, 

určeného na základě samostatně řešených úkolů a mezi úrovní, které dítě dosahuje ve 

spolupráci, s pomocí dospělého.119 Známé je Vygotského tvrzení, že „to, co dítě zvládne dnes 

za spolupráce, bude umět zítra dělat samostatně.“120  Průcha k tomuto dodává, že učit dítě je 

možné jen tomu, čemu je již schopno se učit.  Učení je možné tam, kde je možnost nápodoby, 

možnosti učení se vymezují zónou nejbližšího vývoje. V dětském věku je dobré jen takové 

                                                 
115 Trevarthen in: Beebe,Knoblauch,Rustin,Sorter (2005) s.42 
116 Kennedy, Sked (2008) s. 4 
117 podle Šantorové (1998) 
118 Vygotskij (2005) s. 102 
119 V rámci výzkumu byly srovnávány výkony dvou dětí, jejichž intelektuální věk byl určen na 8 let. Pokud se 
výzkumníci nespokojí s tímto výsledkem a pokusí se zjistit, jak obě děti řeší úkoly dané pro vyšší věk, které 
nejsou schopny řešit samostatně, ale s pomocí např. návodné otázky, nebo s pomocí vyřešením začátku úlohy, 
ukáže se, že jedno z nich vyřeší úkoly pro 12 let, druhé pro 9. Z toho vyplývá, že úroveň intelektu dětí a jejich 
stav vývoje není shodný a ve škole se pak ukáže mnoho rozdílů podmíněných rozdílem dynamiky jejich 
intelektuálního vývoje. Podle Průchy in: Vygotskij (2005) 
120 Vygotskij (2004) s. 102 
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učení, které předbíhá vývoj a vede vývoj za sebou…121 

To pro VTI znamená, že rodič musí být schopen dítě sledovat, všímat si jeho projevů a 

vycházet z jeho spontánních  aktivit a zájmů, aby byl schopen nalézt spodní hranici jeho zóny 

nejbližšího vývoje. Odtud pak může pomoci dítěti dále se rozvíjet a umožnit mu tak 

dosahovat jeho potenciálu. V opačném případě, kdy rodič neumí vycházet z aktuálního stupně 

vývoje dítěte, jeho aktivita se s dítětem míjí a zprostředkování dosažení horní hranice zóny 

nejbližšího vývoje je omezené, ne – li nemožné. 

Výsledky provedených výzkumů ukazují, že zóna nejbližšího vývoje má bezprostřednější 

význam pro dynamiku intelektuálního vývoje a úspěšnosti než aktuální úroveň vývoje.122 

Z výše uvedeného je patrné, že role dospělého, jeho pomoc, podpora a jeho „naladěné“ vedení 

vycházející z aktuální úrovně dítěte je pro vývoj a učení dětí nezbytné.  

 

Kennedy uvádí další autory, kteří ve svých pracích operují s procesem zprostředkovaného 

učení, označují je však jinak:  Feuerstein a Klein jako „zprostředkované zkušenosti učení“ 

(„mediated learning experiences“),123 Brunner a Wood jako („scaffolding,“)  volně přeloženo 

jako „konstruování.“124 

 

Teorie změny („theory of change“), kde je kladen důraz na respekt, zplnomocnění a 

spolupráci s rodinami 

Tyto teorie se týkají vztahu terapeuta (pomáhajícího pracovníka) a klienta nebo skupiny 

klientů. Kennedy uvádí autory Kool,Topping a Woolfendale, kteří ve svých pracích hovoří o 

následujících principech: 

„Je možné dosáhnout změny efektivněji a více žádoucím způsobem v kontextu vztahu, který je 

spolupracující spíše než nařizující, posilující, spíše než zneschopňující a zprostředkovává 

respekt pro klientovy silné stránky a potenciál. Zdůrazňují princip práce „s rodinami“  spíše 

než  „pro rodiny.“125  

Kennedy dále uvádí, že tyto principy jsou zásadní pro zapojení rodičů v oblasti speciálního 

vzdělávání a ve většině modelů práce s rodinnými systémy.126 Dále také v sociální práci, 

psychologii, ve vzdělávání, komunitní práci aj. 

                                                 
121 Průcha in: Vygtskij (2004) s. 102 
122 Průcha in: Vygotskij (2004) s. 102 
123 Feuerstein a Klein (1985) in: Simpson, Forsyth a Kennedy (1995) s. 6 
124 Brunner (1978) Wood et. al. (1986) in: Simpson, Forsyth a Kennedy (2005) s. 6 
125 Kennedy podle Kool et.al. (1990), Topping (1986), Woolfenadele (1992) in Simpson, Forsyth a Kennedy 
(2005) s. 6 
126 Systém je skupina prvků (členů rodiny) v interakci mezi sebou v průběhu času, přičemž jejich vzorce 
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„Všechny tyto přístupy se snaží nalézt silné stránky jednotlivců a rodin, od počátku je oceňují, 

povzbuzují a vedou k  zodpovědnosti za jejich užívání. Toto je obvykle umožněno v procesu 

„tady a teď,“ ve kterém má profesionál roli prostředníka.“127 

 

Teorie změny („theory of change“), která využívá „sebemodelování“ („self modelling“) a 

zpětné vazby skrze video („videofeedback“) 

 
Kennedy cituje Biggse a Dorwicka, kteří se ve svých pracích zaměřených na výzkum chování 

zabývali využíváním zpětné vazby skrze video a jeho efekt na „sebemodelování“ („self 

modelling“) žádoucího chování. Autoři tento termín charakterizují takto: „Sebemodelování je 

změna chování na základě pozorování sebe sama na videonahrávce ukazující  pouze žádoucí 

způsoby jednání. Obzvláště  je zdůrazněna  možnost, že přehrání výhradně úspěšného a 

adaptovaného chování vede ke změně v chování a terapeutickým efektům.“ 128 

Bandura ve své knize Principles of behavioral modification také uvádí, že „způsob, kterým 

princip modelování člověka ovlivňuje, může být s úspěchem používán jak  pro jednotlivce, tak 

může mít širší společenské zhodnocení.“129 

Kennedy dále uvádí myšlenky Trevarthena, Marwicka, Brunnera, Wooda a Vygotského pro 

porozumění specifik užití videozáznamu pro metodu VTI: 

Videonahrávky lze užít ke studiu, pozorování a mikroanalýze interakcí mezi matkou a 

dítětem. Aby bylo možné měřit a analyzovat takové chování, které zprostředkovává vývoj 

komunikace a emocí starších dětí, je nezbytné identifikovat takové způsoby chování 

z hlediska jejich funkce. K tomu slouží videozáznam, ve kterém lze pozorovat sekvence 

chování jednotlivců, motivy tohoto chování a nalézt a popsat způsoby chování v kategoriích, 

kde je nezbytná a díky užití videozáznamů uskutečnitelná vysoká míra spolehlivosti. 130 

 

4.3. Roviny komunikace a principy kontaktu  

 

Jelikož je VTI o komunikaci, pro bližší pochopení přístupu je třeba uvést některé vztahové 

roviny a zároveň pojmy, které jsou pro popis dynamiky práce metodou VTI užívány. 

Beaufortová je vymezuje takto: 

                                                                                                                                                         
interakce tvoří stabilní kontext pro individuální a vzájemné fungování. Jonesová (1993), s. 23 
127 Kennedy in Simpson, Forsyth and Kennedy (2005) s. 7 
128 Dowrick and Biggs (1983), Biggs (1991) in: Simpson, Forsyth a Kennedy (2005) s. 7 
129 Bandura (1971) s. 120 
130 Další, podrobnější informace o směrech, které ovlivnily VTI lze nalézt v DP pracích P. Koběrské a K. 
Šantorové. 



 42

 Komunikace 

Komunikace je ve VTI chápána jako „aktivní a vědomý proces dorozumívání, sdělování 

(informací, myšlenek, emocí, postojů, jednání).“131 Je zde kladen důraz na pojetí komunikace 

jako na vzájemně se ovlivňující proces, který neprobíhá izolovaně, ale v cyklech. V kontextu 

rodiny je zájem VTI směrován také na účinek komunikace ve vztahu k chování. 132 

 Vztah 

Vztah lze popsat jako „výsledek déletrvajícího vzájemného působení (komunikování) dvou 

osob založený na emocionálních vazbách.“133 Rovina vztahů je také to, co bývá obvykle 

v rodinách s dětmi s výchovnými problémy narušené a co se svojí intervencí snaží ovlivnit 

profesionálové. Ti nabízí pomoc skrze možnost práce s dítětem, nebo s rodičem. 

Komunikační rovina však bývá mnohdy opomíjena a interakce mezi rodičem a dítětem není 

do intervence zahrnuta. „VTI nesouhlasí s pohledem na narušené chování jako na izolovaný 

jev, který se týká patologie individua: „Udělejte něco s tím dítětem, opravte (!) jeho chování“, 

což velmi často slýcháme nejen od rodičů a dalších vychovatelů, ale také se s tímto přístupem 

setkáváme v běžné praxi.“134 

 Interakce 

Beaufortová čerpá z myšlenek Jakobsona (1980), který poukazuje na interakci jako na 

východisko pro řešení komunikačních a vztahových obtíží, zároveň je interakce chápána také 

jako na vstupenka ke spolupráci.135 

 Kontakt 

Základem interakce na úrovni iniciátor – sdělení – příjemce je navázání kontaktu. Ten je také 

podle něho podmínkou interakce a rozvoje komunikačních výměn. 

Podle Jakobsona existují ještě další nezbytné faktory, které determinují průběh komunikace: 

kód (prostředky a pravidla jejich uspořádání - jazyk, 136 ) a kontext (jazykový, nejazykový, i 

situace137). Komunikace nemůže probíhat nebo je ztížená v případě, že některé z těchto 

podmínek nejsou naplněny. 

Ve VTI jsou nahrávány, pozorovány a analyzovány interakční výměny, které lze dále 

identifikovat jako komunikační vzorce. Analýza je vždy posuzována v rámci kontextu, ve 

                                                 
131 Beaufortová, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu VTI) s.1 
132 podle Beaufortové, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu VTI) s. 1 
133 Beaufortová, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu VTI) s.1 
134 Beaufortová, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu ) 
135 Beaufortová podle Jakobsona (1980) CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu 
VTI) s.1 
136 Čermák (2001)s. 18 
137 Čermák (2001), s.18 
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kterém se vzorce interakčních  výměn odehrávají a snaží se jim porozumět skrze úroveň 

komunikační a vztahovou. 

Filozofie VTI pracuje s interakcemi, jelikož věří, že jsou prostředkem k pravděpodobnému 

dosažení trvalých pozitivních změn.Vztahu komunikace, kontaktu a roviny interakce je 

možné lépe porozumět díky schématu komunikační situace dle Jakobsona (Obrázek 4)138

  

Obrázek 4 Schéma komunikační situace dle Jakobsona Zdroj: Beaufortová, CD 
Portfolio účastníka výcviku (2005) s.2 

 

 

Ve VTI jde o rozvíjení verbálních a neverbálních komunikačních dovedností, které by 

podpořily pozitivní interakci, nejčastěji je pracováno s interakcemi mezi rodičem a dítětem. 

„Základními stavebními kameny každé interakce je iniciativa a její příjem.“ 139 Tyto stavební 

kameny jsou platné pro interakci dospělého s dítětem, jsou zároveň platné v interakci 

profesionál/klient nebo profesionál/profesionál. Pro kvalitu každé interakce je rozhodující 

právě kvalita příjmu, za kvalitu příjmu je zodpovědný dospělý. Kvalita příjmu ale většinou 

ovlivňuje také každou další výměnu, jelikož určuje, jakým směrem se bude vyvíjet a jaký 

charakter bude mít jakýsi komunikační řetězec nebo cyklus těchto výměn (série).Níže je 

uvedeno schéma charakteristik interakcí.  

 

                                                 
138 Jakobson in: Beaufortová, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Filozofie přístupu VTI) s. 2 
139 Beaufortová, Reiserová, CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Principy kontaktu) s. 1 
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Obrázek 5 Schéma charakteristik interakcí Zdroj: Beaufortová in: Matoušek (2003) 
s.244 

 

 

Pokud je iniciativa přijata a interakce v této formě pokračuje nadále, nazývá se tzv. „ANO-

série.“ Může se stát, že tato série může být narušena opakovaným nepříjmem iniciativy. 

Účastníci interakce pak mohou snadno sklouznout do tzv. „NE-sérií,“ které mohou ústit 

v konflikty, nedorozumění, výrazné pocítění stresu, úzkosti…aj. Mohou vést dítě k zesilování 

iniciativ, což se mnohdy jeví navenek jako „zlobení,“ anebo naopak, k vyhasínání jeho 

iniciativ a k apatii. Jak mohou vypadat pozorovatelné prvky chování při  „ANO sériích“ a 

„NE sériích,“lze vidět ze schématu (Tab. č. 6), které nabízí Beaufortová podle Koběrské. 

 

Tab. č. 6 ANO-NE série Zdroj: Beaufortová podle Koběrské in Matoušek (2003) s.245 

ANO série 
Kladné odpovědi na 

iniciativy 
Záporné odpovědi 

na iniciativy 
NE série 

Věnování 
pozornosti 

 Otočení se jako 
odpověď na pozor 
těla druhého 

 Opětování očního 
kontaktu 

 Otočení se 
opačným 
směrem 

 Dívání se jiným 
směrem 

 

Nevěnování 
pozornosti 
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„ano“ 
neverbálně 

 
 Usmívání se  
 Pokyvování hlavou  
 Příjemná hlasová 

intonace 
 Příjemný výraz 

obličeje 
 Přátelská tělesná 

pozice 

 
 Neusmívání se 
 Vrtění hlavou 

ve smyslu „ne“ 
 Podrážděný hlas
 Nepříjemný, 

hostilní výraz 
obličeje 

 Nepřátelská 
pozice těla 

„ne“ 
neverbálně 

 

„ano“ verbálně 

 
 Vokalizování, 

žvatlání 
 Mluvení 
 Pojmenování se 

souhlasem 
 říkání „ano“ 
 říkání, co cítím, co 

dělám 
 ptaní se 
 

 
 Mlčení 
 Opravování 
 Napomínání 
 Říkání „ne“ 
 neodpovídání „ne“ verbálně 

Střídání se 

 
 Přebírání slova, řady 
 Předávání slova, 

řady 

 
 Nepředávání 

nebo 
nepřebírání 
slova, řady 

 Všichni hovoří 
zároveň 

 Nikdo nepřijímá
 Nikdo nemluví 
 

Nestřídání se 

Kooperace 

 
 Přijímání 
 Odpovídání 
 Poskytnutí pomoci 

 
 Nedávání nebo 

rychlé 
popadnutí 
dávaného 

 Neptaní se nebo 
odpovídání „ne“

 Ani žádost o 
pomoc, ani 
poskytnutí 
pomoci 

 

Špatná nebo 
žádná 

kooperace 

 

Naladěné 
vedení, 

usměrňování, 
řešení 

konfliktů 

 
 ujímání se iniciativ 
 souhlas, akceptování 
 přijetí iniciativy a 

připojení se k návrhu
 prozkoumávání 
 ověřování 
 nabízení možností 
 plánování 
 řešení problémů 
 

 
 nepřijímání 

iniciativ 
 nevšímání si 
 nepřipojování se
 nejasná sdělení 
 žádné možnosti 
 žádné plánování 
 žádná pomoc při 

řešení problémů 

Nefungující 
vedení,  

vzdání se 
usměrňování, 

 konflikty 
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Jako rámce pro výběr pozitivních, úspěšných momentů v komunikaci je ve VTI užíváno tzv. 

Principů kontaktu („Contact Principles of VIG“) (Tab. č. 7). Podle Kennedy (2005) byly 

vytvořeny H. Biemansem a týmem profesionálů z organizace SPIN v Holandsku na základě 

mikro-analýzy úspěšných interakcí rodiče s dítětem a z pozorování C. Trevarthena. Principy 

kontaktu jsou pozorovatelné prvky chování, které je možné na videozáznamu identifikovat, a 

které podporují a umožňují takové chování dospělého, které podporuje a umožňuje vývoj 

komunikace dítěte. Tyto principy nejsou vnímány jako seznam správného chování, ale jsou 

odpověďmi na iniciativy.  

To, zda jsou prvky chování na videozáznamu přítomny nebo ne, umožňuje vyhodnotit celý 

komunikační vzorec v rámci daného kontextu. Vzorce funkčního chování jsou však různé 

v různých kontextech. VTI předpokládá, že „dospělí se v každé situaci a svým vlastním 

způsobem snaží udělat pro dítě to nejlepší, co v daném kontextu a v dané chvíli dovedou.“140 

Toto je důvod, proč VTI pracuje s funkčním chováním a pozitivními momenty, které 

klientům v procesu práce ukazuje. (O průběhu práce metodou VTI bude blíže psáno 

v kapitole 3.6)  

„Rozdíl mezi tímto a podobnými přístupy majícími v popředí spolupráci s klientem je ten, že 

VTI není zaměřen na problém. Zaměření na problém je viděno jako neslučitelné s modelem 

VTI, jelikož může vyvolávat očekávání vlastního selhání…je prokázáno, že pokud lidem 

ukážete video, na kterém nezvládají problémovou situaci, nenapomáhá to učení a může to být 

velmi destruktivní.“141 

V následující tabulce jsou ukázány prvky komunikace, které, objevují-li se v interakci 

opakovaně, tedy když jednotlivé prvky v kontaktu formují celé vzorce, vytváří úspěšnou a 

efektivní komunikaci. Podle Beaufortové, Reiserové142 je na komunikaci nahlíženo jako na 

stavbu složenou z jednotlivých podloží (klastrů, neboli souborů vzorců) navazujících na sebe 

tak, aby mohly od počátku vytvářet pevný základ dalším „podložím.“ 

 

Jedním z cílů metody VTI je, aby byla rozvíjena a podpořena schopnost komunikace u dítěte. 

Úloha dospělého (rodiče), je tuto jeho schopnost rozvíjet a umožnit tak dítěti zvládat 

komunikační výměny na úrovni jednotlivých klastrů, pomoci mu naplnit jeho vývojový úkol. 

 

 

                                                 
140 Beaufortová, Reiserová CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Principy kontaktu) 
141 Kennedy podle Dorwick a Biggs (1983) in: Simpson, Forsyth and Kennedy (1995) s. 8 
142 Beaufortová, Reiserová CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Principy kontaktu) s. 3 
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Tab. č. 7 Principy kontaktu podle věku dítěte (Podle Biemanse 1983) Zdroj: Beaufortová 
in: Matoušek (2003) s.247 

Základní klastr 
Vzorce 

komunikace 

 
Prvky komunikace 

 

1. 
Iniciativa a příjem 

0 – 6 let 
(Kdo je iniciativní? 

Jak jsou tyto iniciativy 
přijímány?) 

