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 Úvod 

Tématem mé bakalá�ské práce je „Hodnocení logopedické pé�e v mate�ských 

školách speciálních“. 

Toto téma jsem si zvolila zám�rn�, protože pracuji jako u�itelka v mate�ské škole 

speciální.  

Jak je již z názvu možné poznat, ve své práci se budu v�novat d�tem v období 

p�edškolního v�ku. 

P�i každodenním kontaktu s d�tmi a jejich rodi�i se dozvídám spoustu d�ležitých 

v�cí, které se týkají výchovy a vzd�lávání d�tí. Jsou to pochvaly, p�ipomínky a nesmím 

zapomenout ani na stížnosti nebo prosby. 

Je samoz�ejmé, že rodi�e si pro své dít� p�ejí tu nejlepší pé�i, aby se cítilo hezky a 

p�íjemn�. 

Proto by m�li mít rodi�e, pedagogové a další, kte�í se s dít�tem setkávají, stále na 

mysli, že se jedná o velmi d�ležité období, kdy dít� poznává nové v�ci, u�í se návyk�m 

a dovednostem, které ho budou provázet celým životem. M�li by být pro n�ho 

kamarádem, vzorem, ale také autoritou. 

Bakalá�ská práce se skládá ze dvou �ástí, z teoretické a praktické. 

V první kapitole teoretické �ásti se v�nuji charakteristice p�edškolního v�ku, 

p�ed�e�ovému vývoji, vlastnímu vývoji �e�i, narušené komunika�ní schopnosti a 

následn� logopedické intervenci. 

Druhá kapitola teoretické �ásti je v�novaná Rámcovému vzd�lávacímu programu pro 

p�edškolní vzd�lávání. Vymezuje principy, pojetí, cíle a charakteristiku jednotlivých 

vzd�lávacích oblastí. Protože Rámcový vzd�lávací program vyty�uje hlavní cíle a 

kompetence k p�edškolnímu vzd�lávání, v záv�ru je charakterizovaná školní zralost, 

která úzce souvisí s p�edškolním obdobím. 

V praktické �ásti jsou charakterizovány mate�ské školy speciální, ve kterých 

probíhalo výzkumné šet�ení. Dále je logopedická pé�e hodnocena z pohledu logoped�

ve zmín�ných mate�ských školách speciálních. Hodnocení z pohledu logoped�, 

probíhalo formou rozhovoru. 
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V záv�ru jsou vyhodnocené otázky z dotazníku, které slouží jako vyjád�ení rodi�� k 

problematice hodnocení logopedické pé�e d�tí ve zmi�ovaných mate�ských školách.  

Výsledky by m�ly posloužit nejen k mému šet�ení v praktické �ásti této bakalá�ské 

práce, ale také pro všechny, kte�í s d�tmi pracují a podílejí se na jejich výchov� a 

vzd�lávání. Jako zp�tná vazba pro pedagogy, logopedy a další odborníky. V záv�ru 

uvádím návrh pro zkvalitn�ní a zlepšení logopedické pé�e v mate�ských školách. 
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1. P�edškolní v�k

V širokém smyslu slova se jako p�edškolní v�k ozna�uje období od narození 

(n�kdy i v�etn� prenatálního vývoje) až do vstupu do školy. 

V užším slova smyslu je „v�kem mate�ské školy “(Krej�í�ová, 2006).  

„P�edškolní v�k zdaleka není jen p�ípravou na školu, je také p�ípravou na život daleko 

dop�edu“(Mat�j�ek, 2005, s.168). 

1.1. Charakteristika p�edškolního v�ku 

Zde je d�ležité zmínit, že mnoho d�tí do mate�ské školy nechodí. N�které z�stávají 

s maminkou doma a pro navazování kontakt� s d�tmi nebo i dalšími maminkami 

navšt�vují r�zná mate�ská centra. Mate�ská centra jsou p�íjemným prost�edím, jak pro 

dít�, které se seznamuje s ostatními d�tmi, tak pro matky, které si takto mohou utvá�et 

p�edstavu, jak bude jejich dít� zvládat mate�skou školu. 

Proto, když si chce matka zacvi�it, zaplavat nebo zajít na kosmetiku, nemusí �ešit 

otázku hlídání dít�te, ale díky z�izovaným d�tským koutk�m, m�že své dít� nechat 

hlídat tam. N�které d�tské koutky vytvá�ejí i r�zné tématické odpoledne nebo i celé 

dny. V�tšinou jsou tyto pobyty hrazeny hodinovou sazbou, což má pro mnohé ur�itou 

výhodu, že návšt�va koutku není nijak zavazující. 

V p�ípad�, že se rodina rozhodne umístit dít� do mate�ské školy, je d�ležité, aby se 

o za�ízení za�ali zajímat již d�íve a m�li možnost si utvo�it p�ehled, jaké mají možnosti 

výb�ru mate�ské školy.  

Na ranou pé�i navazuje možnost institucionalizované p�edškolní výchovy, kterou 

lze realizovat ve speciálních mate�ských školách, v b�žné mate�ské škole nebo ve 

speciální t�íd� p�i mate�ské škole (Valenta, Müller, 2003). 

Mate�ské školy mohou být i soukromé, s r�zným zam��ením (pohyb, cizí jazyk…). 

Od roku 1990 jsou otev�eny možnosti tzv. alternativním školám, ty mají ustálené 

programy, které fungují na stejném principu jako v zahrani�í. Jako p�íklad bych malým 

náznakem uvedla mate�skou školu Waldorfskou, Montessori a Daltonskou. 