 
Věnování pozornosti 
Naladění se 

 
Oční kontakt 
Otočení se  
Fyzický kontakt 
Dívání se stejným směrem 
Příjemná intonace 
Příjemný výraz ve tváři 
Přátelská pozice těla 
Stejná úroveň těla 
 
Účast na tom, co dítě dělá 
Souhlasné přitakávání 
Pojmenování toho, dělá rodič (cítí,myslí) 
Pojmenování toho, co dělá dítě (cítí, myslí) 
Říkání „ano“ 
 

2. 
Interakce 
6-12 let 

(Je každý účastníkem 
interakce? Kdo a jak 

v tom komu pomáhá?) 

 
Utváření skupiny 
Střídání se 
Kooperace 
 

 
Zapojení (se) do skupiny 
Rozhlížení se 
Potvrzení  příjmu 
Předávání a vzetí si slova (řady) 
Pravidelné střídání  
Společné jednání 
Vzájemná pomoc 
 

3. 
Diskuse 

12 -16 let 
(Jsou účastníci společně 

vtaženi do diskuse?) 

 
Utváření názorů 
Předávání obsahu 
Rozhodování 
 

 
Zapojení (se) do skupiny 
Rozhlížení se 
Potvrzení příjmu 
Předávání a vzetí si slova (řady) 
Pravidelné střídání se 
Společné jednání 
Vzájemná pomoc 
 

4. 
Zvládnutí konfliktu 

věk 16 a více let 

 
Pojmenování rozporu 
Obnovení kontaktu 
Vytváření transakcí 

 
Prozkoumávání záměrů 
Propojování chování a emocí 
Potvrzení příjmu 
Návrat k bodu 1,2,3 
Zaujímání stanovisek 
Přizpůsobování se pravidlům 
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4.4. Cíl VTI  

 

Podle Beaufortové je cílem VTI „opětovné aktivování individuálních zdrojů ve smyslu 

zvyšování pozitivní kapacity rodičů a dětí řešit vlastní potíže (Schepers, Kőnigová, 2000).  

VTI chce  přerušit negativní interakční vzorce a nahradit je rozvíjením nových pozitivních 

vazeb. Cílem je na jedné straně rozpoznání existujících silných stránek, na straně druhé 

pomoc rodičům při osvojování nových poznatků, strategií a dovedností podporujících 

funkční kontakt s dítětem. Ten je podmínkou dobré komunikace v rodině a dobrého 

rodinného klimatu, nezbytného pro harmonický vývoj dítěte.“143 

 

4.5. Obecné principy VTI pro práci s rodinou  

 

Nyní uvedeme shrnutí principů metody VTI při práci s rodinou. Zdrojem pro tento výčet je 

portfolio účastníka výcviku VTI.144 

 

 Ve VTI pracujeme s rodinou v rámci jejího přirozeného prostředí. 

 VTI se napojuje na aktuální prožitky a na otázky vztažené k „tady a teď“. 

 VTI se orientuje zásadně podle přání klientů a je zaměřen na flexibilní, dobře 

srozumitelné, pozitivně formulované a krátkodobě dosažitelné cíle. 

 Základním médiem je videozáznam, základním nástrojem terapeuta je rozhovor. 

 VTI klade důraz na pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivní momenty kontaktu mezi rodiči 

a dětmi 

 jsou posilovány a dále rozvíjeny. Jsou vyzdvihovány silné stránky rodiny spíše nežli 

problém. 

 VTI je založeno na společné práci terapeuta s rodiči. Pracujeme s rodiči spíše nežli pro 

ně nebo dokonce za ně. 

 Základním postojem je aktivování rodičů namísto déletrvajícího kompenzování 

(nabízení řešení). 

 VTI se rozvíjí na poznatcích systémových teorií, kdy v centru pozornosti stojí celý 

rodinný systém, nikoli dítě jako nositel symptomu (tzv. „problémové“ dítě). 

                                                 
143 Beaufortová in: Matoušek a kol. (2003) s. 233 
144 Beaufortová, Reiserová CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Obecní principy a cíle při práci s 
rodinou) s. 1 
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4.6. Východiska pro využití VTI v praxi 

 

Východiska pro VTI užívané v praxi  jsou ve shodném zdroji145 uvedena takto: 

 

 Primární, vzájemně ovlivňovaný vztah mezi rodičem a dítětem a snaha dosáhnout co 

nejlepšího kontaktu je hlavním výchozím bodem pro VTI. 

 Každé dítě vykazuje neustále iniciativy ke kontaktu, a to i když je vztah vážně 

narušen. 

 VTI je zaměřen na komunikační kapacitu rodičů a dětí v rámci jejich 

 přirozeného prostředí. Rodiče jsou odpovědní za interakci s dítětem, za jeho výchovu 

a péči o něj. 

 Pozitivní, bezpečná, vřelá a tvořivá atmosféra podporuje zdravý sociálně-emoční 

vývoj dítěte. 

 Video slouží jako mikroskop a zároveň nástroj zpětné vazby, ne jako kontrola a 

usvědčení z toho, co se nedaří. 

 Zpětná vazba slouží v první řadě pro uvědomění si úspěšných interakčních momentů a 

teprve poté ke změně samé. V popředí tedy stojí dobrý výběr obrázků. 

 Udržování pozitivního aktivizujícího postoje VTI trenéra je pro úspěch pomoci 

nezbytné. 

 VTI trenér146 je v rodině na přání rodičů. Nabídka pomoci neznamená přebírání 

odpovědnosti za výchovu a interakce v rodině. 

 VTI trenér by neměl být centrální osobou pro dítě. Je však nezbytné mít na zřeteli 

bezpečí dítěte, pokud se ukáže nezbytné v tomto systému zasáhnout (přítomnost násilí, 

zneužívání apod.) 

 

4.7.  Aplikační oblasti a typologie problémů 

Výše jsme uvedli obecné principy pro práci s rodinou a východiska pro využití VTI v praxi, 

nyní představíme oblasti, ve kterých může být tato metoda využívána. Pro účely této práce 

bude přiblížena oblast práce s rodinou, informace o dalších aplikačních oblastech lze najít 

                                                                                                                                                         
 
145 Beaufortová, Reiserová CD Portfolio účastníka výcviku z roku 2005 (část: Základní východiska pro využití 
VTI v praxi) s. 1 
146 V tomto textu je termínem VTI trenér/videotrenér/terapeut myšlen pracovník různých profesí (psycholog, 
sociální pracovník, speciální pedagog, …aj.), který aplikuje metodu VTI a má pro tuto práci kvalifikaci na 
základě výcviku. 
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např. na webových stránkách organizace Spin147 – neziskové organizace zajišťující rozvoj 

metody v ČR nebo v literatuře uvedené na konci této práce. Podle informací na webových 

stránkách Spinu VTI nachází své uplatnění celkem v šesti oblastech: 

 

1. Rodina (biologická i náhradní) 

2. Škola (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školství,VŠ jako pregraduální příprava učitelů) 

3. Rezidenční a ambulantní služby 

4. Řízení organizací 

5. Zajištění kvality služeb 

6. Výcviky, tréninky a vzdělávání pracovníků 

 

VTI pracuje na podpoře funkční komunikace. Jako předpoklad pro stimulaci a podporu 

celkového vývoje  dítěte z pohledu VTI nabízí rozvinutí a posílení pozitivní komunikace a 

vzájemného kontaktu rodiče s dítětem. Z toho vyplývají okruhy problémů (témata pro 

dojednání zakázky), se kterými rodiče přicházejí. VTI trenér se pak zaměřuje na analyzování 

jejich kontaktu v momentech, které souvisí se zakázkou klienta. (V kapitole 3.9 bude 

dojednávání tzv. „zakázek“ s klienty věnována samostatná část.)  

 

Podle Rašticové148 jsou nejčastější tato témata: 

Obtíže dětí v sociálně-emoční rovině, obtíže v navazování kontaktů, hyperaktivita dítěte, 

výchovné problémy, obtíže v učení, obtíže v sourozeneckých vztazích, problémy s vývojem 

řeči, organická postižení dítěte, opožděný vývoj. Beaufortová149 ve svém výčtu doplňuje ještě 

obtíže při přijímání potravy dítěte a nadměrný pláč dítěte. Dále se jedná o multiproblémové 

rodiny a takové rodiny, kde je vysoké riziko odebrání dítěte do náhradní rodinné péče a 

náhradní rodiny v procesu osvojování. 

 

Šantorová ve své práci na téma VTI a jeho využití ve speciální pedagogice upozorňuje na to, 

že: „Základní předpoklad pro práci s touto metodou je chuť klientů pracovat, změnit svoje 

chování.“150  Je zdůrazňováno, že kompetentní k potenciální změně – tj. vymizení vztahového 

nebo komunikačního problému s dítětem je pouze dospělý, úspěch a případné odstranění 

problému závisí na jeho aktivitě a práci. Mnozí klienti si přejí, aby VTI trenér „změnil dítě,“ 

                                                 
147  http://www.spin-vti.cz/aplik.html ze dne 17.5. 09 
148 Rašticová in:Plaňava, Pilát (2002)  
149 Beaufortová in: Matoušek a kol. (2003) s. 235 
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to ale charakter práce neumožňuje. Pouze skrze změnu chování dospělého vůči dítěti může 

dojít ke změně chování dítěte. 

VTI trenér záměrně posiluje rodiče v jejich pozici, kdy oni jsou „experty na dítě,“ zatímco on 

je „expertem na videoanalýzu“ (obrázky), může tedy pomocí videozáznamů rodičům umožnit 

vidět to, co při každodenní komunikaci s dítětem nevidí. Může jim ukázat, jak v některých 

situacích reagují, může některé momenty ve videonahrávce zpomalit, zopakovat, předvést, jak 

to vypadá, když komunikace „funguje.“  

 

VTI trenér by si měl být při nabízení metody vědom situací, při kterých se ukazuje jako 

vhodnější jiná forma pomoci. Šantorová uvádí výsledky výzkumu provedené Van den 

Bergem,151 ze kterého vyplývá, že VTI není vhodná forma pomoci pokud: 

 

 Rodiče nebo dítě zásadně odmítají pomoc. 

 Současná situace představuje akutní nebo momentálně neřešitelné nebezpečí pro dítě 

(zneužívání dítěte, incest, týrání dítěte apod.). 

 Vztahové nebo osobnostní problémy rodičů jsou takové, že je konstruktivní spolupráce 

vyloučena, nebo se dá považovat za velmi nepravděpodobnou v budoucnosti.  

 Obtíže jsou z velké části důsledkem těžké poruchy osobnosti nebo abnormality u dítěte. 

 Zneužívání drog rodiči. 

 Pokud jsou rodiče v rozvodovém řízení a není vyjasněné, komu dítě připadne do péče. 

 Pokud i jeden člen nepovažuje rodinu za kompletní (např. v situaci, kdy je dítě umístěno 

v dětském domově). 

 

VTI se soustředí především na zlepšení komunikace, lze tedy metodu nabídnout klientům jak 

samostatně, tak v rámci poradenského nebo terapeutického procesu. Není samospasitelnou 

formou pomoci a dá se indikovat jen v určitých případech. Měla by být tedy součástí 

širšího spektra nabídky pomoci. 

                                                                                                                                                         
150 Šantorová (1998) s.32 
151 Šantorová (1998) s.33 podle Van Den Berga (1998) in:Laštůvková (1996) 
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4.8. Metodika VTI 

 

Metodické základy VTI staví na dvou základních předpokladech:152  

1) VTI je forma pomoci rodičům, kteří mají s dětmi vztahové nebo komunikační obtíže. 

2) Komunikační schopnosti rodičů jsou v popředí zájmu VTI. Ti si pak mohou díky videu a 

skrze zpětnovazební rozhovor ujasnit své možnosti a získat kompetence k efektivnějšímu 

využívání vlastních zdrojů.  

 

Beaufortová153 uvádí základní koncepty, které utvářejí metodický rámec VTI. Jsou jimi:  

 

Trénink 

VTI trenér natáčí běžné každodenní situace v rodině, které analyzuje a vybírá z nich 

momenty, které považuje pro rodiče za smysluplné z hlediska jejich žádosti o pomoc. Tyto 

momenty pak s rodiči při následném zpětnovazebním rozhovoru rozebírá, aktivuje a 

podporuje je v hledání dalších možností svého chování. Při tomto rozhovoru nad nahrávkou 

mohou rodiče reflektovat své výchovné postupy, reakce, chování své/dětí a mohou společně 

s VTI trenérem přicházet na nové alternativy. Spolu s dětmi si pak mohou toto následně 

vyzkoušet a procvičovat. Mají možnost zvyšovat své výchovné kompetence, které jsou takto 

opakovaně trénovány, což skrze postupně zažité úspěchy rodičům pomáhá rozvíjet kvalitu 

vztahů s dětmi. 

 

Domácí prostředí 

Domácí prostředí je ve VTI chápáno jako místo, kde problém vzniká a může se udržovat, ale 

také jako místo, kde může dojít ke změně a trénink může být úspěšný. Beaufortová k tomuto 

poznamenává, že: „Doma je kontext, kde se realizuje komunikace i výchova. Doma není 

terapeutická místnost, ve které rodiče popisují své potíže. V takovém případě jsou události 

přesunuty mimo místo, kde se odehrávají, a nabízená řešení se pak musí „dostat“ zpátky 

domů. Pouze doma mohou být nabízená řešení vyzkoušena, jen tak je možné zjistit, zda jsou 

vypracovaná řešení vůbec užitečná.“154  

 

                                                 
152 Podle Beaufortové in: Matoušek (1992) s.234-235 
153 Podle Beaufortové in: Matoušek (1992) s.234-235 
154 Beaufortová in: Matoušek (2002) s. 234 
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Video 

Video funguje jako mikroskop, který umožňuje zvětšit momenty, kterých si rodiče 

v každodenních situací obvykle nevšímají a neuvědomují si je. Video tak vybízí k reflexi a 

hledání nových alternativ. Díky vhodnému výběru momentů lze ukázat rodičům situace, kdy 

se komunikace daří a zaměřit tak jejich pozornost k uvědomění si efektivního chování a 

aplikování takového chování na situace, kdy se kontakt nedaří.  

 

4.9. Průběh VTI a zásady práce 

 

První kontakt s klientem 

Při prvním kontaktu s klientem musí dát VTI trenér klientovi dostatek informací pro to, aby se 

mohl rozhodnout, zda má o tuto formu práce zájem nebo ne. Důležitá je diskuse nad tzv. 

zakázkou.155 Klient přichází se žádostí o pomoc - tzv. objednávkou, VTI trenér nabízí 

možnosti, které jsou v jeho kompetenci –  tzv. nabídku. Výsledkem dojednávání je právě 

zakázka, tj. cíl, který bude středem jejich společné práce. Je třeba mít na zřeteli, že popis 

problému nebo informace o diagnóze dítěte nejsou formulací zakázky. Pro formulaci zakázky 

(cíle) je třeba vycházet z těchto tezí.156 

 

 Cíl by měl být formulován v terminologii komunikace – tj. např.:„chci se naučit 

podporovat syna, aby se mohl při učení lépe soustředit“ nebo „chci navazovat častější 

oční kontakt s dcerou“ 

 Musí být důležitý, musí mít pro klienta význam, potom je klient ochoten spolupracovat a 

investovat energii. 

 Musí být reálný natolik, aby na něj bylo možno dosáhnout a uskutečnit jej v dosažitelné 

době. 

 Cíl musí být konkrétní, zaměřený na chování a do určité míry měřitelný např.: těžko se 

měří cíl, který zní: „Chci, aby byl šťastný.“ 

 Cíl by měl být formulován pozitivně, tedy jako něco, co klient chce, tedy ne, co by 

nemělo být -  např. místo „chci, aby nezlobil“ „chci mu umět pomoct udržet pozornost“. 

Tento výsledek bude na videozáznamu vidět a tím sekundárně podporovat sebepřijetí a 

sebehodnocení klienta. 

                                                 
155 Hlubší informace o dojednávání zakázky lze čerpat z knihy I. Úlehly: Umění pomáhat v kapitole Objednávka, 
dojednávání a zakázka, s. 75 
156 Rašticová in: Plaňava, Pilát (2002) s. 90 



 54

 Musí být dosažitelný a realistický, pak lze s klientem dojednávat kroky, které vedou 

k jeho dosažení. 

 Cíl musí stát klienta úsilí, pak může být pro něj aktivizující.  

 

Pro společné dojednávání zakázky je třeba mít dostatek času a umožnit klientům o cílech 

přemýšlet. 

Příklady konstruktivních otázek, užitečných pro dojednávání zakázky navrhuje Úlehla:157 

 

 Podle čeho poznáte, že je váš problém vyřešený? 

 Jaké máte zdroje, které vám dodávají sílu? Kdo a co vám pomáhá doplňovat tyto 

zdroje? Kdo ještě? 

 Je to, co spolu děláme, přiměřené vašemu očekávání? 

 A co ještě? V případě, že klient popisuje to, co se daří... 

 

Návštěvy v rodině 

První návštěva v rodině slouží především k orientaci v situaci rodiny a k nalezení a 

rozpoznání možností zdrojů celé rodiny. VTI trenér natočí cca 10-15 minutový videozáznam 

běžné situace, který pak analyzuje z hlediska toho, co se rodičům daří, co funguje a stanoví 

pak pracovní plán pro dosažení zakázky klienta. Tento plán je myšlen jako pracovní rámec a 

měl by být flexibilní případným změnám. Součástí plánu je také navržení časového rámce. Při 

práci s rodinou se následně střídá natáčení, příprava (analýza) nahrávky VTI trenérem a 

zpětnovazební rozhovor s rodiči. Časové intervaly si domlouvají vzájemně rodiče a VTI 

trenér, nejčastější interval je 1-2 týdny mezi jednotlivým natáčením a nejčastěji se domlouvá 

3-4 natáčení tak, aby mohli rodiče zachytit případné změny v komunikaci.Terapie obecně trvá 

od jednoho měsíce do šesti měsíců, kdy probíhá většinou jedna návštěva (natáčení nebo 

zpětnovazebný rozhovor s rodiči) týdně.158 

 

Natáčení 

Natáčí se cca 10-15 minutový záznam obsahující sekvence, momenty.Obsahem nahrávky by 

měl být úspěšný kontakt mezi rodiči a dětmi.V případě, že takový kontakt chybí, VTI trenér 

může intervenovat za kamerou a opatrně kompenzovat chybějící kontakt např. nabídnutím 

                                                 
157 Typologii otázek a další informace o tvorbě otázek lze nalézt v Úlehlovi (2007) v kapitole “Cirkulárka“ 
dotazování, s. 68-74 
158 Podle Rašticové in: Plaňava, Pilát (2002) s. 91 
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určitého chování rodiči, pojmenovat situaci, strukturovat komunikaci…aj. Trenér by měl 

sloužit rodině jako vzor tím, že bude sám prvky úspěšného kontaktu používat. 

Může se stát, že dojde před kamerou ke konfliktu. Pokud je to možné, konflikt VTI trenér 

nenatáčí, může se případně pokusit rodičům pomoci zvládnout obtížnou situaci jinak. Je 

důležité, aby VTI trenér rodiče aktivizoval, oceňoval a povzbuzoval již v průběhu samotného 

natáčení. 

 

Analýza nahrávky 

Analýza nahrávky se uskutečňuje na pracovišti VTI trenéra, trvá cca 60-90 minut podle délky 

nahrávky. Pro analýzu užívá VTI trenér především porozumění principům kontaktu.Vybírá 

takové úseky, které ukazují pozitivní momenty kontaktu rodiče s dítětem, korespondují 

s vývojem společné práce a zároveň se vztahují ke společně dojednané zakázce.  

 

Důkladná analýza nahrávky, představa o dalších krocích směřujících k zakázce a  

identifikování prvků kontaktu je startovním bodem pro následný zpětnovazebný rozhovor a 

rozvíjení diskuse s rodiči.  

 

Zpětnovazební rozhovor s rodiči 

Při zpětnovazebním rozhovoru s klienty je důležité, aby se VTI trenér uměl „naladit“ na 

rodiče, dokázal odhadnout jejich sociokulturní úroveň a přizpůsobil tomu formulaci otázek a 

jazyk tak, aby byl pro rodiče srozumitelný. Rozhovor trvá průměrně cca 1-1,5 hodiny. 

Tématem setkání je vždy úkol, na kterém se VTI trenér a rodič na předchozím setkání 

domluvili, tohoto tématu se týkají i připravené zanalyzované momenty. Při rozhovoru mohou 

klienti přicházet na věci, o kterých doposud nevěděli nebo si je neuvědomovali. Mají možnost 

vidět sami sebe z nového úhlu pozorovatele a objevit tak jinou dimenzi svého myšlení a 

jednání v komunikaci s dětmi. Podle našeho názoru může být tento proces chápán jako proces 

„metakognice“ 159 nad  vlastní komunikací. 

Úkolem VTI trenéra je umožnit rodičům vidět jejich chování v novém kontextu a umožnit jim 

hledat alternativy, jak efektivní způsoby komunikace používat i v jiných, pro rodiče obtížných 

situacích. Skrze společné sledování nahrávky a vedení rozhovoru o tom, co je na nahrávce 

                                                                                                                                                         
 
159 „Metakognice je… myšlení o našem myšlení, znalost o tom co víme a co nevíme. Předpona meta - označuje, 
že jde o jev nadřazený našemu poznání, který reprezentuje úroveň, ze které je organizovaná naše poznávací 
činnost, a to na základě strategií, které toto organizování umožňují.“ Krykorková, H. na 
http://www.metakognice.cz/index.php?sekce=otazky#o1 ze dne 23.4. 2009  
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vidět, co se zde děje, jak se kdo cítí, co si o tom myslí…aj., lze nacházet významy prvků 

kontaktu pro vzájemný kontakt rodičů s dětmi.  

Skrze rozebírané interakce může být, kromě témat týkajících se vývoje dítěte, úrovně jeho 

schopností, osobnosti, chování…aj., předmětem diskuse také vlastní vývoj rodičů v různých 

oblastech života jako např. zaměstnání, volný čas, sociální síť rodiny…atd. Pro tyto účely 

využívá VTI tzv. Plán pomoci.160   

Jsou zde uvedeny bloky, které reprezentují různé oblasti fungování členů rodiny a jejich 

interakce mezi sebou nebo v širším společenském kontextu. Dále jsou zde prvky, které se 

týkají fungování rodiny v každém kontextu reprezentovaném plánem pomoci.Tohoto plánu je 

možné užívat např. v situaci, kdy je třeba strukturovat témata, se kterými klient přichází (tedy 

při dojednávání zakázky), zároveň také např. v situaci, kdy hledá priority v řešení svých 

problémů. 

Tab. č. 8 Plán pomoci při práci s rodinou Zdroj: Beaufortová in Matoušek a kol. (2003) 
s. 248 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Základní 
komunikace 

Denní život rodiny Vývoj dítěte Vývoj rodičů Rozvoj mimo 
rodinu 

Věnování 
pozornosti, 
iniciativa a její 
příjem (ANO 
neverbálně a 
ANO verbálně) 
Interakce 
v rodině 
Střídání se 
Kooperace 
Konverzace, 
diskuze, dialog 
Naladěné vedení, 
usměrňování, 
řešení konfliktů  

Vedení domácnosti 
Každodenní postupy 
Péče o sebe 
Péče o druhé 
Péče o zdraví 
Finance, finanční 
podpora 
Společné plány 
Společné aktivity 

V rodině 
Ve škole 
Ve volném čase (v 
klubech, zájmových 
kroužcích) 
Kognice 
Řeč 
Možnosti a 
schopnosti 
Vztahy se sourozenci 
Vztahy s vrstevníky, 
kamarády 
Zájmy a koníčky 
Způsoby chování 

Vztahy mezi 
rodiči 
Rodičovská role 
Volný čas 
Zaměstnání 
Vzdělání 
Způsob řešení 
konfliktů 
Minulost, 
přítomnost, 
budoucnost 

 

Sociální síť 
rodiny 
Podpůrná síť 
v rámci komunity 
Dosažitelnost 
zdrojů pomoci a 
podpory 
Preventivní 
programy 
Komunitní práce 
 
 

4-8 týdnů 
 
1x týdně 

3-6 měsíců 
 
1x týdně až 2x měsíčně 

6-8 měsíců 
 
1x měsíčně 

8-10 měsíců 
 
1x měsíčně 

10-12 měsíců 
 
1x měsíčně 

 

Pro ilustraci uvádíme ještě jeden zjednodušující diagram znázorňující tentýž plán pomoci 

rodině pouze jinou formou. Jak lze vidět na tomto zjednodušeném obrázku (Obrázek 6), 

                                                 
160 Beaufortová in: Matoušek a kol. (2003) s. 248 
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řazení bloků v plánu pomoci nenaznačuje lineární ani hierarchické souvislosti. 

Obrázek 6 Plán pomoci rodině schématický  Zdroj: vlastní 

  

 

Ukončení práce 

Pro ukončení práce je důležité mít od počátku jasně stanovený cíl spolupráce, ukončení je pak 

dosažením tohoto cíle. Nejedná se o náhlé rozhodnutí, momentální vzdálenost od vytyčeného 

cíle je předmětem diskuze při společných rozhovorech. Ukončení práce je vždy příležitostí 

pro zhodnocení dosavadní spolupráce, to je možné např. skrze sestříhaný záznam toho, jak 

vypadal kontakt rodičů s dítětem na začátku a na konci práce, nebo díky použití tzv. „měřících 

otázek,“161 (např., kde se na stupnici od 1-10 nacházel klient na začátku práce a kde se cítí být 

nyní.) 

                                                 
161 Úlehla (2007) s.73 
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Klient má právo spolupráci kdykoliv ukončit. VTI trenér tak může učinit v ojedinělých 

případech také, např. tehdy, když klient opakovaně nespolupracuje nebo opakovaně ohrožuje 

trenérovu bezpečnost.  

Ukončení práce neznamená, že v rodině již nikdy nedojde k „ne- sérii,“ ale spíše jde o to, že si 

rodič bude vědět rady s tím, jak z „ne – série“ opět přejít na „ano – sérii,“ a obnovit tak 

pozitivní kontakt s dítětem. 

 

Follow up kontakt 

Jde o kontakt s rodiči po dohodnutém časovém odstupu (do cca 6 měsíců od ukončení práce). 

Může být začátkem pro další spolupráci v případě, že došlo v rodině k významné změně, 

která mohla způsobit obtíže ( např. narození mladšího sourozence, vstup dítěte do školy…aj.) 

Slouží však převážně k ověření situace a posílení efektivních komunikačních strategií 

v rodině, zároveň také jako zpětná vazba VTI trenérovi o efektivitě jeho práce. 

 

4.10. Výzkumy o efektivitě VTI 

 

Kennedy a Sked162 uvádí analýzu, která realizovala hodnocení efektivity VIG ve Velké 

Británii a v Holandsku. Byla provedena Fukkinkem (2007) z 28 studií, které se účastnilo 

celkem 1749 rodin. Autorky uvádí, že tento přehled ukázal statisticky významné účinky 

přístupu VHT na rodičovské chování. 

„Rodiče se stávají obratnějšími v interakci se svými dětmi, zažívají méně problémů a získávají 

 více potěšení ve své rodičovské roli a v rozvoji  dítěte.“ (Fukkink 2007) 

Dále uvádí zajímavé postřehy, že účinky byly větší v případě kratší intervence a také 

v případě, pokud byla intervence zaměřena na určité prvky chování. Účinky na děti rodičů 

z více rizikových byly méně příznivé než pro děti rodičů z méně rizikových skupin. 

 

Šantorová163 uvádí výzkum Rianne J.A.H. Jansena a Paul M.A.Welse ve studii „Video home 

training: A supportive program for families with a hyperactive child.“ z roku 1995. Výzkum 

vychází z tvrzení, že „rodiny s hyperaktivními dětmi musí často čelit různým problémům 

v každodenních situacích.“ Podle autorů výzkumu tradiční metody pomoci nekladou důraz 

právě na tyto každodenní problémy. 

Výzkumu se účastnilo 9 rodin s hyperaktivními dětmi (skupina 1). Ve studii se srovnává 

                                                 
162 Kennedy, Sked (2008) s. 8 
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míra subjektivního rodinného stresu  před a po poskytnutí pomoci  prostřednictvím 

VHT v porovnání s mírou rodinného stresu kontrolní skupiny ( skupina 2).   

Pro zjišťování subjektivních pocitů rodičů týkajících se výchovné situace před a po 

absolvování VHT byly vyplňovány dotazníky ve čtyřech kategoriích. 

 

Jedná se o tyto čtyři kategorie vyplňované v dotaznících: 

A – subjektivní množství stresu, který rodiče zažívají ve výchovných situacích 

B – připodobnění své situace k jedné z nabízených výchovných situací na škále od 

bezproblémových po velmi problémové 

C – rodiče vybírají výrazy odrážející jádro výchovných problémů  

D – vyjádření vlastního přání ohledně výchovné situace 

 

Výsledné grafy jsou ukázány na další stránce (Obrázek 7). 

 

Dle Šantorové výsledky studie jasně ukazují, že pomoc poskytnutá prostřednictvím VTI 

v rodinách s hyperaktivními dětmi může výrazně snížit  míru rodinného subjektivního stresu a  

zároveň pomoci rodičům tak, že začnou ovládat výchovnou situaci svých dětí a v důsledku 

toho vnímají tuto výchovnou situaci jako uspokojivou.  

Pro ilustraci jsou uvedeny tyto dva grafy zobrazující skóry matek, ve studii byli dotazováni 

také otcové. Hlubší informace o tomto výzkumu lze získat v DP K. Šantorové uvedené 

v použité literatuře na konci této práce. 

 

                                                                                                                                                         
163 Šantorová (1998)s. 44-48 
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Obrázek 7 Matky před a po poskytnutí pomoci Zdroj: Šantorová (1998) s. 47  

 

Z grafu č. 1, tedy před poskytnutím pomoci, je zřejmé velmi vysoké negativní skóre matek ze 

skupiny 1 (s hyperaktivním dítětem) oproti kontrolní skupině. Na grafu č. 2. je zřetelný 

úbytek negativních skórů matek ze skupiny 1 oproti stavu před poskytnutím pomoci. 

Graf č.1 : Sekce A - Matky před poskytnutím pomoci
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5. PRAKTICKÁ ČÁST  

5.1. Cíl 

Jak již bylo řečeno v teoretické části této práce, v logopedické intervenci u dětí s vývojovou 

dysfázií a vývojovými poruchami řeči je významným činitelem v efektivitě logopedické 

terapie a logopedické prevence rodič a sociální okolí dítěte. V praxi je však logoped limitován 

jak místem uskutečnění terapie, tak frekvencí návštěv rodičů s dětmi a také nedostatkem 

metodických materiálů. Záleží tedy převážně na jeho zkušenosti a kreativitě, jak rodinu dítěte 

se záměrem rozvoje efektivní komunikační strategie rodičů v kontaktu s dítětem do 

spolupráce zahrnout. Základním cílem praktické části této práce je tedy: Aplikovat metodu 

VTI v rodinách s dětmi s vývojovou dysfázií.  

 

Dílčí cíle: 

A) Poukázat na její využití pro zúčastněné osoby (rodič, dítě). 

B) Detekovat základní charakteristiky potřeb rodin dětí s vývojovou dysfázií 

(NKS) z hlediska komunikace (a potřeby související). 

C) V závěrečné diskusi nabídnout možnosti využití metody VTI z pohledu 

logopeda. 

 

5.2. Použité metody 

V praktické části této práce využívám několika metod. 

1) Metody kvalitativní analýzy: 

 analýza dokumentů (osobní, rodinné a sociální anamnézy dětí s VD) 

 pozorování  

 popis případové studie  

 rozhovor  

 srovnání primárních dat 

 

2) V současné době ukončuji výcvik ve VTI, v praktické části této práce budu tedy také užívat 

metodu VTI, která je specifikována ve třetí kapitole  teoretické části této práce.  

V některých aspektech se metoda VTI s metodami kvalitativní analýzy prolíná (př. 

pozorování – pozorování interakce rodič – dítě, analýza videonahrávky, rozhovor – 

zpětnovazební rozhovor nad nahrávkou, srovnání primárních dat – srovnání kvality interakce 

na počátku, v průběhu a na konci spolupráce.
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5.3. Charakteristika souboru  

Metoda VTI je užita na dvou souborech, (v terminologii VTI systémech). Pracovala jsem se 

dvěma rodinami, jejichž děti navštěvují CZŠ logopedickou Don Bosco v Praze. Do 

spolupráce byly zařazeny dvě rodiny, které projevily o tuto metodu zájem. Z důvodu získání 

velkého objemu dat (cca 7 hodin videomateriálu u prvního systému a cca 15 hodin 

videomateriálu u druhého systému) a možnostem této práce, bude práce s prvním systémem 

popsána podrobněji, druhá méně podrobně, s parafrázemi místo citací.  

V zájmu zachování anonymity klientek nebudu uvádět jejich pravá jména. 

 

Systém č. 1  

Úplná rodina s dvěma dětmi. Alenka (9 let) s VD, Terka (4 roky), matka, otec. 

Klientkou je matka, otec neprojevil o spolupráci zájem.  

 

Rodinná anamnéza Alenky: 

Otec 42 let stavbyvedoucí, matka 34 let advokátka, sestra 4 roky – zdráva. 

 

Sociální anamnéza Alenky: 

CMŠ logopedická, odklad školní docházky, v současné době CZŠ logopedická, z důvodu 

dlouhodobé nemoci učivo prvního roku rozloženo do 2 let. 

 

Sociálně - ekonomický statut rodiny: 

Rodina s vyšší podnětovostí, vyšší ekonomický statut rodiny. 

 

Osobní anamnéza Alenky: 

 

Věk: 9 let  

 

Historie psychomotorického vývoje: Na konci těhotenství matka 2 měsíce ležela, porod 

v termínu, záhlavím.Psychomotorický vývoj od počátku mírně opožděný, lezení v 6 měsících, 

samostatné lezení ve 13. měsících, samostatná chůze od 18. měs., první slova (mama, tata) od 

2 let, první věty 0. Rehabilitace Vojtova metoda.Logopedická péče od 2 let. V péči logopeda 

pro vývojovou expresivní dysfázii. Dále dyspraxie, ADHD, poruchy chování. Medikována 

vzhledem k symptomatologii ADHD a poruchám chování. 
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Nálezy odborníků (psycholog, foniatr, psychiatr, logoped) současného stavu dítěte: 

 

Komunikace: Dobře navazuje kontakt, udržuje oční i verbální kontakt, spontánně hovoří, je u 

ní snaha komunikovat, sdělovat zážitky. Dorozumívá se řečí, kombinuje slova, která má 

v aktivním slovníku, využívá bohatou mimoverbální škálu výrazových prostředků. 

 

Řeč: Při spontánním hovoru často nesrozumitelná, produkuje vokály neodpovídající 

požadovanému slovu, s pomocí slabikování se daří srozumitelně vyslovit 2-3 slabičné slovo. 

Tvoří krátké dysgramatické věty s redukcemi a četným komolením slov. Nerovnoměrný 

vývoj schopností s výrazným specifickým opožděním v oblasti aktivní řeči - těžká forma 

expresivní dysfázie. Porozumění řeči spolehlivě na vývojové úrovni 4 let. Jednoduchým 

pokynům vyhoví adekvátně, občas se objeví delší latence. 

 

Intelekt: Verbální schopnosti odpovídají pásmu středně těžkého mentálního postižení. 

Neverbální intelektové výkony v normě, s dílčími nerovnoměrnostmi odpovídají pásmu 

průměru.  

 

Motorika: U dítěte se vyskytuje orální a grafomotorická dyspraxie. 

 

Kresba: Kresba postavy jednoduchá, s minimem detailů, obdélníkovitý nebo oválný trup 

s jednorozměrnými končetinami, občas bez jasného rozlišení trupu, jindy s diferencovaným 

krkem, výrazné dysproporce až neobvyklé tvary. 

 

Pozornost: Fluktuující, zabíhavá. Rychlá unavitelnost, zejména při verbálních úkolech. 

Porucha aktivity a pozornosti (ADHD) s poruchami chování. 

 

Orientace: Oslabena vizuomotorická orientace a prostorová orientace  

 

Lateralita: Méně vyhraněná dominance levé ruky, oko pravé. 

 

Paměť: Oslabená. 

 

Sociální rozvoj: Dle sdělení matky je ráda v kolektivu a zapojuje se do něj, má zde kamarády. 
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Často však reaguje impulzivně. S asistentkou pedagoga má dle sdělení maminky velmi dobrý 

vztah. 

 

Vzdělávání: Speciální CZŠ škola logopedická. První třída, učivo rozloženo do dvou let, výuka 

podle IVP s využitím alternativní komunikace, pomoc pedagogického asistenta nezbytná 

vzhledem k těžší poruše pozornosti.Těžká dysortografie a dyslektické obtíže.Výkony 

negativně ovlivňovány poruchami pozornosti. 
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Systém č. 2 

 

Úplná rodina se třemi dětmi. Dušanka (6 let) s VD, Josef (17 let), Kryštof (10 let) matka, otec  

Klientkou byla matka, otec zpočátku nejevil o spolupráci zájem, později se v průběhu 

spolupráce zúčastnil několika společných rozhovorů nad nahrávkou, nepřál si však být 

natáčen. 

 

Rodinná anamnéza Dušanky: 

Otec 42 let programátor CNC strojů, matka 34 let v domácnosti, Kryštof (OVŘ, vývojová 

porucha artikulace), druhý bratr zdráv 

 

Sociální anamnéza Dušanky: 

CMŠ Logopedická, odklad školní docházky. 

 

Sociálně – ekonomický statut rodiny: 

Rodina s nižší podnětovostí, nižší ekonomický statut rodiny. 

 

Osobní anamnéza Dušanky: 

 

Věk: 6 let 

 

Historie psychomotorického vývoje: gravidita fyziologická, porod v termínu, záhlavím. 

Motorika v rámci normy, 1. kroky ve 14 měsících, 1. slova v 1 roce, v dalším vývoji stagnace, 

krátké věty mezi 3. a 4. rokem. Logopedická péče od 3 let pro OVŘ, expresivní vývojovou 

dysfázii a submukózní rozštěp měkkého patra. Lehká převodní nedoslýchavost v levém 

uchu.V roce 2007 operace patra pro submukózní rozštěp. 