Waldorfská mate�ská škola pochází p�vodem z N�mecka. Principy a metody 

vycházejí z duchovní v�dy, jejímž cílem je �lov�k chápaný jako bytost t�lesná, duševní 

a duchovní. Zvláštností této školy je, že nepoužívají klasické u�ebnice. Vyu�ování 
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hlavních p�edm�t� (matematika, fyzika, chemie, p�írodopis a další)probíhá 

v tzv.„epochách“- každodenních dvouhodinových blocích, které probíhají po dobu 2-4 

týdn� (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 

Mate�ská škola Marie Montessori je p�vodem z Itálie - je založena na p�ístupu k 

dít�ti, jako rovnocennému partnerovi dosp�lých. D�ti jsou vedeny k zodpov�dnosti za 

sebe i své okolí. Odmítá p�ímé zasahování do d�tské �innosti. Mottem výuky a výchovy 

se stal výrok jednoho dít�te: „Pomoz mi, abych to mohl ud�lat sám“(Budíková, 

Krušinová, Kuncová, 2004). 

Daltonská mate�ská škola je p�vodem z USA- tato výuka je založena p�edevším na 

principech volnosti, samostatnosti a spolupráce. Dít� si samo volí cestu poznání, plánuje 

si �innost, postupy a �as. Pracuje samostatn�, spoléhá samo na sebe, o radu žádá 

kamarády a u�itele, až když si samo neví rady (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 

Ko�átková (2008)ve své knížce s názvem Dít� a mate�ská škola radí, aby rodi�e 

nevybírali mate�skou školu podle množství zájmových kroužk�, které má školka 

v programu, p�edevším v dopoledních hodinách. To se po mnohaletém experimentování 

moc neosv�d�ilo. Kvalitní d�tské soužití se tím narušovalo a postupem školního roku, 

nastalo, že d�ti byly k aktivitám, které jim rodi�e naplánovali a zaplatili, nuceni. 

Mate�ská škola je pro d�ti „malý d�tský sv�t“. Spousta v�cí, které znají z domova, 

jsou najednou mnohem menší a více p�izp�sobené práv� malým d�tem. V hern�, kde 

d�ti tráví nejvíce �asu, jsou malé koutky ke hraní, nap�íklad kuchy�ka s nádobí�kem, 

ko�árky s panenkami a oble�ky, malý obch�dek, kde mají d�tskou pokladnu a spoustu 

hra�ek, které napodobují opravdový obchod. V jídeln� jsou malé stole�ky a židli�ky, 

ob�d dostávají na malých talí�ích s pohádkovými obrázky a u�í se používat p�íbor, který 

je samoz�ejm� také v menším provedení od „ normálního “. V ložnici, kam si chodí 

odpo�inout, mají malé postýlky, možnost velkého výb�ru plyšák� a hra�ek, se kterými 

by cht�li usínat.    

U�itelky mate�ských škol by m�ly být pro d�ti vzorem, nejen správným mluvním 

vzorem. M�ly by mít velkou míru empatie a v neposlední �ad� i trp�livosti. M�ly by si 

s d�tmi um�t hrát, p�íjemnou a p�ijatelnou formou je u�it  rozvoji motoriky, pohybové 

koordinace, myšlení, prostorové orientace a dalším dovednostem. Vycházet z pot�eb 

d�tí a individuálním p�ístupem je motivovat k dalšímu vzd�lávání. 
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Z výzkum� uskute�n�ných v rodinách i širší ve�ejnosti vyplývá, že mate�ské školy 

jsou rodi�i oce�ovány, a naprostá v�tšina je p�ijímá pozitivn�. Zdá se, že i rodi�e o 

mate�ské škole a u�itelkách doma mluví s uznáním a dít�ti nekomplikují pohled na jeho 

novou roli (Ko�átková, 2008). 

1.2 Vývoj �e�i od narození do období mladšího školního v�ku

Vývoj �e�i neprobíhá jako samostatný proces. Je ovliv�ován vývojem senzorického 

vnímání, motoriky, myšlení a socializací (Klenková, 2006). 

Podle Lechty (1985 in Klenková, 2000) se p�i vývoji d�tské �e�i vzájemn� prolínají 

gramatická, lexikální, zvuková i pragmatická rovina verbálních projev�.  

a) Gramatická rovina (morfologicko – syntaktická) 

 Tato rovina podle Lechty (1985) odráží pom�rn� p�esn� celkovou úrove�

duševního vývoje dít�te. Umož�uje do jisté míry porovnávat rozdíly v intelektu, které 

jsou nápadné na první poslech. Dít� prvními slovy nahrazuje celé v�ty. Slova vznikají 

opakováním slabik a jsou nesklonná (tata, mama). Po podstatných jménech za�íná dít�

používat zvukomalebná citoslovce (pi-pi, bú, bác). Mezi 2. a 3. rokem jsou to p�ídavná 

jména a osobní zájmena a pozd�ji pak �íslovky, p�edložky a spojky. Dít� za�íná 

sklo�ovat a po 3. roce za�íná používat jednotné a množné �íslo. Mezi 3. až 4. rokem 

dít� za�íná tvo�it souv�tí.  

Jestliže dít� starší t�í let používá p�i verbálním projevu více podstatná jména než 

slovesa, jedná se dle Lechty (1985) o omezený vývoj �e�i ( in Klenková, 2000). 

b) Lexikální rovina (lexikáln� – sémantická) 

Tato rovina se zabývá rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby. 

Pasivní slovní zásoba jsou slova, kterým dít� rozumí, chápe jejich význam, ale 

nepoužívá je. 