 

Nálezy odborníků (psycholog, foniatr, psychiatr, logoped) současného stavu dítěte: 

 

Komunikace: Působí plachým dojem, u verbálních úkolů snížená spontaneita mluvení, 

zvýšená nejistota.  

 

Řeč: Spontánní projev, spíše samohlásková řeč, náhrady, záměny, neužívá zvrtaná zájmena, 

hlásky základních artikulačních okruhů nevyvozeny. Verbální projev chudý, špatná 
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výslovnost, spontánní projev obtížně srozumitelný. Domluva s okolím bez zprostředkování 

informací matkou je téměř nemožná. Porozumění bez větších nápadností. Začíná vyslovovat 2 

slovné věty se zřetelnější výslovností. 

 

Intelekt: Výkon v testu mentálních schopností je rozložený nerovnoměrně v neprospěch 

verbálních subtestů, odpovídá hraničnímu pásmu mezi hlubokým podprůměrem a lehkou 

mentální retardací.V neverbálních složkách odpovídá výkon horní hranici pásma průměru, 

celkově pásmu podprůměru. Disharmonický vývoj mentálních schopností, odpovídá celkově 

pásmu podprůměru. 

 

Motorika: Méně rozvinutý grafický projev. 

 

Kresba: Většinou umístěna k okraji papíru, postava malá vzhledem k ploše, obsahuje detaily. 

 

Pozornost: S mírnými obtížemi, snadná unavitelnost 

 

Orientace: Obtíže v orientaci v prostoru 

 

Lateralita: Pravá ruka, pravé oko. 

 

Paměť: Konkrétní, na základě vlastních zkušeností, obtíže. 

 

Sociální vývoj: Mezi dětmi se začíná více prosazovat, vyhledává kolektiv stejně starých dětí. 

Při hrách s děvčaty dovede zaujmout vedoucí pozici ve hře. 

 

Vzdělávání: CMŠ Logopedická, odklad školní docházky. 
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5.4. Časový harmonogram 

Průběh zpracování praktické části diplomové práce je možné členit na fázi: 

 přípravnou, která zahrnuje kontaktování rodin dětí s vývojovou dysfázií 

 realizační, jejíž náplní je samotná práce s rodinami 

 vyhodnocovací, která se zaměřuje na analýzu získaných dat, na základě těchto 

informací nabídnutí možných témat pro logopeda v oblasti práce s rodiči  

Pro přehlednost a zjednodušení uvádím harmonogram zpracování ve formě tabulky. 

 

Tab. č. 9 Časový harmonogram zpracovávání diplomové práce  Zdroj:vlastní  

 X. 08 XI. 08 XII.08 I. 09 II.09 III. 09 IV.09 V. 09 VI.09 VII.09 

Zadání DP 

 

          

Úvaha o koncepci DP, 

volba metod 

          

Sběr literatury 

 

          

Nabídka spolupráce 

v CMŠ Don Bosco. 

          

První kontakt s klienty 

(systém č. 1) 

          

První natáčení  

(systém č. 1) 

          

První rozhovor nad nahr. 

(systém č. 1) 

          

Druhé natáčení 

(systém č. 1) 

          

Druhý rozhovor nad 

nahr. (systém č. 1) 

          

Třetí natáčení 

(systém č. 1) 

          

Třetí rozhovor nad nahr. 

(systém č. 1) 

          

První kontakt s klienty 

(systém č. 2) 

          

První natáčení  

(systém č. 2) 
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 X. 08 XI. 08 XII.08 I. 09 II.09 III. 09 IV.09 V. 09 VI.09 VII.09 

První rozhovor nad nahr. 

(systém č. 2) 

          

Druhé natáčení 

(systém č. 2) 

          

Druhý rozhovor nad 

nahr. (systém č. 2) 

          

Třetí natáčení  

(systém č. 2) 

          

Třetí rozhovor nad nahr. 

(systém č. 2) 

          

Čtvrté natáčení 

(systém č. 2) 

          

Čtvrtý rozhovor nad 

nahr.(systém č. 2) 

          

Páté natáčení 

(systém č. 2) 

          

Pátý rozhovor nad nahr. 

(systém č. 2) 

          

Šesté natáčení 

(systém č.2) 

          

Šestý rozhovor nad nahr. 

(systém č.2)  

          

Sedmé natáčení 

(systém č. 2) 

          

Sedmý rozhovor nad 

nahr. (systém č. 2) 

          

Studium literatury 

potřebné k tvorbě DP 

          

Tvorba teoretické části 

DP 

          

Tvorba praktické části 

DP 

          

Analýza získaných dat 

 

          

Kompletace DP 

 

          

Odevzdání DP 
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5.5. Průběh spolupráce  

 

Systém č. 1 

 

První kontakt s klientkou: 

Poskytuji klientce informace o formě spolupráce, dochází k sepsání dohody o využití 

videozáznamů, zároveň o možném využití záznamů pro odborné účely v souvislosti s mým 

záměrem použít získané informace pro psaní DP.  

Při domlouvání zakázky maminka popisuje situaci v rodině tak, že má problém se starší 

dcerkou Alenkou, která ji, podle jejích slov, neposlouchá, což někdy vyústí ve vzájemný 

konflikt. Maminka si není jistá tím, zda dává dceři instrukce způsobem, aby jim byla schopná 

porozumět. Hovoří také o negativismu Alenky vůči škole a školní práci a chtěla by podpořit 

sourozenecký vztah starší a mladší dcery. Začali jsme tím, co maminku trápilo nejvíc. 

Zakázka: „Jak mohu k Alence hovořit tak, aby mi byla schopná porozumět a mohla tak 

se mnou spolupracovat?“ 

Maminka také popisuje obtížnou rodinnou situaci před rozvodem, cítí se na péči o děti sama, 

děti jsou také často nemocné a ona je tak velmi limitována v pracovním uplatnění. To se 

následně odráží v její psychické kondici a také ve finanční situaci. 

 

1. natáčení 

Maminka chtěla natočit situaci, kdy spolu s Alenkou pracují na domácím úkolu. Kromě toho 

jsem považovala za užitečné natočit ještě další nedidaktickou situaci, kde si matka s dcerou 

společně hrají při stavbě domku ze stavebnice. Sleduji instrukce, tedy verbální iniciativy 

maminky a příjmy Alenky těchto iniciativ.  

Maminčinou silnou stránkou je verbální komunikace, mluví zřetelně a často popisuje, co dělá. 

Je však mnohdy příliš iniciativní a nenechává dceři příliš prostoru, málokdy se usmívá a málo 

dceru oceňuje. 

Je vytvořen plán pomoci intervence VTI trenéra ( viz níže). 
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Plán intervence VTI trenéra ( formulář vyplněný VTI trenérem)       systém č.1 

 

Otázka pomoci Analýza zdrojů a pracovní hypotéza Navržený postup, 
strategie 

Časový plán (odhad) 

Sdělení rodičů: 

„Starší dcera mě neposlouchá, 

když jí řeknu, aby něco udělala, 

tak to neudělá a pak dojede ke 

konfliktu.“ 

Maminka si není jistá tím, zda 

dává dceři instrukce způsobem, 

aby jim byla schopná 

porozumět. Chtěla by také 

podpořit vzájemný vztah dětí. 

Pohled dotčené instituce: 

- 

Cíl rodičů: 

„Aby mě dcery (hlavně starší 

dcera) více poslouchaly.“ 

Společně domluvený cíl: 

Umět dávat starší dceři 

instrukce tak, aby jim byla 

schopná porozumět. 

Analýza zdrojů rodičů: 

Maminka je ve výchově dětí velmi angažovaná, je zde opakovaná 

snaha po vzájemném kontaktu. 

 

Analýza toho, co chybí: 

- maminka často nevěnuje dostatečnou pozornost dceři předtím 

než přijde s vlastní iniciativou 

- jasný příjem dcery, 

- příjemný výraz tváře maminky 

- málo podpory během činnosti dcery. 

 

Pracovní hypotéza: 

Pokud bude maminka přijímat iniciativy dětí (hlavně Alenky) a 

přicházet se svými iniciativami až v momentě, kdy se ujistí, že je 

dcera „ na příjmu“, lépe si navzájem porozumí.  

Co je potřeba: 

Uvědomování si toho, co 

funguje: 

- u rodičů 

- u dětí 

Uvědomění si matčina 

komunikačního a výchovného 

stylu. 

Zvolená strategie: 

Ukázat, jak vypadají 

maminčiny iniciativy a kdy 

přicházejí. Dávání jasných 

instrukcí až po ujištění se, že je 

dítě schopno je vnímat. 

Věnování pozornosti dceři, 

pojmenování dceřiných záměrů, 

podpora těch iniciativ, které 

jsou přijatelné z hlediska 

výchovného působení. 

Odhad počtu návštěv: 

-2x záznam, kdy maminka dceru 

sleduje a dává jí instrukce 

efektivně ,tj. tehdy, když je dcera 

„na příjmu“ a dcera tyto iniciativy 

maminky přijímá, ocenění dcery.  

- 2x záznam, kdy maminka 

potvrzuje příjem iniciativ dcer. 

 

Celkový odhad délky 

intervence pomocí VTI: 

Přibližně 1 měsíc. 
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1. rozhovor nad nahrávkou  (T=VTI trenér, M=maminka, A=Alenka) 

Ukazuji mamince moment, kde maminka dává Alence instrukce, jak má psát domácí úkol. 

Maminka se vidí na videozáznamu v této roli poprvé. Slabikují slovo, které má holčička 

napsat. Pe-pa, maminka se ptá, jak se čte dohromady a Alenka po ní slovo opakuje. Maminka 

říká, „takže budeš psát“ a opět spolu hláskují „Pe-pa.“ M.:Jo? Holčička píše a pro sebe si 

říká. „P…“ a maminka potvrzuje „Ano“ a diktuje holčičce další písmena. Holčička dopíše. 

M.:Supr! Ještě dávej pozor na ten spodní řádek, mysli na to, ať tohle jde trošku nad ten řádek. 

A.:Jo, mámo. M.:Jinak to máš moc hezký! Holčička se usmívá, pokračuje a opět si diktuje pro 

sebe.“P“ M.: „Výborně!“ Ukazujeme si, jak vypadá iniciativa maminky, jak ji dcera přijímá, 

jak vypadá iniciativa dcery a jak ji maminka přijímá. 

T.: Co zde vidíte? M.:Dívám se na Alenku,  na ten její soustředěnej výraz. T.:Jak jste vy jí 

pomohla v tom, aby mohla být soustředěná? M.: No, že jsme si to předříkaly, že věděla, co má 

dělat. T.:Výborně! Pojďte se na to ještě jednou podívat. Co teď děláte?M.:No, dívám se na ní. 

T.: Myslíte, že je důležité, že se na ní teď díváte? M.:No, to asi je, že ví, že jsem tady s ní. T.: 

Určitě…  A jaký to má význam pro vás z hlediska toho, jak jí dáváte instrukce? M.:No, vidím, 

jestli se soustředí nebo jestli kouká kolem. T.: Jasně. To je bezvadný, jedině, když se na ní 

díváte, můžete vidět, jestli ona je teď na příjmu a podle toho pak dávat instrukce k další 

práci.Ukazuji mamince další moment, kdy ona holčičku sleduje a dává jí instrukci až 

v momentě, kdy vidí, že je připravená začít. Pak se „stáhne“ a nechává ji pokračovat. T.: Co 

ještě děláte? M.:Ukazuju, kde to je, aby to viděla. T.:Výborně. To je moc důležitý, abyste jí 

pomohla s orientací na papíře. M.: Stává se mi, že když čte a já jí chvíli nesleduju, ona se 

úplně ztratí a neví, kde pak je. T.:Rozumím. Co ještě děláte pro to, abyste jí podpořila v dělání 

úkolu, koncentraci?M: Nevím… 

T.:Všímáte si, jaký je váš tón hlasu? Je jiný, když dáváte instrukci a jiný, když jí podporujete 

již během její práce…pojďte si to poslechnout. M.:Nojo, to člověk dělá nějak 

automaticky…T.:Slyšíte? V čem se liší? M.:Je důrazný, tady spíš míň. T.:Ano, tady dáváte 

instrukci, a tady ji podporujete při činnosti. T.: Proč je to důležitý? Dělám to, abych jí 

nerušila. T.: To je moc dobře! T.:A na začátku? M.? No, asi abych upoutala její 

pozornost.T.:Výborně! 

T.:Podívejte se, jak Alenka vypadá. M.:No, jak jsem říkala, má urputnej výraz, je soustředěná. 

T.:Připadá mi důležitý, že si toho všímáte, ona do toho dává opravdu všechnu energii. V 

závěru vaší práce nad úkolem byl  moment, kdy jste se nepohodly, kdy jste chtěla, aby zde 

ještě něco opravila. Když ji tady na nahrávce sleduji, myslím, že už prostě neměla kapacitu. 

M.:Jo, to je asi pravda…T.: Máte pocit, že vás tady Alenka poslouchá? M.:Jo, tady kupodivu 
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jo, normálně to ale takhle není. T.: Je ještě něco, co vás k tomu napadá? M.:No, je to nějaký 

moc idylický…  

Vybírám ještě druhý moment, kdy maminka dává Alence instrukce když spolu staví domeček. 

Jedná se o nahrávku, kdy je nálada na nahrávce příjemná, obě se zde někdy smějí. Ukazuji 

mamince, jak pojmenovává, co dělá a vlastnosti věcí, se kterými manipuluje. Alenka ji 

sleduje a hned jde iniciativně pro další součást stavebnice. Maminku zaujaly vlastní časté 

iniciativy: T: Co vás na nahrávce zaujalo? M: Že moc mluvím, že jí nedám prostor něco říct. 

Narážíme na téma, jak maminka dceři rozumí. 

T: Jak rozumíte Alence? M.: No, většinou vim, co mi říká…a nebo, když nevím, tak se člověk 

jako doptá. Musí klást otázky, co by tím básník chtěl říci, a ona nějak řekne, co chtěla, tedy 

spíš, na jednu z těch otázek pak odpoví kladně. Taky se ale stává, že se nedohádám, nebo když 

mi něco vypráví, tak pak prostě nevim…Někdy je pro mě ale hrozně náročný vymýšlet ty 

otázky, když nevím, co mi chce říct. Společně s maminkou rozšiřujeme zakázku na to, jak 

Alenku podpořit když přijímá maminčinu iniciativu (když dělá to, co po ní maminka 

chtěla), a jak jí podpořit v soustředění se.  

T.:Z hlediska vašeho komunikačního stylu, vy jste měla dobrý postřeh, že hodně mluvíte, jaký 

byste si mohla najít pracovní bod, na kterým byste pracovala? Maminka přemýšlí… nevím, 

no, asi míň mluvit. T.:Co třeba více věnovat pozornost dceři a přijímat její iniciativy? Jak ty 

neverbální, tak ty verbální…abyste třeba nemluvila za ní… M.:To je právě to, já si myslim, že 

to je postižení nás rodičů a já si to uvědomuju, protože to vidím na těch ostatních rodičích ve 

školce…paní učitelky nás v tomhle hodně napomínaj. Třeba když se paní učitelky toho dítěte 

na něco ptají, tak my odpovídáme ze ně. A nebo, když se toho dítěte na něco ptám, tak tu 

odpověď pak dám za něj. T.:Dobře, takže s tím souhlasíte, že byste si dala tenhle pracovní 

bod? M.:Jojo, to je fajn. T.:Věnovat Alence pozornost a dát jí prostor, aby mohla mít svojí 

iniciativu, neodpovídat za ní. Zkuste si třeba zapisovat, kdy se vám to dařilo… 

T.: Co z toho, co jste tady dnes viděla, je pro vás důležitý, co si z toho odnášíte? 

M.:Rozhodně je to pozitivní v tom, že se člověk vidí, protože samozřejmě člověk má představu 

o nějakym svým chování a pak se děsí, co to vyrábí, co provádí…To, že jsem se viděla, bylo 

v tenhle moment pro mě nejdůležitější, to jsem předtím nikdy nezažila. 

 

2. natáčení 

Maminka připomíná své dojmy, když přemýšlela o minulém rozhovoru „v jeden moment mi 

docvaklo, jak já v tom běžnym denním frmolu vůbec nevidim, jak dá Alence některá věc 

strašně moc námahy, a já si to přitom vůbec neuvědomuju…“ 
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Při druhém natáčení jsou doma obě dcery, maminka navrhuje natočit situaci, kdy si všechny 

společně vytváří obrázek princezny na velký papír na zemi.  

 

2. rozhovor nad nahrávkou 

Pouštím mamince ukázku, kde Alenka maminku a sestru sleduje a přichází s iniciativou – 

ukazuje na obrázek pastelkou a říká  mama, to – le maminka se ptá – já to mám udělat? 

Alenka souhlasí a sleduje, jak maminka maluje a přichází s další iniciativou - ukazuje 

mamince pastelkou klikyháky ve vzduchu a říká „mami, ta, tata. Maminka se na ní podívá a 

ptá se „co myslíš?“ Alenka: „ to, u – u“ M.: Hrad? A.: jo, jo! Cimbuří? Holčička kývá 

souhlasně hlavou. Maminka maluje hrad a Alenka se dívá, připojuje se a říká „sama“ a 

maluje dál. Maminka ji sleduje a oceňuje. Supr Ali!, usmívá se, dívá se na holčičku a ta 

intenzivně pokračuje dál, její výraz ve tváři je spokojený. 

Ukazuji mamince iniciativy Alenky a to, jak je maminka přijala.  

Ukazuji jí, čím podporuje její pozornost – když pojmenovává, co se děje a jakou činnost bude 

dělat a hledáme významy této situace pro obě děti. Dále také to, s čím je již maminka 

z hlediska výkonu dětí spokojená, a kdy ještě trvá na lepším provedení. Objevuje se zde také 

téma celkové orientace maminky spíše na výkon a hranice než směr zdůrazňující volnost dětí 

a hledáme, kde by bylo užitečné se na této škále nacházet. Ukazuji mamince, jak rozděluje 

svoji pozornost mezi obě dcery a její způsob vedení z hlediska zvolené činnosti. Hledáme 

varianty, jak může maminka podpořit kreativitu holčiček a umožnit jim tak více se podílet na 

společném výtvoru.  

Maminka si všímá rozdílných iniciativ obou dcer a společně přicházíme na to, že tím, že je 

mladší dcerka verbálně výrazně iniciativnější, maminka její iniciativy přijímá výrazněji, než 

iniciativy Alenky. Pokud ji nepřijme, Terezka stupňuje své iniciativy vůči mamince a 

iniciativy Alenky tak mnohdy maminka nezachytí. Ukazuji jí moment, kdy maminka 

iniciativu Alenky zachytí a pojmenovává situaci pro mladší dcerku. Její přítomnost je zde 

velmi důležitá z hlediska „moderování“ situace. 

Hledáme varianty, jak může maminka přijmout iniciativu Alenky i přesto, že se jí v některém 

momentu nemůže momentálně věnovat, jelikož déle pracuje s druhou dcerou a hledáme 

význam toho, proč to pro Alenku je důležité. 

Maminka říká,že ji Alenka někdy zlobí, např. že záměrně překazí část výtvoru tím, že ho 

přemalovala barvou, kterou držela v ruce. Díváme se na to na videu. Stalo se to v momentě, 

kdy maminka věnovala pozornost druhé dceři a několik iniciativ Alenky tak zůstalo 

nepřijato.Maminka se omylem přeřekla a zmínila barvu, kterou Alenka právě držela v ruce, ta 
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v ten moment vystartovala a začala do obrázku svojí barvou malovat. Diskutujeme nad 

možnou jinou variantou příčiny dceřina chování. 

T.: Co pro vás bylo z hlediska dnešního setkání nejdůležitější? 

M.: No, myslím si, že pro mě bylo důležitý vidět ty moje postoje k nim a také to, jestli jim dát 

nebo nedat prostor… myslím si, že to stejně „dojde,“ později, tak, jak minule. Že až budu mít 

zase odstup, že ty souvislosti více naskočí. Pracovní bod maminky do příštího setkání je více 

sledovat iniciativy Alenky a zkusit je výrazně přijímat. 

 

3. natáčení 

Maminka mluví o tom, že jí pomáhá vidět věci s odstupem, dále říká: „uvědomila jsem si, že 

jsem na ně někdy moc náročná.“ 

Maminka chce natočit situaci, kdy společně s dcerami třídí věci na hromádky podle toho, 

komu která věc patří. Při natáčení ji podporuji v příjmu iniciativ Alenky. Mamince se toto 

daří častěji než dříve. Navrhuje, že by ještě chtěla vidět, jak spolu holčičky spolupracují a 

jakou ona v tom má roli, což také krátce natáčíme. 

 

3. rozhovor nad nahrávkou 

Ukazuji mamince moment, kde se jí daří přijít s vlastní iniciativou tak, aby ji Alenka byla 

schopná přijmout. I když holčička nebyla „na příjmu“, mamince se pomocí fyzického 

kontaktu s holčičkou podařilo dceru „na příjem“ dostat a pomohla jí zaměřit se na svůj úkol 

tím, že znovu holčičku instruovala, ukázala jí směr, kam se má její pozornost ubírat. 

V momentě, kdy holčička začala pracovat, ji maminka výrazně ocenila. Alenka pokračuje 

v činnosti i přesto, že maminka po chvilce odchází. Holčička přichází k mamince s vlastní 

iniciativou, ta tuto iniciativu po chvíli přijímá, má příjemný tón hlasu, usmívá se na holčičku, 

je k ní otočená, sleduje ji a rozpracovává její iniciativu za použití pojmenování.“Ty máš desky 

do práce.“ holčička je drží a radostně poskakuje. Ty jdeš jako velká! Holčička se usmívá a 

vrací se zpět ke stolu, kde má svůj úkol. Maminka Alenku opětovným zopakováním 

instrukce, nasměrováním pozornosti holčičky a ukázáním směrem k dokončení úkolu pomáhá 

zacílit zpět k práci, holčička iniciativu přijímá a práci sama dokončuje. 

Ukazuji mamince všechny úspěšné úseky a ptám se jí, co zde vidí, že dělá, co si o tom myslí a 

co z toho, co dělá je teď důležité pro Alenku.  

T.:Je něco tady v té ukázce, co si teď odnášíte, že je to pro vás něco nového?  

M.:No, určitě, jak jsem tehdy říkala, že mi pomohlo vidět, jak Alenka dělá ty úkoly, jak moc 

velký úsilí jí to stojí, tak teď bez toho odstupu jsem moc neviděla, že opravdu je velkej 



 75

problém, aby ona tu pozornost udržela. T.: Tedy vidět, co jí v tom pomáhá?M.: No, víc se 

soustředit na to, jestli to v daný okamžik má smysl nebo ne, a nebo, co pro to udělat. 

Dále mamince ukazuji moment, kde spolu obě dcery spolupracují a jedna druhé pomáhá 

v přítomnosti maminky. Společně se díváme na to, co zde maminka dělá takového, že mohla 

situace spolupráce vzniknout a jaké by mohly být ještě další varianty, jak by mohla situaci 

podpořit a dát tak oběma dětem najevo, že je jejich chování žádoucí.Hovoříme také o 

Alenčině schopnosti pomoci sestře a vzájemném oceňování pomoci. Dalším tématem je 

odlišná schopnost rozdělování pozornosti obou dětí a o tom, jak se tento fakt odráží 

v maminčině přístupu k dětem.Společně docházíme k závěru, že pokud maminka žádoucí 

chování průběžně pojmenovává, stojí jí to méně úsilí, než pokud by pak byla nucena řešit 

konfliktní situaci. 

T.:Co je pro vás z toho, co jste dnes viděla nejvíc užitečný nebo takový, o čem máte třeba 

potřebu ještě přemýšlet? 

M.:No určitě to, že z hlediska Alenky nemá smysl jí cokoliv dlouze vykládat, že jako 

vysvětlovat, provázet, ale ve finále, když ona tomu tu pozornost nevěnuje, tak nemá smysl 

třeba zvyšovat hlas, protože to jde mimo ní. Že je opravdu lepší k ní přijít a tu pozornost 

upoutat fyzickým kontaktem, že na něj dobře reaguje. 

Ptám se maminky na to, kde se teď z hlediska své práce cítí být, zda by se mohla ohodnotit na 

škále od 1 – 10, kdy 1 je bod, kde jsme spolu začaly spolupracovat a 10 to, kde by ona chtěla 

být. Ujasňuji si, co máme ještě před sebou a kde teď jsme, kde je v tomto procesu moje role. 

M.:V zásadě já jsem třeba měla jinou představu, ale dostaly jsme se někam, o čem jsem velice 

příjemně překvapená, že to na mně působilo. To znamená, já jsem měla problém jakoby s tou 

Alenkou, jakým způsobem ji vést, (nebo měla jsem potřebu, takhle.) S tím jsme se scházely, že 

mě neposlouchá, a že nevím, jak to udělat, aby dělala ty moje pokyny, že jo, aby dělala to, co 

já jí řeknu a i jsme se snažily natáčet ty situace tak, aby to k tomu vedlo. Tak mně z toho dává, 

že primárně ten účel je splněnej a úplně jinou formou, než jsem měla představu. Že jsem měla 

představu, že mi dá někdo radu, jak to dělat a teď zjišťuju, že to jakoby dělám (jak mně právě 

chválíte) a nikdy mně nenapadlo přemýšlet nad tim, jak to dělám. A že díky tomu odstupu, 

kterej člověk získá až když sám sebe takhle vidí, protože to prostě je úžasný. Tak vlastně úplně 

jinýma cestama, což myslim toho uložení, že se na to takhle člověk zaměří, vidí, jak to dělá a 

k čemu to bylo a pak se mu to uleží a skrz to uložení jsem byla sto dohlédnout, proč se něco 

děje a co s tím.  

Maminka sebe vidí na 8 ve škále 1-10, (kdy 1 znamená bod začátku naší spolupráce a 10 bod, 

který je jejím konečným cílem).Mluví o tom, že ale na 10 nemá ambice, a že to bere tak, že 



 76

prostor z 8 na 10 je její „životní rezerva.“  Spolupráci jsme po domluvě s klientkou tímto 

setkáním ukončily a domluvily se na follow up kontaktu a předání nahrávek, o které měla 

maminka zájem.  

Maminka říká, že se více zamýšlí nad reakcemi dětí a jejich příčinách, říká: „rozhodně vidím 

posun na mé straně, kdy jsem uvážlivější.“ Na dotaz, zda by doporučila VTI ostatním rodičům 

a zda spolupráce splnila její očekávání odpovídá „rozhodně ano.“ Dále také zmiňuje, že cítila 

z mé strany velkou podporu. 

 

Tab. č. 10 Plán pomoci rodině (systém č. 1) 

(Znakem „“ jsou vyznačeny ty oblasti, kterých se podle maminky VTI v její rodině týkal 

nebo se kterými měl souvislost.) 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Základní 
komunikace 

Denní život rodiny Vývoj dítěte Vývoj rodičů Rozvoj mimo 
rodinu 

 Věnování 
pozornosti, 
iniciativa a 
její příjem 
(ANO 
neverbálně a 
ANO 
verbálně) 

 Interakce 
v rodině 

 Střídání se 
 Kooperace 
 Konverzace, 

diskuze, 
dialog 

 Naladěné 
vedení, 
usměrňování, 
řešení 
konfliktů  

Vedení domácnosti 
Každodenní postupy 
Péče o sebe 
Péče o druhé 
Péče o zdraví 
Finance, finanční 
podpora 
Společné plány 
Společné aktivity 

V rodině 
Ve škole 
Ve volném 
čase (v 
klubech, 
zájmových 
kroužcích) 
Kognice 

 Řeč 
 Možnosti a 

schopnosti 
Vztahy se 
sourozenci 
Vztahy 
s vrstevníky, 
kamarády 
Zájmy a 
koníčky 
Způsoby 
chování 

Vztahy mezi 
rodiči 
Rodičovská 
role 
Volný čas 
Zaměstnání 
Vzdělání 

 Způsoby 
řešení 
konfliktů 
Minulost, 
přítomnost, 
budoucnost 

 

Sociální síť 
rodiny 
Podpůrná síť 
v rámci komunity 
Dosažitelnost 
zdrojů pomoci a 
podpory 
Preventivní 
programy 
Komunitní práce 
 
 

 
 

Efekt užití VTI pro rodiče: 

Z materiálů systému č. 1 zachycených při VTI a z výpovědí klientky jsem nalezla aspekty, ve 

kterých jde VTI pro rodiče a dítě efektivní.Jsou to tyto: 

 

 Získání zpětné vazba na svoji komunikaci a možnost vlastního posouzení své 

komunikační strategie 
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 uvědomění si obtíží dítěte v komunikaci a vcítění se do něj 

  uvědomění si vlastního systému sociální podpory 

  uvědomění si vlastních postojů vůči dětem 

  uvědomění si vlastní výchovné strategie 

  možnost odstupu od komunikační situace 

 uvědomění si a přehodnocení vlastních požadavků na děti 

  uvědomění si dalších souvisejících obtíží dítěte 

  změna komunikačního chování - vědomé zvolení jiné alternativy než byla 

obvyklá 

 získání nových informací 

  změna způsobu komunikační strategie vůči dětem 

  přechod komunikačního chování na vědomou úroveň 

  možnost metapohledu, zamýšlení se nad vlastním komunikačním chováním a nad 

jeho vlivem na komunikační chování dětí 

  možnost vlastního seberozvoje v komunikaci s dětmi 

  porozumění reakcím dětí 

 ověřování vlastní interpretace příčin chování dítěte 

  pozitivní zkušenost s metodou 

  možnost diskutovat o reakcích dítěte a o svých problémech v kontaktu s dítětem 

(a problémech souvisejících) se zainteresovanou osobou 

  pocit podpory od videotrenéra 

  posun na vlastní subjektivní škále z hlediska vlastního cíle z 1 na 8. 

 

Pro dítě: 

 častější ocenění rodičem 

  častější věnování pozornosti od rodiče 

 efektivnější strategie pro podporu koncentrace dítěte 

  vytváření příležitostí pro společnou činnost s rodičem a sourozencem 

 možnost vlastní iniciativou, která byla rodičem přijata, ovlivňovat situaci 

  strukturování situace rodičem – snadnější orientace v situaci 

 pojmenování způsobu rozhodování rodičem – lepší porozumění výchovného stylu 

rodiče 

 naladěnější „příjem“ rodičem  

 možnost projevit sebe sama 
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 zažití pocitu úspěšnosti a samostatnosti 

 momenty radosti v kontaktu s matkou 

 možnost dělat činnost jen pro vlastní potěšení, bez nároku na výkon 

 

Z mého pohledu videotrenéra byly instrukce matky dceři dávány vhodnou formou, chybělo 

spíše vědomé správné načasování těchto instrukcí a častější příjem dcery. Podle mého názoru 

byla spolupráce úspěšná, jelikož klientka získala nad svým komunikačním chováním náhled, 

získala nové informace a vyzkoušela a ověřila si to, co dceři pomáhá v koncentraci a při 

příjmu verbální iniciativy maminky.Pokud se dívám na naši spolupráci zpětně, kladla bych 

ještě větší důraz na kvalitu „příjmu“ dcery matkou. Myslím si také , že pokud by mezi 

jednotlivými natáčeními nebyl tak velký časový odstup způsobený nemocností dětí a 

vzájemnými časovými možnostmi, měla by jednotlivá setkání lepší návaznost a možná by tak 

mohla být efektivnější. Pokud by spolupráce trvala delší dobu, možná by se mohla otevřít 

možnost spolupráce nad dalšími oblastmi Plánu pomoci v rodině ( např. blok 3 Vztahy mezi 

sourozenci). Klientka považovala zakázku za splněnou a spolupráce splnila její očekávání. 

Z hlediska dcery vidím radostné spontánní reakce a intenzivnější zájem o kontakt při příjmu 

maminkou, větší motivaci k dokončení úkolu a snazší zaměření pozornosti žádoucím směrem. 

 

Systém č. 2 

První kontakt s klientkou: 

Poskytuji klientce informace o formě spolupráce, dochází k sepsání dohody o využití 

videozáznamů, zároveň o možném využití záznamů pro odborné účely v souvislosti s mým 

záměrem použít získané informace pro psaní diplomové práce. . Matka mluví o tom, že má 

dcera problémy v řeči a že ji to trápí, dále o tom, že lidé mamince říkají, že „mluví potichu,“- 

chtěla by na videu vidět, jak vypadá její kontakt s dcerou. Domluvená zakázka je: Pomoci 

mamince podpořit rozvoj řeči u Dušanky a mít s ní lepší kontakt. 

 

První natáčení: 

Maminka chce natočit situaci, kdy dceři pomáhá s řešením herních úkolů v časopisu pro děti, 

dále hraní společenské hry s ostatními sourozenci.  

Je vytvořen plán pomoci intervence VTI trenéra ( viz tabulka níže). 
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Plán intervence VTI trenéra ( formulář vyplněný VTI trenérem)     systém č.2  

 

Otázka pomoci Analýza zdrojů a pracovní hypotéza Navržený postup, 
strategie 

Časový plán 
(odhad) 

Sdělení rodičů: 

„Lidé říkají, že mluvím potichu. 

Nevím, jestli s dcerou, která má 

řečové obtíže a někdy se ostýchá 

mluvit pracuji dobře a máme 

spolu dobrý kontakt. 

Chci se vidět na videu, jsem 

zvědavá.“ 

Pohled dotčené instituce: 

- 

Cíl rodičů: 

„Aby se dcera zlepšovala 

v rozvoji řeči.“ 

Společně domluvený cíl: 

Pomoci mamince podpořit rozvoj 

řeči dcery a mít s ní lepší kontakt.  

Analýza zdrojů rodičů: 

Matka má zájem o to, aby dceři pomohla v rozvoji řeči, dochází s ní 

na logopedii a je angažovaná v jejím rozvoji.  

Dcera i matka vykazují opětovnou snahu po kontaktu. 

 

Analýza toho, co chybí: 

- chybí výrazné „příjmy“ a iniciativy maminky 

-  dostatek času pro řečový projev dítěte 

- pojmenování  

- ocenění dětí 

- často také oční kontakt s dětmi 

- maminka používá minimum mimických výrazů, její slovní projev je 

nevýrazný jak v artikulaci, tak v prozódii 

 

Pracovní hypotéza: 

Pokud maminku podpořím v jejích verbálních a neverbálních 

iniciativách a především příjmech dcery a uvidí momenty, kde dcera 

pozitivně reaguje na její výraznější verbální projev a pojmenování, 

stane se tak pro dceru čitelnější, bude jí kvalitnějším řečovým vzorem 

podpoří tak rozvoj řeči dcery. 

 

Co je potřeba: 

Uvědomování si toho, co funguje: 

- u rodičů 

- u dětí 

Uvědomění si vzájemné vazby 

mezi výchovnými postupy a 

rozvojem řeči. Mluvit s maminkou 

o tom, jak ona vidí vlastní řečový 

projev na nahrávkách a hledat 

společně varianty, co by mohla 

dělat lépe. 

Zvolená strategie: 

Věnování soustředěné pozornosti 

dceři a pojmenování záměrů dcery, 

ocenění dcery. 

Pojmenování vlastních pocitů a 

záměrů. 

Věnování pozornosti vlastní 

artikulaci. 

Odhad počtu 

návštěv: 

Setkávání domluveno 1x 

za týden. 

- 2x záznamy, kdy 

maminka výrazně 

potvrzuje „příjem“ 

dcery, pojmenovává,  

- 2x záznamy, kde 

maminka opakuje 

s výraznou artikulací to, 

co dcera říká a oceňuje ji 

i jen za snahu o řečový 

projev, naladěné vedení 

Celkový odhad 

délky intervence 

pomocí VTI: 

Přibližně 1- 2 měsíce. 
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První rozhovor nad nahrávkou: 

Díváme se na to, jak vypadají iniciativy dcery a jak je maminka přijímá a jak vypadají 

iniciativy maminky a jak je dcera přijímá. Dcera si na nahrávce o výrazné reakce ze strany 

matky říká, chce, aby byla maminka aktivní a aby ji sledovala a doptává se jí.Maminka dceru 

oceňuje, ale velmi slabě a nevýrazně, má sice přátelskou pozici těla, věnuje však více 

pozornost aktivitě, kterou s dcerou dělají, než dceři samotné. 

Díváme se na druhý moment, kde je holčička ve hře(kvarteto) iniciativní, maminka jí pomáhá 

zapojit se do hry, sleduje ji, je k ní otočená, opakuje po dceři to, co holčička říká, pomáhá jí 

tím, že jí zároveň odpočítává  pořadí písmen na prstech, říká to pomalu. Mluvíme o tom, jak 

zapojit dítě s VD do společenské hry, jak mu pomoci porozumět pravidlům a být 

plnohodnotným spoluhráčem. Hodnotíme tempo, jaké maminka zvolila, ukazování počtu na 

rukou, dávání na výběr, opakování spolu s očním kontaktem. Sledujeme, co pomáhá dceři v 

soustředění.  

Mluvíme o tom, že pokud rodič nedá dítěti dostatek času a chce po něm odpověď hned, je zde 

naopak riziko přerušení soustředění dítěte, kdy ono pak radši řekne „já nevim“ místo vlastní 

produkce.Objevuje se pro matku důležité téma osamocenosti v péči o děti.  

Prac. bod „věnování pozornosti dceři a ocenění. 

 

Druhé natáčení: 

Natáčíme situaci, kdy holčička chce po mamince, aby jí pomohla s psaním a malováním slov, 

které holčička vybere. 

 

Druhý rozhovor nad nahrávkou: 

Ukazuji mamince moment, kdy dcera říká něco, čemu maminka nerozumí, nabízí jí tedy jiné 

slovo, které ale dcera nemyslela a tak ho odmítá. Maminka se jí tedy ptá, které slovo by chtěla 

a čeká, než ho dcera vymyslí a vybaví si.Přijde však se svojí nabídkou příliš brzy a dcera se 

s nabídnutým slovem spokojí, aniž by měla možnost slovo sama říct, i když je 

pravděpodobné, že to bylo slovo jiné, než ona původně chtěla. 