 „Proto je d�ležité si dávat „pozor na slova, která bychom od svých d�tí v takto 

malém v�ku neradi slyšeli a rad�ji je nevyslovovat“. 

P�ibližn� v 10. m�síci se objevují první známky pasivní slovní zásoby (Klenková, 

2006). 
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Aktivní slovní zásoba jsou slova, kterým dít� rozumí a aktivn� je používá 

k verbálnímu projevu. Pasivní slovník dít�te je vždy v�tší než aktivní (Vágnerová, 

2005). 

P�i rozši�ování slovní zásoby, vznikají i slova, které dít� zkomolí, pomocí 

p�ehozením hlásek nebo slabik, nebo slabiky zam�ní za zcela jiné- tímto vznikají nová 

slova- neologismy. T�mto slov�m rozumí pouze rodi�e nebo blízká rodina. Nap�íklad 

chodník, tramvaj, vlak a spousta dalších je „akaj“, pití je „abú“, atd. Postupn� s v�kem 

neologismy vymizí, n�kdy ur�ité pojmenování �i zkomoleniny z�stávají v rodin�, jako 

p�ipomenutí a vzpomínka, když jejich dít� „za�ínalo mluvit“. 

Kolem  prvního roku dít�te se objevují známky aktivní slovní zásoby. Dít� v�dom�

používá slova k vyjád�ení svých pocit� a pot�eb. Klenková (2006) v této souvislosti 

hovo�í o hypergeneralizaci, což je období, kdy má pro dít� jednotlivé slovo všeobecný 

význam (pod pojem „ Haf “ zahrnuje všechna �ty�nohá a chlupatá zví�ata).  

Ve vývoji �e�i dít�te známe první a druhý v�k otázek podle Sternových   

(cit.Lechta, 1985). 

� V období okolo 1 a p�l roku je to v�k otázky „Co je to?“, p�ípadn� „Kdo je 

to?“, „Kde je?“ 

� V období okolo 3 a p�l roku nastupuje v�k otázky „Pro�?“?, p�ípadn�

„Kdy?“ (Klenková, 2006) 

Pro dít� je v tomto období (do 3let) d�ležit�jší tvorba slovní zásoby než správná 

výslovnost.  

Dít� okolo t�etího roku života dokáže �íct své jméno a p�íjmení, mezi 3.- 4. rokem 

chápe rozdíly „malý-velký, sv�tlo-tma“, zná jméno sourozence, umí �íct básni�ku. 

Koncem p�edškolního v�ku dokáže spontánn� hovo�it o r�zných událostech z jeho 

života, správn� realizovat i delší p�íkazy (Klenková, 2006). 
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Tabulku pr�m�rného po�tu slov dle r�zných výzkum� uvádí Klenková (2000). 

V�k Pr�m�rný po�et slov 

1 rok 5 - 7 

1,5 roku 70 

2,0 roky 270 - 300 

2,5 roku 350 - 450 

3,0 roky 1000 

3,5 roku 1200 

4,0 roky 1500 

5,0 let 2000 

6,0 let 2500 - 3000 

�

c) Zvuková rovina (foneticko – fonologická) 

D�ležitým momentem v ontogenezi �e�i je p�echod z pudového žvatlání na žvatlání 

napodobivé. Což se d�je mezi 6. až 9. m�sícem života dít�te. 

Z pohledu speciálního pedagoga je velmi d�ležité znát tuto problematiku 

ontogeneze, nebo� podle tohoto po�adí se postupuje p�i reedukaci výslovnosti. 

Nejd�íve se v d�tské �e�i fixují samohlásky, v po�adí fixace souhlásek, jsou to 

hlásky záv�rové, úžinové jednoduché, polozáv�rové a úžinové se zvláštním zp�sobem 

tvo�ení (Klenková, 2000). 

Beáta Krahulcová (2007) uvádí vývoj artikulace následovn�: 

a � m � b � p 

a, e, i, o, u, (á, é, í, ó, ú) � au, ou 

f � v 

t � k � g 

h, ch – pouze nápodobou 

l, n, d, t – kontrola, eventuáln� úprava artikula�ního postavení ve t�ech letech je  

prevencí nesprávné až vadné výslovnosti sykavek, stejn� jako i hlásky r a �

i � ej � b�, p�, m�, v� � �, �, � � � � š � ž 

d, t � r � �

t � c � s � z 
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d) Pragmatická rovina 

Lechta (1990) uvádí, že se jedná o sociální aplikaci komunikace, o sociální 

uplatn�ní komunika�ních schopností. Již ve dvou letech dít� dokáže pochopit svoji roli 

komunika�ního partnera a reaguje v ní podle konkrétní situace. 

Ve 3. roce se dít� snaží navazovat a udržovat komunikaci s dosp�lými.  Ve �ty�ech 

letech stále �ast�ji dít� dokáže komunikovat p�im��en� situaci (Klenková, 2006). 

1.2.1 P�ed�e�ové období 

Za�átku vlastní �e�i vždy p�edchází p�ípravná období, která nejsou �asov� p�esn�

odd�lena, ale navzájem se prolínají a mohou probíhat i sou�asn�. Stádia vývoje �e�i se 

d�lí na p�ípravné tzv. „ p�ed�e�ové období a na vlastní vývoj �e�i“ (Klenková, 2000).  

Prvním hlasovým projevem ihned po narození je novorozenecký k�ik jako reflex na 

zm�nu dýchání – dít� odd�lením od mat�ina organizmu za�ne dýchat plícemi. K�ik 

dít�te je p�ípravou k používání hlasu p�i �e�i a tudíž jej není t�eba nijak tišit, jak bývá 

zvykem, nap�. houpáním, chováním apod. (Vyštejn, 1979). 