Díváme na to, jak dává dcera svůj záměr iniciovat sdělení najevo verbálně a jak neverbálně a 

diskutujeme o tom, jak tomu maminka rozumí.Všímáme si toho, co jí pomáhá ve výbavnosti 

pojmu( dostatek času, zájem matky o sdělení, povzbuzení matkou).Maminka přichází 

s postřehem, že vlastně vůbec nevěděla, co dcera chce říct, a že se jí stává často, že dítěti 

raději nabídne svoji variantu, aby jí usnadnila situaci.Mluvíme o tom, jaké je v tomto postupu 

nebezpečí z hlediska kognitivního, řečového a sociálního rozvoje dítěte. Maminka po 
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vzájemně domluveném slově pak po dceři chce, aby slovo řekla správně sama.  

Společně hledáme varianty, jak může maminka v situaci, kdy dcera přemýšlí, reagovat jinak, 

jak by ji mohla podpořit – neverbálně i verbálně. Dále jí ukazuji, čím ona dceři pomohla ke 

správné artikulaci slova, jak vypadala její podpora.(Maminka slovo spolu s dcerou hláskovala, 

uprostřed slova shrnula hlásky do slabiky a opět čekala, zda si dcera slovo vybaví dále. 

Hlásku, kterou dcera ještě neříkala správně maminka ve výsledku opakovala 4 krát, než ji 

dcera sama utvořila správně.) Sama ukazuje dceři, jak hlásku artikulovat a k tomu jí předvádí, 

jak má nastavit mluvidla. Ukazuji mamince, jak věnuje dceři pozornost a jak ji oceňuje, když 

se pokouší o správnou artikulaci slova. Ocenění na nahrávce je vidět, ale přesto je ještě 

nedostatečně výrazné. I přesto však holčička přichází s vlastní iniciativou, stoupá si tak, aby 

na to, co maminka zároveň píše, lépe viděla a říká: „ a ještě“ a dále přemýšlí. Hledáme 

varianty, jak může maminka své ocenění dcery udělat výraznější (maminka navrhuje 

pohlazení). Hovoříme o tom, jak může maminka umožnit dceři uvědomit si vlastní pocit 

schopnosti a úspěšnosti. Také, že může sama opakovat to, co si myslí, že dítě říká. Maminka 

se při svém hodnocení cítí být na bodě 3  ( stupnice 1-10). Říká, že jí nejvíce pomohlo, že se 

sama na nahrávce viděla a že jsme o momentech mluvily,že by si sama asi vlastní chování a 

reakce dcery neuvědomila. Příští pracovní bod maminky je opět ocenění tak, aby opravdu 

směřovalo k dceři a artikulované, zřetelné zopakování dceřina sdělení, případně dále 

rozvinutí toho, co holčička říká, (s dostatečně výraznou  výslovností). 

 

Třetí natáčení: 

Maminka chce natočit situaci, kdy spolu vymalovávají části postavy a Dušanka mamince 

povídá, co je na řadě k vymalování. 

 

Třetí rozhovor nad nahrávkou: 

Nechala jsem klientce nahrávku doma s tím, že zde má vybrat momenty, kde se jí kontakt 

s dcerou daří, kde vidí, že se jí daří její pracovní body. Je zde přítomen také otec dětí. Díváme 

se na maminkou vybraný moment, kde maminka dceru sleduje, přijímá její iniciativu, udržuje 

s dcerou oční kontakt, opakuje po Dušance se zajímavou intonací a výraznou artikulací to, co 

dcera sdělovala a chtěla namalovat. Motivovala tím dceru k spontánnímu opravení se a vlastní 

správné výslovnosti spolu se stejnou intonací, jakou použila maminka. Mluvíme o tom, jaký 

má význam výrazná artikulace rodiče pro dítě s řečovou vadou a ukazuji jí, jak to dceři 

pomáhá. Předvádím mamince, jak ona sama věnováním pozornosti dceři a vlastní výraznou 

výslovností umožňuje, že dcera slovo řekla správně a oceněním její pocit úspěchu ještě znovu 
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podpoří. 

Druhý moment je opět opakování po dceři a ocenění, dále maminka zjišťuje porozumění 

holčičky slovu, které říká tím, že chce, aby jí věc ukázala sama na sobě (boty). Podporuje tak 

koncentraci dítěte. Maminka říká, že si uvědomila, že když použila ocenění, že to bylo pro 

dítě přínosné a že ho to motivovalo. Pomáhá jí, když vidí reakce dětí, když udělá  něco jinak. 

Maminka si připadá nyní na 5 z 10. Říká, že má radost, když vidí, že svým chováním 

v interakci umožní, že má Dušanka radost a spontánně se verbálně projevuje a sama se opraví. 

Klientka si dala jako pracovní bod výraznější hlasový projev, a výraznější artikulaci při 

příjmu Dušanky (popř. staršího syna). 

 

Čtvrté natáčení: 

Situace společného učení se synem, holčička přichází s vlastní aktivitou. 

 

Čtvrtý rozhovor nad nahrávkou: 

Otvírá se zde téma rozdělení pozornosti mezi oba sourozence, uvědomování si rozdílu mezi 

jejich potřebami a uvědomění si toho, že pokud je dítě s poruchou řeči mladší, může být 

pozornost rodičů dlouhodobě směrována k němu; to může být frustrující pro druhého 

sourozence bez postižení, ( kromě řečového postižení může  hrát roli i věk). Záměrem je, aby 

si rodiče tohoto byli vědomi a záměrně vytvářeli dětem odlišné situace, než které jsou 

v rodině zvykem. Maminka hovoří o tom, že u nich se většinou přizpůsobuje starší syn mladší 

sestře a je to on, kdo skoro vždy ustupuje.Ukazuji mamince moment, kdy ona přijímá výrazně 

verbálně dceru. Maminka výrazně pracuje s hlasem, má s dcerou oční kontakt, otáčí se na ní, 

její mimika je výrazná, je zde snaha o pojmenování. Mluvíme o tom, jak vypadá 

pojmenování. Také o tom, že výrazné verbální iniciativy dceři pomáhají v orientaci v situaci a 

ve zpracování situace také vzhledem k lehké převodní nedoslýchavosti holčičky na levém 

uchu. Dále ukazuji mamince moment, kdy ona spontánně ocení syna při společném učení, 

věnuje mu pozornost, také její artikulace je výraznější. Na nahrávce je však vidět, že mají 

s matkou jen nepatrný oční kontakt. Maminka říká, že ona sama měla obtíže s udržením 

očního kontaktu s okolím, že si je toho vědoma někdy také v současné době. Mluvíme o 

významu schopnosti udržet oční kontakt syna např. ve vrstevnické skupině, o tom, že je syn 

ochuzen o některé informace ze sociálního okolí a je také pro své okolí hůře čitelný. Hledáme, 

co chlapci pomáhá (pocit bezpečí). Diskuze je o roli matky v interakci se synem a možnosti 

podpory očního kontaktu syna.Na nahrávce je vidět, že matčin oční kontakt je příliš krátký na 

to, aby se mohli se synem v interakci potkat. Hledáme varianty, jak může matka synův oční 
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kontakt iniciovat, např. oslovením a varianty, jak ona může kontakt podpořit, pokud nastal. 

Mluvíme o možnosti pojmenovat to, co maminka vidí, že syn dělá, to, co cítí, co si myslí - 

ona nebo syn. Ukazuji klientce, jakým způsobem propojila aktivity obou dětí (maminka 

použila pojmenování).Hledáme varianty, jak toto může maminka dělat vědomě. 

Maminka říká, že má dobrý pocit ze své schopnosti výraznějšího verbálního příjmu, že si 

uvědomuje, že pokud tomu věnuje pozornost, že se jí daří lépe. Mluvíme o zakázce, maminka 

je spokojená s dosavadním průběhem práce a sama sebe hodnotí výše než minule - cca na 6 

na stupnici od 1-10. Zakázku chce rozšířit o to, jak může ona podpořit svůj oční kontakt 

se synem. Pro další práci chce pracovat na užívání pojmenování s oběma dětmi a na 

podpoře vzájemného očního kontaktu se synem. 

 

Páté natáčení: 

Situace, kdy klientka pomáhá synovi s domácím úkolem, s dcerou si povídají o Matějské 

pouti, kam mají odpoledne jít. 

 

Pátý rozhovor nad nahrávkou: 

Maminka říká, že má pocit, že se jí oční kontakt se synem dařil po minulém rozhovoru nad 

nahrávkou lépe, mluví o tom, že si uvědomila, že synova iniciativa očního kontaktu byla 

častější, a že si myslí, že mu pomohlo to, že se na nahrávce sám viděl a slyšel nás o tom 

mluvit. Ukazuji klientce moment, kde mají se synem několikrát oční kontakt, i když je velmi 

letmý a krátký. Maminka sedí tak, aby byla v úrovni syna, je k němu otočená a sleduje ho, má 

příjemnou hlasovou intonaci. Oční kontakt se zde objevuje častěji než na předchozí nahrávce. 

Diskutujeme nad tím, jak tomu klientka napomohla, co způsobilo, že se oční kontakt dařil 

častěji. Je zde vidět, že se maminka cítila uvolněně, poukázala na vtipnost situace a vlastním 

smíchem, mimikou a očním kontaktem ze své strany vytvořila uvolněnou atmosféru, kde se 

smál také syn, jeho oční kontakt s matkou byl spontánní, častější, i když stále krátký. 

Maminka tomu rozumí tak, že syn chtěl sdílet radostné pocity, a proto s ní oční kontakt 

vyhledal. Cítil se bezpečně, uvolnil se a odvážil se oční kontakt vyhledávat. Zároveň to byla 

matka, kdo byl v tom momentě „na příjmu“ a jeho snahu opětovala. Matka také v dalším 

momentu pracuje se svojí mimikou, umí odlehčit situaci což v předchozích natáčeních takto 

výrazně nepoužívala. 

Ukazuji druhý moment, tentokrát komunikace s dcerou, kdy se mamince daří opakovat to, co 

dcera říká, je na dceru naladěná, dceru sleduje, říká „ano.“ Maminka mluví o tom, že jí 

připadá, že jí holčička ráda a často něco povídá, že má ze své řeči radost. Z hlediska kontaktu 
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maminky zde však chybí pojmenování. Maminka se zde necítí dobře zdravotně, což je na 

jejím kontaktu s dcerou vidět, mluvíme o tom, jak by mohla klientka udělat situaci pro dceru 

čitelnější, jak může situaci pro dceru pojmenovat – např. jaké jsou její pocity a jaké vidí, že 

má dcera pocity. Mluvíme o tom, jaký to může mít význam z hlediska sociálního rozvoje 

dcery. Ukazuje se zde také, že pojmenování vlastních pocitů může být klientce užitečné také 

ve vztahu k manželovi a dalším lidem. 

Maminka mluví o tom, že jí společná práce pomáhá. Říká, že jí VTI umožňuje vidět věci 

jinak. Ptám se jí, zda to, co děláme, podle ní směřuje ke splnění zakázky, maminka říká, že 

ano. Vidí sama sebe na 8 z 10. Říká, že má pocit, že již ví, co může dělat pro rozvoj řeči dcery 

a co pomáhá synovi v očním kontaktu.Hovoří o tom, že ale jde o to, aby ona na pracovní body 

nezapomínala a sama se v nich trénovala. Mluvíme o tom, že se jí ještě příliš nedaří 

pojmenování.To si dává klientka jako pracovní bod. 

 

Šesté natáčení: 

Natáčíme situaci, kdy klientka s dcerou vystřihují písmenka z papíru. 

 

Šestý rozhovor nad nahrávkou: 

Ukazuji mamince moment, kde si s dcerou dojednávají, co bude která dělat, maminka 

pojmenovává, co holčičce vyrábí, holčička po ní slovo opakuje. Maminka komentuje, co dělá, 

holčička ji sleduje, maminka se na ni nalaďuje a příjemným hlasem pojmenovává situaci pro 

dceru. Holčička je iniciativní, maminka její iniciativu přijímá, opakuje, co dcera říká a 

nechává dceru převzít aktivitu maminky.Mluvíme o významu pojmenování pro dítě, pro jeho 

orientaci v situaci, také jako prevenci konfliktu.  

Ve druhém vybraném momentě maminka dceru oceňuje a pojmenovává, co Dušanka 

vytvořila. Holčička spontánně povídá. Maminka se ptá, co chce dále holčička dělat, nabízí 

svoji verzi výpovědi dcery, holčička nesouhlasí. Maminka vysvětluje, co myslela ona  a 

opravuje dceru ve výslovnosti. Poté maminka výrazně vysloví jméno toho, kdo dceři barvu 

koupil a holčička se stejnou intonací a správně opakuje po mamince.Klientka podporuje dceru 

v samostatnosti, oceňuje ji, pojmenovává. Je zde přítomen také tatínek, ten se však nechce do 

rozhovoru zapojovat a spíše se jen později s námi dívá na nahrávku.Maminka parafrázuje, co 

dcera říká. To, co maminka s výraznou intonací vysloví při pojmenování, holčička spontánně 

sama správně opakuje.Maminka má s dcerou oční kontakt, má přátelský výraz tváře a na 

dceru se usmívá. Říká, že je to legrační, dělá holčičce brýle z písmen, které začínají na první 

písmeno jejího jména (D). Holčička nadšeně opakuje po mamince. Mluvíme o významu jejího 
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pojmenování. Domlouváme se na ukončování naší spolupráce při příštím rozhovoru nad 

poslední nahrávkou. Maminka chce mít jako pracovní bod pojmenování v přítomnosti obou 

dětí.  

 

Sedmé natáčení: 

Natáčíme situaci, kdy maminka vytvořila pro obě děti prostor na společné malování.  

 

Sedmý rozhovor nad nahrávkou: 

Díváme se na moment, kde jsou obě děti aktivní, maminka je obě sleduje.Maminka 

pojmenovává barvu, kterou dcera maluje, holčička si sama pro sebe povídá, co dělá. Maminka 

říká, co dcera maluje, sleduje také syna, snaží se pojmenovat to, co syn maluje.Syn však na to 

reaguje až po chvíli.Maminka mezi tím opět sleduje dceru, která se nadšeně směje nad svým 

výtvorem, a opět výrazně pojmenovává, co dcera kreslí.Dušanka na to reaguje spokojeným 

výrazem ve tváři. Mluvíme o tom, jak by mohla propojit sama sebe s dcerou skrze 

pojmenování, nebo sebe s dětmi navzájem. Maminka pojmenovává pouze barvu, kterou dítě 

maluje (což je dobře), ale ne to, že ona vidí, že dítě maluje konkrétní barvou (tedy opomíjí 

zprostředkování intersubjektivity dítěti). Klientka mluví o tom, že někdy, pokud ona něco 

pojmenuje, syn neodpovídá. Všímá si toho, že zde nebyl možná „na příjmu,“ že byl 

soustředěný na činnost. Mluvíme o tom, že pokud maminka pojmenovává, co syn dělá, možná 

není nutné, aby odpovídal, že možná stačí někdy respektovat jeho prostor nebo zahloubání a 

netrvat vždy na odpovědi. (Maminka se však spíše ptá, než pojmenovává, a přichází příliš 

brzy se svým vysvětlením.) Maminka mluví o tom, že je pro ni pojmenování těžké, protože 

v něm nebyla vychovávaná. Říká, že její maminka ji chválila, ale nedávala do toho „ sebe,“ 

což v tom pojmenování lze. Maminka se cítí být na 10. U rozhovoru je přítomen také tatínek, 

společně hledáme, kde klientka použila v nahrávce pojmenování a jak ještě jinak by mohlo 

vypadat. Maminka manželovi vysvětluje, jak ještě jinak může vypadat pojmenování na rozdíl 

od toho, co ona často používá (tedy ne pojmenovat pouze jednu stranu, ale propojit tím např. 

dvě osoby nebo více pojmenovávat pocity vlastní nebo druhého).Také upozorňuje na to, že si 

díky potřebě společné  aktivity, kterou by mohly dělat obě děti pro natáčení mohla uvědomit, 

jak je starší syn šikovný v malování a jak ho tato aktivita zaujala. Říká, že předtím vůbec 

nevěděla, že má syn na malování talent, a že je ráda, že nalezla činnost, která těší obě děti a 

oběma se daří.Díváme se na vybrané úspěšné momenty, ve kterých se klientce podařily její 

pracovní body během spolupráce.Na otázku, co je jinak s Vámi než když jsme začaly 

spolupracovat, maminka mluví o tom, že má pocit, že její kontakt s dětmi je „ lepší,“ že si 
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více uvědomuje své možnosti, že ví, jak na to. Říká, že se toho mnoho dozvěděla, např. o 

pojmenování, má pocit, že díky tomu může prosadit i své pocity nebo názory. Také, že si je 

vědoma toho, že může se svým hlasem pracovat, a že to má význam pro rozvoj řeči dětí, že jí 

zaujala práce na očním kontaktu a pojmenování. Dále říká, že si všímá, že něco z toho, na 

čem jsme společně pracovaly, někteří rodiče vůbec nepoužívají. Mluví o tom, že se podle ní 

holčička zlepšila ve výslovnosti, lépe si vybavuje slova a častěji spontánně mamince povídá a 

má z toho sama radost. Maminka říká, že spolupráce naplnila její očekávání, že jí nejvíce 

pomohlo, že mohla sama sebe vidět, a že se ode mě dozvěděla nové věci, ke kterým by jinak 

sama nedošla a naučila se, jak má postupovat. Práci metodou VTI by doporučila ostatním 

rodičům, pokud by se jí někdo ptal na její názor. Ptám se také otce, zda je něco, co se jeho 

ženě daří, ten nějakou dobu přemýšlí… Připomínám mu, že mi jednou říkal, že oceňuje, že se 

jeho žena snaží zdokonalovat v kontaktu s dětmi. Na to si vzpomíná a s tímto souhlasí.  

 

Tab. č. 11 Plán pomoci rodině (systém č. 2) 

(Znakem „“ jsou vyznačeny ty oblasti, kterých se podle maminky VTI v jejich rodině týkal 

nebo se kterými měl souvislost.) 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Základní 
komunikace 

Denní život 
rodiny 

Vývoj dítěte Vývoj rodičů Rozvoj mimo 
rodinu 

 Věnování 
pozornosti, 
iniciativa a její 
příjem (ANO 
neverbálně a 
ANO verbálně) 

 Interakce 
v rodině 

 Střídání se 
 Kooperace 
 Konverzace, 

diskuze, dialog 
 Naladěné 

vedení, 
usměrňování, 
řešení konfliktů  

 Vedení 
domácnosti 
Každodenní 
postupy 

 Péče o sebe 
Péče o druhé 
Péče o zdraví 
Finance, finanční 
podpora 

 Společné plány 
 Společné aktivity 

 V rodině 
 Ve škole 

Ve volném čase 
(v klubech, 
zájmových 
kroužcích) 
Kognice 

 Řeč 
 Možnosti a 

schopnosti 
Vztahy se 
sourozenci 
Vztahy 
s vrstevníky, 
kamarády 
Zájmy a koníčky 
Způsoby chování 

Vztahy mezi 
rodiči 
Rodičovská 
role 
Volný čas 

 Zaměstnání 
 Vzdělání 
 Způsob řešení 

konfliktů 
 Minulost, 

přítomnost, 
budoucnost 

 

 Sociální síť 
rodiny 

 Podpůrná síť 
v rámci komunity 

 Dosažitelnost 
zdrojů pomoci a 
podpory 
Preventivní 
programy 
Komunitní práce 

 
 

 

Efekt užití VTI pro rodiče: 

Z materiálů systému č. 2 zachycených při VTI a z výpovědí klientky jsem nalezla aspekty, ve 

kterých je VTI pro rodiče a pro dítě efektivní. Jsou to tyto: 

 

 Možnost získání zpětné vazby a utvoření vlastního názoru na své komunikační 
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chování 

 uvědomění si vlastního systému sociální podpory 

 zjištění vlivu vlastního komunikačního chování na komunikační chování dítěte 

 lepší porozumění signálům dcery 

 uvědomění si progresu v řeči dcery 

 uvědomění si vlastního vlivu na přítomnost radostných pocitů dcery 

 uvědomění si strategií, které dítěti pomáhají v soustředění, v rozdělování pozornosti a 

v řeči 

 možnost podpory a sdílení pocitů a problémů týkajících se dítěte se zainteresovanou 

osobou 

 uvědomění si možností, jak reagovat, pokud dceři nerozumí 

 porozumění vlastním reakcím a jejich vlivu na okolí 

 uvědomění si, že dítě již něco umí, v něčem se mu daří 

 uvědomění si rozdílu mezi potřebami dětí a vlastního výchovného stylu 

 uvědomění si specifického očního kontaktu druhého dítěte 

 možnost spontánního projevení emocí 

 pojmenování vlastních pocitů 

 uvědomění si možností práce s vlastním hlasem a jeho efekt v komunikačním projevu 

 uvědomění si možností vlastního seberozvoje 

 získání jiného úhlu pohledu na vlastní interakci 

 uvědomění si vlastního stylu učení a potřeb pro seberozvoj 

 vědomé zahrnutí obou dětí do své pozornosti 

 uvědomění si samostatnosti dcery 

 zapojení druhého rodiče do diskuse na téma kontaktu rodiče s dítětem nad nahrávkou 

 získání ocenění od druhého rodiče 

 vhled na výchovný styl svých rodičů 

 nalezení skrytých dovedností syna 

  získání nových informací 

  lepší kontakt s dětmi 

 vyzkoušení nových komunikačních strategií 

 posun na vlastní subjektivní škále z hlediska vlastního cíle z 1 na 10. 

 

Efekt využití VTI pro dítě: 

 podpora dítěte v orientaci v situaci 
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  komunikační podpora v účasti ve společné aktivitě 

 pomoc při výbavnosti slov 

 lepší porozumění signálům dítěte 

 zkvalitnění komunikačního vzoru (rodiče) 

 podpora při vlastním opravení výslovnosti 

 možnost vyjádřit sama sebe a přijetí tohoto vyjádření rodičem 

 spontánnější řečový projev, radost z vlastního verbálního projevu 

 zlepšení výslovnosti a výbavnosti slov dcery 

 možnost účasti na kreativních činnostech zprostředkovaných rodičem 

 častější a výraznější ocenění snahy nebo výkonu rodičem 

 častější pocit úspěchu a vlastní schopnosti 

 radost z kontaktu s rodičem 

  možnost podílet se společně se sourozencem a s matkou na společné aktivitě 

 empatie ze strany rodiče, respekt vůči pocitům dítěte 

 vytváření příležitostí pro rozvoj dovedností dětí 

 častější oční kontakt s matkou u syna. 

 

Z hlediska mého pohledu splnila spolupráce svůj účel.Je zde zřetelně vidět rozdíl u matčina 

verbálního a neverbálního projevu mezi prvním a posledním natáčením. Matka lépe 

přizpůsobuje svůj hlasový projev situaci, její neverbální projev je barvitější. Během 

spolupráce maminka vědomě a s úspěchem pracovala na několika pracovních bodech. Mají 

s dcerou kvalitnější kontakt, maminka dceru více a výrazněji oceňuje, opakuje, co dcera říká, 

její příjem je naladěnější, pojmenovává, co dcera chce, co bude dcera dělat, udržuje s dcerou 

oční kontakt. 

Ze strany Dušanky vidím spontánnější a radostnější verbální projev. Dále také zlepšení 

artikulace hlásky „K,“ zlepšení artikulace jiných hlásek neumím na nahrávce posoudit. 

Zlepšení artikulace samozřejmě nelze přisuzovat užití metody VTI, ale logopedické 

intervenci, myslím si však, že maminčina schopnost ocenit snahu dítěte společně s jejím 

vlastním výraznějším verbálním projevem mohl při domácím cvičení zvýšit efekt logopedické 

intervence.  

Klientka považovala zakázku za splněnou, spolupráce splnila její očekávání. 
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5.6. Srovnání rodinných systémů  

Přestože je každý z uvedených rodinných systémů s dětmi s VD jiný, z hlediska komunikace a 

výchovných strategií řeší některé společné obtíže. U každého ze systémů se objevuje jiná 

zakázka, tedy to, co chce rodič řešit primárně, během spolupráce se však otevírají témata nebo 

problémové oblasti, které rodiče do rozhovoru přináší. Primárně se tedy rodiče zaměřují na 

odlišné téma, sekundárně se však objevují některá témata, která jsou u obou systémů 

podobná. Témata, nebo problémové oblasti, které se objevují jen u konkrétního systému a u 

druhého ne, jsou uvedeny na konci tabulky. Shodná témata nebo problémové oblasti pro oba 

systémy jsou vyznačeny tučně. Některá z těchto témat by mohla být vodítkem pro tvorbu 

metodických materiálů v oblasti spolupráce logopeda s rodiči s cílem zefektivnění 

komunikačního chování rodičů v interakci s dítětem s VD. 

 

Tab. č. 12 Srovnání systémů z hlediska diskutovaného tématu/problémové oblasti  

Systém č. 1 

Zakázka: Umět dávat starší dceři instrukce 

tak, aby jim byla schopná porozumět. 

(Rozšíření zakázky v průběhu spolupráce: 

Podpořit Alenku, když přijímá maminčinu 

iniciativu (když dělá to, co po ní maminka 

chtěla), a jak jí pomoci v soustředění se.)) 

Systém č. 2 

Zakázka: Pomoci mamince podpořit rozvoj 

řeči dcery a mít s ní lepší kontakt. 

(Rozšíření zakázky v průběhu spolupráce: 

Jak může ona podpořit svůj oční kontakt se 

synem.) 

 Jaký je komunikační styl 

rodiče? (Iniciativy maminky 

byly zpočátku velmi časté, 

příjmy nevýrazné) Jak rodič 

běžně reaguje na dítě? Jak při 

tom vypadá, jak se tváří, jaký 

má tón hlasu? Jak toto vše 

působí na dítě? Uvědomění si 

komunikačního stylu dítěte 

s VD, popř. jeho sourozence bez 

postižení. 

 Jak podpořit koncentraci dítěte 

s VD při společném učení se. 

 Jaký je komunikační styl rodiče? 

(Iniciativy a příjmy maminky byly 

zpočátku velmi nevýrazné) Jak 

toto působí dítě? Uvědomění si 

komunikačního stylu dítěte s VD, 

popř. jeho sourozence bez 

postižení. 

 Jak pracovat se svým hlasem tak, 

aby to bylo v komunikaci s dítětem 

s VD efektivní? 

 Jak s dítětem komunikovat  

v momentě, kdy dítě říká něco, 

čemu rodič nerozumí (načasování 
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  Jak reagovat, pokud dítěti 

nerozumím? 

 Jak podpořit dceru 

v samostatnosti? 

 Jak poznat, že je dítě již unavené?  

Témata, která se netýkala primárně 

zakázky, ale v diskusi nad nahrávkou 

se v průběhu práce objevila: 

 Jak řešit odlišné komunikační 

potřeby sourozenců, kdy jeden 

má VD a druhý ne. Dítě bez 

postižení je zde verbálně 

výrazně iniciativnější a umí 

získat pozornost rodiče, dítě 

s VD, pokud nejsou jeho 

iniciativy přijímány, se spíše 

uchyluje k projevu negativní 

emoce a rezignaci. 

 Jak přistupovat ke každému 

z dětí, když si rodič uvědomí, že 

každé z dětí má také výrazně 

rozdílnou schopnost koncentrace 

a schopnost rozdělovat 

pozornost? 

 Jak umožnit dítěti s VD 

orientovat se ve hře nebo 

aktivitě, která má nějaká 

pravidla, jak ho podpořit v jeho 

roli ve hře? 

 Jak čelit častým negativním 

emocím dítěte? 

 Jak rozvíjet vztah obou 

sourozenců? (Pojmenováním 

vlastní nabídky slova, podpora při 

vybavování si slova…verbální, 

neverbální, ukázka správné 

artikulace, opakování toho, co dítě 

říká, zjišťování porozumění dítěte 

slovu..aj.) 

 Jak podpořit verbální iniciativu 

dítěte, pokud již nastala  

 Jak podpořit u dcery pocit, že je 

schopná a mnohé dokáže 

 Opětovné uvědomění si obtíží 

dítěte (a jeho neustálé snahy je 

překonávat.) 

 Jak podpořit koncentraci dítěte? 

 Jak mít bližší kontakt s dcerou? 

(Pojmenování vlastních pocitů, 

jejích pocitů…) 

Témata, která se netýkala primárně 

zakázky, ale v diskusi nad nahrávkou se 

v průběhu práce objevila: 

 Jak řešit odlišené komunikační 

potřeby sourozenců, kdy jeden má 

VD a druhý ne.V této rodině je 

komunikace častěji přizpůsobena 

mladší dceři, ta má častější a 

výraznější iniciativy než starší 

bratr, ten bývá také tím, kdo 

častěji ustupuje. 

 Jak podpořit dceru v samostatnosti? 

 Jak záměrně vytvářet podmínky 

pro možnou spolupráci 

sourozenců? 

 Jak pomoci dítěti s VD zapojit se 
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situace, pojmenováním vlastního 

rozhodnutí, vysvětlování vlastního 

rozhodnutí, pojmenovávání 

žádoucího chování, které se děje. 

 Opětovné uvědomění si obtíží 

dítěte (a jeho neustálé snahy je 

překonávat.) 

 Jak vytvářet v rodině podmínky 

pro to, aby odlišné potřeby dětí 

nevytvářely jejich separaci, ale 

spíše spolupráci. Jak umožnit 

dítěti s VD pocit, že i když se mu 

některé věci nedaří, že toho 

mnoho umí a mnoho věcí se mu 

daří. 

 (Téma obtíží v partnerském 

vztahu klientky, které sice není 

součástí zakázky, ani 

spolupráce, ale jako významné 

se objevuje, téma osamělosti 

matky v péči o děti.) 

Rozdílné téma (nebo takové, které 

klientka druhého systému do 

spolupráce nepřináší): 

 Hledání hranic, kdy trvat na co 

nejlepším výkonu dítěte, a kdy 

dát prostor jen pro činnost 

samu, bez nároku na výkon 

dítěte. 

do společenské hry, být 

rovnocenným spoluhráčem? 

 (Téma obtíží v partnerském 

vztahu klientky, které sice není 

součástí zakázky, ani spolupráce, 

ale jako významné se objevuje, 

téma osamělosti matky v péči o 

děti.) 

Rozdílné téma ( nebo takové, které 

klientka prvního systému do spolupráce 

nepřináší): 

 Jak mít častější oční kontakt se 

sourozencem holčičky s VD? 
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5.7. Analýza potřeb rodičů dětí s VD 

 

Během  několikaměsíční spolupráce s rodinami dětí s vývojovou dysfázií jsem měla možnost 

vidět, s jakými obtížemi v komunikaci ( ale i v jiných, souvisejících oblastech ) se rodiče 

potýkají a diskutovat s nimi o tom, co by jim jejich situaci usnadnilo.Domnívám se, že rodiče 

dětí s vývojovou dysfázií mají některé specifické potřeby. Některé z nich zde uvádím: 

 

 Vidět, jak jejich komunikační chování ovlivňuje komunikační chování dítěte. 

 Získat zpětnou vazbu na své komunikační chování vůči dítěti, kterou bude moci 

posoudit také on sám. 

 Mít možnost objevovat, co z jeho komunikačního chování je pro dítě a pro něho 

samotného efektivní. 

 Mít možnost slyšet názor odborníka a utvářet si vlastní názor na to, co mu vyhovuje a 

co se mu v komunikaci s dítětem osvědčuje. 

 Mít možnost vidět, že rodičovský  verbální i neverbální projev je pro dítě 

nejdůležitějším vzorem, který vědomě i nevědomě napodobuje. 

 Potřebuje mít možnost vidět, jak dítě dává najevo únavu, potřebu pomoci, obavu, 

nejistotu a jiné emoce a potřeby v situaci, kdy se na to může soustředit a přitom nebýt 

ve stresu, že situaci musí okamžitě řešit. 

 Mít možnost řídit se v komunikaci s dítětem s řečovým postižením nějakými pravidly, o 

kterých bude vědět, že dítěti budou jeho postižení alespoň částečně kompenzovat nebo 

je alespoň nebudou sekundárně prohlubovat. 

 Potřebuje vědět, že i když se některé věci nedaří tak, jak by chtěl, že existuje také něco, 

co dělá dobře, co se daří a v čem může pokračovat. 

 Potřebuje vidět a najít to, co z komunikačního chování pomáhá dítěti při jeho 

dysfunkcích (např., že dotek, oslovení jménem, oční kontakt, jasná instrukce a ukázání, 

kde v prostoru na papíře má dítě začít, pomáhá směrovat pozornost dítěte žádoucím 

směrem). 

 Potřebuje mít možnost poznat, které komunikační chování, organizační uspořádání, 

didaktické postupy umožňují jeho dítěti efektivní učení. 

 Potřebuje vidět, že jeho dítě s vývojovou dysfázií něco umí a zvládá. 

 Potřebuje vědět, že to, co dělá, je pro dítě dobré. 
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 Potřebuje vidět a cítit, že umožňuje svým komunikačním chováním, aby bylo dítě 

v kontaktu s ním šťastné. 

 Potřebuje se cítit úspěšný ve své rodičovské roli. 

 Potřebuje vidět, že to, že dítě nekomunikuje tak, jak by si rodič přál, nemusí znamenat, 

že to dělá schválně (i když to tak někdy může vypadat). Možná, že to dítě neumí jinak, 

neví, jak na to, nebo si neumí poradit se svými opakujícími se negativními emocemi - 

pocity ohrožení, frustrace, neschopnosti, opakovaného selhávání, se kterými je 

dlouhodobě konfrontováno. 

 Potřebuje hledat způsoby, jak reagovat, pokud dítěti nerozumí a vyzkoušet si, co je 

efektivní pro to, aby se mohli v rámci možností navzájem dorozumět. 

 Potřebuje vidět a mít možnost přemýšlet nad tím, v čem se liší komunikační potřeby 

dítěte s VD a jeho sourozence a v čem musí tedy své komunikační chování vůči dětem 

odlišovat. 

 Potřebuje si ověřit, zda jeho interpretace motivů chování dítěte je správná, a zda některé 

projevy dítěte, o kterých je dlouhodobě přesvědčen, že jim rozumí, nemohou mít také 

jiný význam. 

 Potřebuje vidět, že má možnost při užívání efektivní komunikace (komentováním 

situace, rozdělováním pozornosti, pojmenováním, co vidí, že dítě dělá, pojmenování 

pocitů …aj.), v kontaktu dítěte s VD se sourozencem podpořit sociální vývoj a 

vzájemný vztah dětí. 

 Potřebuje se cítit svobodný ve vyjádření svých emocí a mít možnost je projevit a 

pojmenovat. 

 Potřebuje mít možnost uvědomit si své výchovné tendence, používané strategie (vedení, 

kontrola, aktivizace,dávání volnosti, kompenzace…aj.) 

 Potřebuje mít možnost uvědomit si, že někdy nejvíce pomáhá nedělat nic, jen dítě 

sledovat a být s ním. 

 Potřebuje vědět, kde získat potřebnou pomoc. 

 Potřebuje cítit podporu ve svém partnerském vztahu, vědět, že není na péči o dítě sám, 

nebo alespoň, že partner jeho snahu a energii směrovanou k dítěti oceňuje. 

 Rodič potřebuje mít možnost o svých obtížích hovořit s ostatními rodiči, mít možnost se 

od nich učit a vědět, že není jediný, kdo řeší komunikační obtíže se svým dítětem. 

 Potřebuje mít možnost pečovat také o svůj partnerský vztah. 

 Potřebuje mít možnost seberealizace i jinde než jen v péči o dítě. 
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 Potřebuje odpočinek a zastoupení v péči o dítě. 

 Potřebuje mít určité finanční zdroje, které by mu umožňovaly péči o dítě. 

 Potřebuje mít, kromě partnerského vztahu, vlastní podpůrnou sociální síť.  

 Potřebuje cítit, že má možnost spolurozhodovat o průběhu terapie, léčbě, vzdělávání a 

dalších aspektech ovlivňujících budoucnost jeho dítěte. 

 Potřebuje mít možnost mluvit se zainteresovanou osobou o životní perspektivě svého 

dítěte. 

 Potřebuje cítit pochopení, empatii, podporu a respekt ze strany odborníků, kteří 

s dítětem pracují a mít s nimi dobrý kontakt. 

 Potřebují si vážit odborníků, kteří s jejich dětmi pracují jak po odborné, tak po lidské 

stránce. 

 Potřebují ujištění v tom, že jsou pro své děti nejdůležitějšími osobami a mají možnost 

pomoci svým dětem naplnit jejich potenciál.  

 Potřebují dostávat srozumitelné informace o postižení dítěte a jeho důsledcích, mít 

možnost dozvědět se vše, co chce o tomto tématu vědět. 

 Potřebuje rozumět tomu, co a jak má s dítětem dělat, jaké strategie jsou pro dítě 

užitečné a má nárok na trpělivé profesionální a podporující vedení pro to, aby se těmto 

strategiím a souvisejícím dovednostem mohl naučit. 

 Potřebuje mít možnost vlastního seberozvoje v komunikačním chování. 

 Potřeba poznání vlastní učební strategie a vlastního učebního stylu. 
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5.8. Analýza potřeb dětí s VD 

 

Při práci s rodinami s dětmi s vývojovou dysfázií jsem si všímala obtíží, které děti 

s vývojovou dysfázií musí překonávat. Vzhledem k těmto obtížím se domnívám, že děti 

s vývojovou dysfázií mají některé specifické potřeby. Některé z nich zde uvádím: 

 

 Potřebují, aby jim rodiče dávali najevo, že jsou přijímány a milovány se vším, co k nim 

patří – s jejich úspěchy i nezdary, svébytností, pozitivními i negativními emocemi, 

nesrozumitelností, křehkostí. 

 Potřebují, aby rodiče rozuměli jejich signálům a věděli, jak na ně reagovat. 