Komenský se domníval, že chlapecký k�ik p�ipomíná ó-Á/ ó-Adam a k�ik d�v�at  

ó-É/ ó-Eva, �ímž se m�li novorozenci podle pohlaví dovolávat svých prarodi��. 

První týdny a m�síce života jsou pokra�ováním nejt�sn�jšího soužití s maminkou. Dít�

pot�ebuje slyšet její hlas, vnímat tlukot jejího srdce. Jisté omezení pohybu nap�íklad 

v zabalova�ce nebo šátku vnímá jako jistotu (Kutálková, 1996).  

Poznávání nového p�ináší ur�itou nejistotu, dít� si k�ikem žádá p�ítomnost n�koho 

blízkého, který ho vezme do náru�í a op�t se bude cítit bezpe�n�. 

Po�átkem t�etího m�síce m�žeme pozorovat vrozený výrazový pohyb- úsm�v. Je to 

vrozená mimická výrazová „šablona“, která je pozd�ji vyst�ídána úsm�vem na podn�t 

(Drvota in Klenková, 2000). 

N�kte�í auto�i mluví o tomto období jako o období broukání. 

O broukání se Vágnerová (2000) zmi�uje až od 4. m�síce života, kdy ho 

charakterizuje jako vrozenou dispozici pro reprodukování zvuk�, která má zpo�átku 

reflexní charakter. Z toho plyne, že se vyskytuje i u d�tí neslyšících, u kterých postupem 
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�asu mizí, protože zde chybí zp�tná vazba. Období broukání plynule p�echází do období 

tzv. žvatlání.  

Dít� objevuje možnosti melodie, m�ní výšku i sílu hlasu, takže vzniká dojem 

prozp�vování. Zvu�ky n�kdy p�ipomínají hlásky nebo slova, n�kdy jde o zvuky 

p�inejmenším nezvyklé- r�zné mlaskání, cvakání, písknutí. V�tšinou netrvají dlouho, 

m�ní se podle toho, jak se dít�ti povede pusu postavit (Kutálková, 1996). 

Žvatlání má dva vývojové stupn� a to pudové žvatlání a napodobující žvatlání. 

Vyskytuje se v období mezi 6. až 8. m�sícem života. U pudového žvatlání se jedná o 

hru s mluvidly. Pudové žvatlání se vyskytuje i sluchov� postižených d�tí, protože zde 

zatím chybí v�domá sluchová kontrola. V druhém vývojovém období je již zapojena 

sluchová i zraková kontrola. Dít� napodobuje hlásky, které slyší a odezírá pohyby 

mluvidel p�edevším matky. Neslyšící d�ti postupn� p�estávají žvatlat (Klenková, 2000). 

Napodobovací žvatlání je neklamným d�kazem, že dít� slyší (Dolejší, 2003). 

Nej�ast�jší kombinací hlásek je neutrální A a hlásky artikula�n� snadn�jší, tedy 

retnice P, B, M a také T, ozývá se �asto „slova“ mama, papa, tata (Kutálková, 1996).  

Napodobovací reflex sice m�že zp�sobit, že dít� už p�ed prvním rokem �ekne 

z�eteln� n�jaké slovo, ale jde jen o echolálii, opakování bez pochopení významu slova. 

Slovo zatím neprošlo prahem pochopení (Klenková, 2000). 

Posledním stádiem p�ed�e�ového období (okolo 10. m�s.) je stádium porozum�ní 

�e�i. Dít�, a� nechápe obsah slov, motoricky na n� reaguje - nap�íklad „ Ud�lej paci, 

paci“, „Jak jsi velký“, apod. Jedná se o reakci dít�te na melodii �e�i, mimiku, gestikulaci 

mluvící osoby a citové vazby dít�te a okolí (Klenková, 2000). 

Podle Lechty (1985) pr�m�rn� zdravé dít� koncem prvního roku života reaguje na 

jednoduché p�íkazy a zákazy, což je významné pro jeho další vývoj z pedagogického �i 

psychologického hlediska. 

1.2.2  Vlastní vývoj �e�i, první slovo 

Klenková (2000) uvádí, že o prvním slov� nelze v drtivé v�tšin� p�ípad� mluvit 

p�ed prvním rokem. Pokud rodi�e nebo babi�ky uvád�jí první slovo p�ed touto hranicí, 

jde v�tšinou o zbožné p�ání. 
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První slova za�íná dít� používat kolem 1. roku života. N�kte�í auto�i je nazývají 

„jednoslovnými v�tami“. Významov� tato slova vyjad�ují slova pot�eby, p�ání, city, 

prosby, proto se toto období nazývá emocionáln� volním (P�íhoda 1963 in Klenková, 

2000). 

P�íkladem m�že být slovo „mama“. Tímto slovem dít� vyjad�uje, spokojenost a 

radost, že je matka s ním nebo také nespokojenost, že u n�ho matka není. 

 „ Slovo „pipi“ jsou nejen babi��iny ku�ata, ale postupn� i slepice, vrabci, kachny, které 

chodíme krmit i plastová hra�ka do vany “(Kutálková, 1996). 

Užívání prvních slov však neznamená zánik žvatlání, to ješt� n�jakou dobu 

p�etrvává, hlavn� p�i usínání (Seeman in Klenková,2000). 

Jednotlivá slova p�estávají sta�it a vznikají pomalu první v�ty typu: „mámo ham“,  

„ mámo ee “.  

Kutálková uvádí, že rozdíly mezi d�tmi jsou všelijaké a zatímco n�které d�ti, 

zejména hol�i�ky, už mluví pom�rn� zdatn�, jiné, �ast�ji chlapci, se teprve pomalu 

rozjížd�jí. 

Kolem p�ldruhého roku v�ku, za�íná dít� používat dvou až t�í slovné v�ty. Ve dvou 

letech je již schopno mluvit v krátkých v�tách, avšak stále mnoho slov komolí a �asto 

používá onomatopoií jako haf-pes, b�-kráva, mé-koza (Vyštejn). 

  

V období mezi prvním a t�etím rokem 

Kolem roku a p�l až dvou let se dít� nachází v tzv. „ prvním v�ku otázek“. Obecn�

je pro rozvoj �e�i a myšlení velmi d�ležité dít�ti na jeho otázky trp�liv� odpovídat, a to 

z�eteln�, v p�im��eném tempu a úm�rn� jeho úrovni (v kratších, ale celých v�tách). 

Stejn� d�ležité je, abychom se dít�te vyptávali my sami a k �e�i ho motivovali 

(Bedná�ová, Šmardová, 2007). 

Nej�ast�ji se objevují hlásky, které se tvo�í pomocí rt� (P, B, M). Potíže ned�lají 

obvykle ani hlásky T, D, N, kdy se špi�ka jazyka opírá o hrbol nad horními zuby. 

Hlásky T a D jsou �asto nahrazovány souhláskami K,G ( kamínek- tamínet). Když už se 

dít� n�kterou hlásku nau�í, ur�itý �as ji ješt� zam��uje (tole�to-kole�to-

kole�ko)(Kutálková, 2010). 

Dále uvádí, že d�ti do t�í let �asto neum�jí sykavky CSZ. I tyto hlásky bývají 

nahrazovány hláskou T. (husa-huta, tyntá nebo tynká-cinká). Komplikace m�že nastat i 
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p�i 	, Š, Ž. Náhradou je hláska 
 (ko�ka �íhá-to�ta �íhá) nebo m�že dojít k úplnému 

vynechání (šaty-aty). 

Ve t�ech letech dít� dít� již ovládá hodn� hlásek dob�e, ale stále se objevuje 

zam��ování. Pokud má pr�m�rnou slovní zásobu, dokáže se již domluvit. V tomto v�ku 

vzniká nebezpe�í závažné poruchy- koktavosti (Kutálková, 2010). 

D�ti si osvojují spoustu nových slov, ale v rozhodující chvíli si na n� nemohou 

vzpomenout, zarazí se nebo výraz zkomolí. Maminka se za�ne smát a dít� neví pro�, 

ztrácí tak jistotu a zadrhává se (Kutálková, 2010).

Mezi t�etím a �tvrtým rokem 

Toto období je známé jako „období druhého v�ku otázek“ nebo „období otázek“. 

Dít� se nechce už jen cosi nového dozv�d�t, chce si p�edevším popovídat. Proto je 

schopno ptát se stokrát na totéž brát jako odpov�� i ono ok�ídlené“ pro slepi�í kvo� “ 

(Kutálková, 2010). 

Na p�elomu 3. a 4. roku dít� vyjad�uje svoje myšlenky zpravidla obsahov� i 

formáln� s dostate�nou p�esností. Další vývoj se týká kvantitativní stránky osvojování 

nových slov, prohlubování a zp�es�ování obsahu slov a gramatických forem, 

rozši�ování slovní zásoby (Klenková, 2000). 

Sovák (1978) tento proces nazývá intelektualizace �e�i. Etapa pokra�uje celé období, 

kdy je �lov�k schopen u�it se (Sovák in Klenková). 

Ve t�ech letech m�že dít� nastoupit do mate�ské školy, což pozitivn� ovliv�uje jeho 

celkový vývoj. 

1.3  Narušená komunika�ní schopnost u d�tí v p�edškolním v�ku 

„ Komunika�ní schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když n�která rovina (nebo 

n�kolik rovin sou�asn�) jeho jazykových projev� je narušena, nedovoluje vyplnit jeho 

komunika�ní zám�r “(Lechta, 1995, str.13). 

M�že jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, 

pragmatickou rovinu jazykových projev�, m�že jít o verbální i neverbální, mluvenou 

 i grafickou formu komunikace, její expresivní a receptivní složku (Klenková, 2006). 

Definovat narušenou komunika�ní schopnost je samo o sob� dosti nesnadné.  
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Velmi komplikované je již vymezení normality, tzn. ur�ení, kdy se jedná o normu a 

kdy už mluvíme o narušení. Platí zde ur�ité jazykové zvláštnosti, jako nap�. odlišná 

výslovnost vibrant v �eštin� nebo n�m�in�, jiné tempo �e�i u nás a v japonštin� atd. 

Proto musíme nejprve zhodnotit jazykové prost�edí, ve kterém �lov�k žije, jaké má 

vzd�lání, je-li mluvním profesionálem. Musíme si všímat všech rovin, nelze hodnotit 

pouze formální stránku �e�i (Klenková, 2006). 

Je d�ležité odlišit narušenou komunika�ní schopnost od fyziologických proces�

z hlediska �e�ového vývoje. Mezi ty �adíme fyziologickou nemluvnost do prvního roku 

dít�te, vývojovou dysfluenci v období okolo t�etího a �tvrtého roku, nesprávnou 

výslovnost do ukon�ení �e�ového vývoje okolo 5. roku a dysgramatismus, který je 

považován za fyziologický asi do 4. roku života dít�te (Lechta, 2003). 