 Potřebují, aby pro ně signály rodičů byly srozumitelné. 

 Potřebují, aby měly ve svých rodičích kvalitní komunikační vzor, aby se mohly od nich 

učit. 

 Potřebují cítit, že i když se jim mnoho věcí nedaří tak, jak by chtěly, že z nich mají 

rodiče radost. 

 Potřebují vědět, jaká jsou pravidla, která mohou respektovat a hranice, za které 

nemohou jít, ale uvnitř kterých mohou být svobodné. 

 Potřebují, aby věděly, jaké chování se od nich očekává a je žádoucí. 

 Potřebují ujištění, že když se něco nedaří teď, půjde to třeba příště, že na to nejsou a 

nebudou samy  

 Potřebují cítit, že mají schopnosti, na které se mohou spolehnout a věřit si, že dokáží, co 

chtějí. 

 Potřebují být a cítit se za stávajících možností samostatné. 

 Potřebují, aby jim někdo pomohl rozvíjet jejich potenciál, najít, v čem jsou úspěšné a 

jaké jsou jejich silné stránky a podporoval je v jejich rozvíjení. 

 Potřebují někoho, kdo by jim pomohl překonávat svá omezení, ukázal jim, jaké strategie 

použít k jejich překonávání a podporoval je. 

 Potřebují, aby jim rodiče pomáhali orientovat se v každodenních situacích. 

 Potřebují, aby někdo ocenil, že se neustále snaží a překonávají něco, co je pro ostatní 

běžné, ale pro ně obrovská dřina. 

 Potřebují, aby je někdo naučil, jak si ze svých obtíží udělat někdy legraci a nenechat se 

jimi trápit. 
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 Potřebují někdy jen tak být a odpočívat nemuset se neustále v něčem zlepšovat a něco 

se učit. 

 Potřebují, aby měly možnost vyjádřit samy sebe, aby byl někdo, kdo jim v tom bude 

trpělivým partnerem a bude vědět, jak jim pomoci 

 Potřebují, aby jim někdo nabídl způsoby, jak vyjádřit to, co se jim nedaří vyjádřit slovy 

(věc přinést, namalovat, ukázat gesty, znakem, malováním svých pocitů…) 

 Potřebují, aby jim někdo pomohl vyznat se ve vlastních emocích, tyto emoce 

respektoval a ukázal jim, jak je ventilovat žádoucím způsobem. 

 Potřebují následovat své zájmy a činnosti a někoho, kdo je s nimi bude sdílet a jejich 

volbu respektovat. 

 Potřebují mít možnost ovlivňovat svůj život a své okolí. 

 Potřebují mít někoho nebo něco, na co se mohou spolehnout, co je neměnné. 

 Potřebují se cítit stejně respektovány a milovány jako jejich sourozenec (s postižením 

/bez postižení). 

 Potřebují, aby jim někdo pomáhal porozumět signálům a reakcím svých sourozenců a 

jiných dětí. 

 Potřebují, aby jim rodiče pomohli porozumět svým rozhodnutím a důvodům svého 

jednání. 

 Potřebují cítit, že jejich rodiče jsou spokojení. 

 Potřebují cítit, že jsou jejich rodiče někým milováni. 

 Potřebují se cítit přijímány v dětském kolektivu a vědět, že někam patří. 

 Potřebují, aby jim někdo ukázal, jak se k ostatním dětem chovat a dával jim příležitost 

s nimi být. 
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5.9. Diskuse  

 

Základní cíl, který jsem si pro praktickou část této práce vytyčila, tedy aplikace metody VTI v 

rodinách dětí s vývojovou dysfázií, byl splněn a popsán v kapitole 5.1 Průběh spolupráce. 

 

Dílčí cíle:  

A) Poukázat na její využití pro zúčastněné osoby (rodič, dítě). 

Využití metody pro rodiče a děti bylo popsán v závěru kapitoly 5.1. Průběh spolupráce.  

Pokud shrnu nejpodstatnější získané informace z VTI intervence, u systému č. 1 se jednalo: 

- z hlediska  matky:  o získání náhledu na vlastní komunikační vzorec, uvědomění si a 

vědomé aplikování efektivních komunikačních strategií, které usnadňují koncentraci dítěte a 

příjem instrukcí, naladěnější příjem dcery. Dále intenzivnější uvědomění si překážek, které 

musí dcera překonávat, pochopení pro její obtíže a přehodnocení vlastního výchovného stylu. 

Pocit podpory od VTI trenéra.  

- z hlediska  dcery: radostné, spontánní verbální a neverbální reakce  na příjem maminkou, 

radost z ocenění, větší motivace k dokončení úkolu a snazší zaměření pozornosti žádoucím 

směrem. 

 

Shrnu – li nejpodstatnější informace o přínosu VTI u systému č. 2, jedná se o: 

- z hlediska matky: výraznou změnu ve verbálním i neverbálním komunikačním projevu 

(iniciativ a příjmů), častější a výraznější ocenění dítěte, záměrné a vědomé užívání 

efektivních komunikačních strategií pro rozvoj řeči dcery, získání nových užitečných 

informací a možnost diskuze nad problémovými tématy, celkově kvalitnější a naladěnější 

kontakt s dítětem. 

- z hlediska dítěte se jedná o spontánnější, radostnější a kvalitnější verbální iniciativy 

v kontaktu s maminkou a častější prožitek úspěchu při ocenění maminkou. Lze se domnívat, 

že změna komunikačního vzorce maminky zvyšuje efektivitu logopedické terapie u dítěte. 

 

Z hlediska své práce s rodinami s dětmi s VD nacházím pozitivní efekt, který metoda VTI 

v rodinách měla. Jsem si vědoma toho, že i při zachování metodologie metody VTI se jednalo 

o můj osobní způsob práce s těmito konkrétními rodinami.Je možné, že pokud by s těmito 

rodinami pracoval jiný videotrenér, jeho způsob práce by mohl být v některých aspektech 

odlišný a výsledky by se tak mohly lišit. 
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B) Detekovat základní charakteristiky potřeb rodin dětí s vývojovou dysfázií (NKS) 

z hlediska komunikace (a potřeby související). 

 

Tato charakteristika je uvedena v kapitole 5.7. Analýza potřeb rodičů dětí s VD a v kapitole 

5.8. Analýza potřeb dětí s VD. 

 

C) Nabídnout možnosti využití metody VTI z hlediska logopedické intervence. 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole týkající se spolupráce logopeda s rodiči dítěte, logopedická 

terapie by měla obsahovat samotnou terapii směřující k narušeným jazykovým rovinám a 

dysfunkcím v neřečových oblastech, zároveň by ale měla být také zaměřena na komunikační 

chování rodičů a sociálního okolí dítěte. Jak již bylo dříve v teoretické části této práce 

uvedeno, podle našeho zjištění má logoped pracující v ambulanci pro spolupráci s rodiči na 

jejich komunikačním chování v interakci s dětmi omezené možnosti časové, zároveň je 

limitován místem, kde se terapie uskutečňuje. Mimo jiné také nemá potřebné metodické 

materiály a je tedy odkázán jen na vlastní zkušenost a tvořivost. 

Z analýzy videozáznamů, rozhovorů s rodiči a vlastního pozorování vyplynulo, že využití 

metody VTI v rodinách s dětmi s VD má pozitivní vliv na komunikační chování rodičů a tím i 

na komunikační schopnosti jejich dětí. Je zřejmé, že z hlediska cílů metody VTI a některých 

cílů logopedické intervence v případě intervence u dětí s VD a tedy i jejich rodičů mají obě 

formy intervence mnoho společného.164 Otázkou však je, jak tyto dvě formy intervence 

                                                 
164 Srov: 
Obecný cíl logopedické intervence: „Logopedická intervence je v tomto pojetí specifická aktivita, kterou 
logoped uskutečňuje s cílem: 1)identifikovat, 2)eliminovat, zmírnit či alespoň překonat narušenou 
komunikační schopnost (dále NKS) anebo 3)předejít tomuto narušení (zlepšit komunikační schopnost).“ 
(Lechta, 2005, s. 18) 
Cíle a metody terapie u dětí s narušeným vývojem řeči:1)Změnit či eliminovat příčinu NVŘ 2)modifikovat 
poruchu – tento cíl je podle autorek reálný např. pro děti s vývojovou dysfázií, mentální retardací, autismem, 
nebo pro děti s poruchami vývoje řeči neznámé etiologie.3) učit děti používat kompenzační strategie – např. u 
dětí s těžkou poruchou aktualizace slov z paměti, tento cíl vyžaduje od dětí dobrou úroveň kognice a osvědčuje 
se hlavně u dětí školního věku.4) zaměřit terapii ne na dítě, ale na jeho rodinu a nejbližší okolí – podle 
autorek je zřejmé, že „nejefektivnější je spojování jednoho z výše uvedených cílů se čtvrtým, což vždy jen 
znásobí výsledný efekt terapie.“ (Mikulajová, Kapalková in Lechta (2005) s. 33 podle Olswaga a Baina (1991), 
in Paul (1995)) 
Cíl VTI: „Opětovné aktivování individuálních zdrojů ve smyslu zvyšování pozitivní kapacity rodičů a dětí řešit 
vlastní potíže (Schepers, Kőnigová, 2000). VTI chce přerušit negativní interakční vzorce a nahradit je rozvíjením 
nových pozitivních vazeb. Cílem je na jedné straně rozpoznání existujících silných stránek, na straně druhé 
pomoc rodičům při osvojování nových poznatků, strategií a dovedností podporujících funkční kontakt 
s dítětem. Ten je podmínkou dobré komunikace v rodině a dobrého rodinného klimatu, nezbytného pro 
harmonický vývoj dítěte.“ (Beaufortová in: Matoušek a kol. (2003) s. 233) 
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využívat tak, aby z nich měly co nejlepší efekt potřební – tedy rodiny s dětmi s VD (popř. jiní 

klienti s NKS a jejich rodiny). 

 

Podle mého názoru je nutné hledat odpovědi na následující otázky: 

Kde by logoped získal kontakt na VTI 
trenéra? 

Jako optimální vidím možnost nalézt a 
kontaktovat akreditované VTI trenéry 
(www.spin-vti.cz) v místě působnosti 
logopedického pracoviště a zkusit s nimi navázat 
spolupráci. Ideální variantou by bylo, pokud by 
logoped sám prošel výcvikem ve VTI. 

Koho by se spolupráce týkala? Logoped,VTI trenér, rodina. V případě rozšířené 
formy spolupráce (teamová a multidisciplinární 
spolupráce, možná také mezi školským a 
klinickým pracovištěm), by mohly být do 
spolupráce zahrnuty další osoby, které s dítětem 
pracují - např. učitelka MŠ, speciální pedagog, 
asistent pedagoga…aj. V případě klientů s jiným 
typem NKS (bude uvedeno dále) by se mohlo 
jednat např. o osobního asistenta, pečovatele, 
zdravotnický personál…aj.  

Komu by měla být metoda nabízena? Podle mého názoru by metoda měla být 
dostupná všem klientům s NKS a jejich 
rodinám, kteří o ni projeví zájem. Myslím si, že 
by měli dostat informace o tom, že taková 
možnost existuje (např. vyvěšením informačního 
letáku o VTI v čekárně či na jiném dostupném 
místě).Považuji za užitečné, pokud by na 
pracovišti (zdravotnickém, školském, jiném…) 
byl někdo, kdo má s metodou základní 
zkušenost, na koho by se lidé mohli předtím, než 
by se sami rozhodli kontaktovat VTI trenéra 
v případě dotazů obracet.) 

Jaká by byla forma spolupráce? a) Klienti by měli mít možnost kontaktovat VTI 
trenéra sami za sebe, bez intervence logopeda. 
b) Další varianta je, že by logoped mohl 
klientům metodu doporučit a poskytnout 
základní informace o tom, k čemu by jim mohla 
být užitečná. Pokud by měli zájem, mohl by jim 
nabídnout kontakt na VTI trenéra.  
c) Totéž jako u bodu b, ovšem mohl by s nimi 
diskutovat a nabídnout konkrétní oblast ( např. 
jaká komunikační strategie pomáhá jejich dítěti 
v soustředění), která by z jeho pohledu byla pro 
rodiče užitečná pro zahrnutí do jejich 
objednávky. Pokud by viděl užitečnost 
v možnosti společné diskuse nad videozáznamy, 
mohl by tuto variantu rodičům též nabídnout. 
Jako zásadní vidím klientovo právo 
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rozhodnout se, zda mají nebo nemají o VTI 
zájem, jaká bude jejich objednávka a 
výsledná zakázka a kdo má možnost vidět 
jejich nahrávku a být o průběhu spolupráce 
informován. 

Co by měl logoped sledovat v kontaktu 
rodiče s dítětem pro případné nabídnutí 
metody VTI? 

Jak bylo již uvedeno výše, je to rodič, kdo má 
rozhodnout, zda má o VTI zájem či ne.Rodiče 
však mnohdy nemusí mít o VTI informace, 
neznají nikoho, od koho by mohli získat 
reference, nebo se jen obávají neznámého, a 
proto metodu, která by jim mohla být užitečná, 
mnohdy nevyužijí. Z tohoto důvodu považuji za 
výhodné, pokud logoped klienty na možnosti 
metody upozorní. 
Jak již bylo uvedeno v kapitole o VTI, jsou 
určité okruhy problémů, ve kterých je VTI 
nejčastěji užíváno, zároveň jsme uvedli i obtíže, 
kdy je vhodnější jiná forma pomoci. Pro 
nabídnutí metody by si logoped měl podle mého 
názoru všímat např. 

 Zda je verbální a neverbální projev 
rodiče takový, že z něj dítě může 
vzhledem ke svému postižení profitovat. 

 Zda je schopen věnovat dítěti pozornost. 
 Zda jsou jeho reakce na dítě přiměřené. 
 Zda je schopen dítě výchovně zvládat. 
 Zda má na dítě a jeho výkon přiměřené 

požadavky. 
 Zda rodič poskytuje dítěti v komunikaci 

podporu. 
 Zda se rodič cítí kompetentní v kontaktu 

s dítětem nebo si neví rady. 
 Zda je schopen dítěti pomoci, když vidí, 

že ji dítě potřebuje. 
 Zda rodič působí tak, že rozumí 

verbálním i neverbálním signálům svého 
dítěte. 

 Zda má logoped pocit, že je jejich 
vzájemná interakce naladěná a jejich 
kontakt je „zdravý.“ 

Dále také hraje roli to, jak těžkou formu VD dítě 
má, do jaké míry je jeho řeč pro okolí 
srozumitelná či nikoliv a do jaké míry mu 
rozumí rodič. 
Po zhodnocení těchto postřehů se může logoped 
rozhodnout, jaká forma podpory by byla pro 
rodiče dostačující – např. zda by rodiči stačila 
pouze konzultace, kdy považuje vlastní 
intervenci za dostatečnou, nebo zda by viděl 
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potřebu nabídky VTI. 

Kteří klienti s NKS a jejich rodiny by 
mohli z VTI nejvíce profitovat?  

Kromě rodin s dětmi s narušeným vývojem řeči 
se může jednat např. o: 

 Děti trpící koktavostí 
 Děti trpící mutismem 
 Děti trpící breptavostí 
 Děti s autismem a poruchami 

autistického spektra 
 Děti s mentálním postižením 
 Děti se smyslovým postižením 
 Děti s palatolálií 
 Děti s více vadami 
 Děti rizikové pro opožděný vývoj řeči 
 Děti rizikové narušeným vývojem řeči  
 Dospělí s NKS (afázie, demence…atd.) 

Zda by mohla být metoda užívána také 
v jiných institucích než ambulance 
klinických logopedů? 

kliniky  a nemocnice 
lázeňská zařízení  
stacionáře 
školská zařízení 
školská poradenská zařízení SPC, PPP 
zařízení sociálních služeb  
neziskové organizace 

Zda by mohl logoped z metody 
profitovat také z hlediska vlastního 
komunikačního chování? 

Logoped je odborníkem na komunikaci, měl by 
si tedy být vědom svých komunikačních vzorců 
a být rodičům vzorem. 
V zahraničí je VTI užívané i pro rozvoj a 
zefektivnění kontaktu logopeda s rodičem a 
dítětem. Metoda je také využívána logopedy pro 
přímou práci s klienty. 
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ZÁVĚR 

Z informací uvedených v teoretické části této práce vyplývá, že rodiče mají od velmi útlého 

věku dítěte významný vliv na jeho komunikační a řečový vývoj. Jedná se především o kvalitu 

jejich interakce s dítětem a jejich vlastní verbální a neverbální způsob komunikace, který dítě 

vědomě i nevědomě napodobuje. Odborníci upozorňují na to, že u dětí, u kterých se již 

vývojová dysfázie projevila nebo u dětí ohrožených narušeným vývojem řeči, je efektivní 

komunikace rodičů ještě významnější vzhledem k množství řečových a neřečových 

symptomů, které se u tohoto postižení objevují a ve svém důsledku působí jako činitel 

psychické a sociální deprivace těchto dětí. 

Dále bylo zjištěno, že rodiče mají nezastupitelnou roli v efektivitě logopedické intervence, 

logoped má však pro spolupráci s rodiči dětí s vývojovou dysfázií a pro rozvoj efektivních 

komunikačních strategií rodičů vůči jejich dětem velmi omezené podmínky. A to i přesto, že 

spolupráce s rodinou těchto dětí patří jak mezi specifické cíle logopedické intervence, tak 

zároveň mezi cíle primární, sekundární i terciální logopedické prevence. 

Cíl praktické části práce – tedy užití metody videotréninku interakcí v rodinách s dětmi 

s vývojovou dysfázií byl splněn. 

Při dosahování prvního dílčího cíle se ukázalo, že metoda VTI má pozitivní efekt na 

komunikační chování rodičů a tím také pozitivní vliv na jejich děti.Zároveň se také metoda 

ukázala být přínosem pro efektivitu logopedické intervence u dítěte s vývojovou dysfázií díky 

změně komunikačních strategií užívaných matkou. 

Druhý dílčí cíl byl splněn nabídkou charakteristik komunikačních potřeb rodin dětí 

s vývojovou dysfázií. 

Nabídka způsobu možné spolupráce logopeda, videotrenéra a rodiny s dětmi s vývojovou 

dysfázií naplňuje třetí dílčí cíl praktické části této práce. 

 

Základní cíl této práce, tedy poukázání na možnosti využití videotréninku interakcí jako 

doplňující formy logopedické intervence u rodin s dětmi s vývojovou dysfázií, byl splněn.  

 

Jsem přesvědčena o tom, že videotrénink interakcí spolu s logopedickou intervencí může být 

dětem s vývojovou dysfázií a jejich rodinám velkým přínosem.  

Byla bych velmi ráda, pokud by metoda videotréninku interakcí nalezla v moderní logopedii 

své stálé místo a mohla tak být užitečná pro ty, kdo pomoc nejvíce potřebují – rodiče a jejich 

děti. 
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PŘÍLOHY 

Přílohou této práce jsou tři ukázky videonahrávek ze začátku, období uprostřed a z konce 

spolupráce s rodinným systémem číslo 1 a s rodinným systémem číslo 2. 
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