1.3.1  Narušený vývoj �e�i 

,, Narušený vývoj jako jedna z kategorií narušení komunika�ní schopnosti, je 

chápán široce, kv�li množství p�í�in, které jej mohou zp�sobit, a bohatství symptom�, 

jimiž se projevuje"  

(Klenková, 2006). 

 Narušený vývoj �e�i chápeme jako systémové narušení jedné, více anebo všech 

oblastí vývoje �e�i u dít�te s ohledem na jeho chronologický v�k (Klenková, 2006). 

Jak již bylo výše �e�eno, dít� do prvního roku svého života prochází p�ípravnými stádii 

vývoje �e�. Nemluví, neužívá slova, ale k�i�í, brouká a žvatlá. Toto období 

„fyziologické nemluvnosti“ trvá asi do konce 1. roku a od této se za�ínají objevovat 

první sl�vka, za�íná vlastní vývoj �e�i (Klenková, 2006).V p�ípad�, že i p�es odborná 

posouzení odborník� ( pediatra,foniatra, psychologa a dalších)nedojde  mezi 2.- 3. 

rokem  života dít�te k vývoji �e�i a �e� se opozdí, mluvíme o „prodloužené fyziologické 

nemluvnosti“ (Klenková, 2006). 

Opožd�ný vývoj �e�i 

Vývoj �e�i je opožd�n tehdy, jestliže dít� ve t�ech letech nemluví nebo mluví mén�

než jeho vrstevníci. Je nutné hledat p�í�iny opožd�ní a je vhodné provést diagnostiku a 

zajistit odborná vyšet�ení (foniatrické, neurologické, psychologické a další, která 
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vylou�í sluchovou vadu, vadu zraku, poruchy intelektu, vady mluvních orgán�, 

orofaciální rozšt�py, autismus a další. 

Nej�ast�jšími faktory opožd�ného vývoje �e�i je nepodn�tné a nestimulující 

prost�edí, prost�edí, které nev�nuje pozornost �e�ovému neuropsychickému vývoji 

dít�te, citová deprivace, genetické vlivy, p�ed�asné narození (Klenková, 2006). 

Vývojová dysfázie 

V sou�asné odborné literatu�e se uvádí pro specificky narušený vývoj �e�i termín 

vývojová dysfázie. D�íve byla dysfázie nazývaná jako sluchon�mota, alalie, d�tská 

vývojová nemluvnost, afemie. 

Vývojová dysfázie se projevuje mnoha p�íznaky v oblasti �e�ové i v dalších 

oblastech ne�e�ových, projevuje se nerovnom�rným osobnostním vývojem. Typické je 

narušení verbálního projevu, úrove� verbálního projevu je mnohem nižší, než odpovídá 

intelektu a neverbálním schopnostem (Klenková, 2006). 

Mutismus 

Mutismus je ztráta schopnosti verbáln� komunikovat, on�m�ní. P�edstavuje 

hrani�ní problematiku mezi r�znými v�dními obory- psychiatrií, psychologií, foniatrií a 

logopedií. P�estože mutismus zasahuje p�evážn� schopnost verbálního vyjad�ování, je 

chápán spíše jako psychická porucha. Vyskytuje se nej�ast�ji u p�edškolních d�tí a 

mladších školních d�tí, u dosp�lých bývá symptomem ur�itých syndrom� (Klenková, 

2006). 

Pro dít� s mutismem je d�ležitý týmový p�ístup odborník�- psychiatra, foniatra, 

psychologa, logopeda a dalších. 

Narušení �lánkování �e�i 

Do této skupiny je �azena dyslalie a dysartrie. Mají odlišnou etiologii, ale spole�ný 

symptom- �lánkování �e�i (artikulace)je narušené. 

Dyslalie

Jde o nej�ast�jší poruchu komunika�ní schopnosti. Je to porucha artikulace, kdy je 

narušena výslovnost jedné hlásky �i skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou
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vyslovovány správn� podle p�íslušných norem. Projevuje se nep�esným vyslovováním, 

zam��ováním nebo vynecháváním hlásek. Musíme rozlišovat dyslalii od tzv. 

fyziologické dyslalie, která se m�že projevovat do pátého roku života dít�te, pop�ípad�

od prodloužené fyziologické dyslalie do konce sedmého roku (Klenková, 2006). 

Závažnou p�í�inou dyslalie bývá nerozpoznaná vada sluchu (nap�. percep�ní 

nedoslýchavost, kdy dít� neslyší vysoké tóny a proto mu „uniká“ výslovnost ostrých 

sykavek S a Z. 

P�i úprav� nesprávné nebo vadné výslovnosti u d�tí a osob bez postižení sluchu, se 

zam��uje na gymnastiku mluvidel (procvi�ování rt�, jazyka…), na rozvíjení 

fonematického sluchu a správný �e�ový vzor. 

Pokud dít� ur�itou hlásku pravideln� vynechává- ozna�uje se to jako mogilálie 

hlásky (nap�. mogilálie hlásky S). 

Vynechávání nebo zam��ování hlásky se do ur�itého v�ku považuje za 

fyziologický jev (nesprávnou artikulaci), pokud ale odchylky p�ekro�ily v�kovou 

hranici a nebyly zvládnuty p�irozenou cestou, p�ípadn� zvýšenou stimulací, jsou 

odchylky považovány za patologické, proto se užívá, po dosažení ur�itého v�ku, 

p�ípony – ismus. Nap�íklad patologickým mechanismem artikulovaná hláska „a“ je 

alfacismus, betacismus(b), gamacismus (g), deltacismus (d), kappacismus(k), 

sigmatismus (všechny sykavky), vetacismus(v), chiticismus(ch), rotacismus (r), 

rotacismus bohemicus (�), rotacismus (j) a další (Krahulcová). 

Vývoj artikulace z hlediska v�ku (upraveno dle Jurne�kové a Vysoudilové 1970 in 

Krahulcová) 

V�k Vývoj artikulace 

1-2,5 roku 

b, p, m, a, o, u, i, e 

j, d, t, n, l   (artikula�ní postavení se vyvíjí po t�etím 

roce a je základem pro vývoj hlásky r) 

2,6-3,5 roku au, ou, v, f, h, ch, k, g 

3,6-4,5 roku b�, p�, m�, v�, �, �, �

4,6-5,5 roku �, š, ž 

5,6-6,5 roku c, s, z, r 

6,6-7 let � a diferenciace �, š, ž, c, s, z 



	��

�

Dysartrie 

Jedná se o poruchu motorické realizace �e�i jako celku vznikající p�i organickém 

poškození centrální nervové soustavy a je nejtypi�t�jším narušením komunika�ní 

schopnosti související s poruchou artikulace. Nejt�žší stupe� dysartrické poruchy je 

anartrie, která se projevuje neschopností verbální komunikace.Dysartrie i anartrie 

mohou vzniknout v kterémkoliv období života. V n�kterých p�ípadech se jedná o 

vrozené vady nebo následky poškození nervového systému, nej�ast�ji u d�tí s d�tskou 

mozkovou obrnou, nebo získány b�hem pozd�jšího období života r�znými 

neurologickými onemocn�ními (Klenková 2006). 

Narušení zvuku �e�i 

Do této skupiny se �adí rinolalie a palatolalie. 

Rinolalie (huh�avost) 

Jedná se o narušení komunika�ní schopnosti, která postihuje zvuk �e�i i artikulaci. 

K poruše dochází, jestliže se prostory dechové trubice (nosohltan a dutina nosní) 

podílejí na rezonanci p�íliš siln� nebo naopak velmi málo. V �eštin� se nosov� vyslovují 

pouze hlásky M, N, � (NG) - p�i jejich artikulaci se hovo�í o nazalit�. 

Palatolalie (z latin. palatum- patro). 

Huh�avost je porucha postihující zvuk �e�i a artikulaci. 

Palatolalie je vada �e�i, která vznikla na základ� vrozeného rozšt�pu patra, pop�ípad�

rozšt�pu rtu a patra. Pro palatolalii jsou charakteristické zm�ny rezonance (zvýšená a 

deformovaná nazalita, otev�ená huh�avost), porušená artikulace, narušené neverbální 

chování. 	asto se objevují i poruchy sluchu a opožd�ný vývoj �e�i, hlas m�že být i 

deformován (palatofonie) (Sovák, 1978). 

Narušení plynulosti (fluence) �e�i 

Do skupiny narušení plynulosti �e�i je za�azena koktavost (balbuties) a breptavost 

(tumultus sermonis) 
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Balbuties - koktavost 

Definice koktavosti není snadná, nebo� její etiologie, symptomatologie, diagnostika 

i terapie, je rozsáhlá a obtížná. P�í�ina koktavosti není známá a neexistuje na ni žádný 

lék, p�esto léka�i �asto ordinují sedativa pro celkové uklidn�ní dít�te. To pak zdánliv�

mluví lépe, ale ve skute�nosti vlastn� mén�, protože je utlumeno. Dopovat vyvíjející se 

organismus léky je vždy na pováženou (Peutelschmiedová in Krej�í�ová, 2006). 

Tumultus sermonis - breptavost 

Jde o poruchu plynulosti �e�i. Charakteristické je extrémn� zrychlené tempo �e�i. 

Na rozdíl od koktavosti si postižený sv�j nedostatek neuv�domuje. Podle posledních 

výzkum� má breptavost organický p�vod (Klenková, 1997). Logoped u�í breptavého 

správn� dýchat, jasn� artikulovat, upravovat tempo a rytmus mluvy, tlumit její rychlost. 

Podmínkou úsp�šné terapie je d�kladná diagnostika a popis narušení, zjišt�ní všech 

projev� (Klenková, 2006). 

Symptomatické poruchy �e�i 

Jedná se o narušení komunika�ní schopnosti provázející jiné, dominantní postižení, 

nemoc, poruchu (Lechta 1990 in Klenková). 

1.4  Logopedická intervence 

Logopedická intervence (Škodová, Jedli�ka a kol., 2003) – „zákrok“ – logopeda 

za�íná již vstupem klienta do ambulance. Jedná se o specifickou aktivitu, kterou 

uskute��uje logoped s cílem:  

1. identifikovat 

2. eliminovat, zmírnit �i alespo� p�ekonat narušenou komunika�ní schopnost 

 (dále NKS) 

3. p�edejít tomuto narušení, zlepšit komunika�ní schopnost 
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Logopedickou intervenci chápeme jako složitý „multifaktoriáln� podmín�ný 

proces, který realizuje v zájmu dosažení cíl� na t�ech úrovních, a to:  

1. Logopedická diagnostika - zjistit, zda se jedná o NKS nebo o fyziologický jev, 

pokud možno odhalit p�í�inu NKS, ur�it, zda se jedná o NKS trvalou, 

p�echodnou, vrozenou �i získanou, zjistit, zda si osoba s NKS své narušení 

uv�domuje nebo ne, ur�it stupe� a formu NKS, navrhnout p�ípadná terapeutická 

opat�ení 

2. Logopedická terapie - stimulace a korekce nerozvinutých, opožd�ných, 

ztracených nebo vadných �e�ových funkcí 

3. Logopedická prevence - v logopedické prevenci v p�edškolním (mladším 

školním)v�ku jde zejména o vytvá�ení podmínek pro správný a p�irozený vývoj 

�e�i a tím p�edcházení r�zným vadám a poruchám a také o v�asné odhalení 

p�ípadných nedostatk�. Jde také o p�ekonávání a odstra�ování p�ekážek 

správného vývoje �e�i, což má vliv na celkový rozvoj osobnosti dít�te 

(Klenková, 2000). 

Prevence primární - p�edcházení ohrožujícím situacím v celé populaci 

Prevence sekundární - orientuje se na rizikovou skupinu 

Prevence terciální - zam��uje se na osoby, u nichž se již narušená komunika�ní 

schopnost projevila (Klenková, 2000). 

Neustále zd�raz�ujeme propojenost, prolínání, spolupodmín�nost a návaznost 

jednotlivých oblastí vývoje. Cílem je upozornit na jednotlivé kamínky, z nichž se skládá 

mozaika (tedy co sledovat, uv�domovat si, s �ím to souvisí a k �emu by m�lo dít� ve 

kterém v�ku vývojov� dozrát.tento p�ístup je d�ležitý nejen pro diagnostiku, ale také 

pro reedukaci (Bedná�ová, Šmardová,2007). 
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2. Rámcov� vzd�lávací program p�edškolního vzd�lávání 

(dále jen RVP PV)

Verze Rámcového vzd�lávacího programu pro p�edškolní vzd�lávání z roku 2001 

byla o t�i roky pozd�ji, tedy v roce 2004 aktualizována. Na základ� t�íletých zkušeností 

praxe a v d�sledku postupu �ešení problematiky byl pojmov� i obsahov� zp�esn�n. 

Z publikace, vydáné Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze roku 2004, ve své 

další �ásti bakalá�ské práce, budu vycházet. 

2.1  Vymezení a principy RVP PV 

„V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzd�lávání v �R (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákon� o 

p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání, se do 

vzd�lávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokument� pro vzd�lávání žák�

od 3 do 19 let. Kutikulární dokumenty jsou vytvá�eny na dvou úrovních – státní a školní. 

Státní úrove� v systému kutikulárních dokument� p�edstavují Národní program 

vzd�lávání (NPV) a Rámcov� vzd�lávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje 

požadavky na vzd�lávání, které jsou platné v po�áte�ním vzd�lávání jako celku, RVP 

vymezují závazné rámce vzd�lávání pro jeho jednotlivé etapy (pro p�edškolní, základní 

a st�ední vzd�lávání). Školní úrove� p�edstavují školní vzd�lávací programy (ŠVP), 

podle nichž se uskute��uje vzd�lávání na jednotlivých školách. Školní vzd�lávací 

program si vytvá�í každá škola podle zásad stanovených v p�íslušném RVP.“ (RVP PV, 

2004, s.3) 

RVP PV  je sestaven tak, aby vycházel v souladu s odbornými požadavky sou�asné 

kurikulární reformy: 

� akceptoval p�irozená vývojová specifika d�tí p�edškolního v�ku a d�sledn� je 

promítal do obsahu, forem a metod 

� umož�oval rozvoj a vzd�lávání každého dít�te v rozsahu jeho individuálních 

možností a pot�eb 

� zam��oval se na vytvá�ení základ� klí�ových kompetencí v etap� p�edškolního 

vzd�lávání 
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� definoval kvalitu p�edškolního vzd�lávání z hlediska cíl�, podmínek, obsah� a 

výsledk�, které má p�inášet 

� zjiš�oval srovnatelnou pedagogickou ú�innost vzd�lávacích program�, které si 

vytvo�í jednotlivé mate�ské školy 

� umož�oval mate�ským školám využívat forem metod a p�izp�sobovat vzd�lání 

regionálním a místním podmínkám 

� poskytoval kritéria využitelná pro vnit�ní i vn�jší evaluaci (proces pr�b�žného 

vyhodnocování)mate�ské školy a poskytovaného vzd�lávání (RVP PV, 2004) 

2.2 P�edškolní vzd�lávání a cíle p�edškolního vzd�lávání 

P�edškolní vzd�lávání se orientuje k tomu, aby si dít� od útlého v�ku osvojovalo 

základy klí�ových kompetencí a získávalo p�edpoklady pro své celoživotní vzd�lávání, 

umož�ující mu se snáze a spolehliv�ji uplatnit ve spole�nosti znalostí. 

P�edškolní vzd�lávání je institucionáln� zajiš�ováno mate�skými školami, pop�. 

realizováno v p�ípravných t�ídách základní školy. 

P�edškolní vzd�lávání se organizuje pro d�ti zpravidla od t�í do šesti (sedmi) let. 

P�ednostn� jsou p�ijímány d�ti v posledním roce p�ed zahájením povinné školní 

docházky. 

RVP PV vymezuje cíle v podob� zám�r� a cíle v podob� výstup�, nejprve na 

úrovni obecné a následn� na úrovni oblastní. Jedná se o tyto kategorie: 

• rámcové cíle – zám�rem p�edškolního vzd�lávání je rozvíjet každé dít� po 

stránce fyzické, psychické i sociální a tím d�ti vést, aby na konci svého 

p�edškolního období bylo jedine�nou a relativn� samostatnou osobností. Aby 

dít� bylo schopno zvládat nároky života, které jsou na dít� kladeny v prost�edí 

rodiny i školy. Zárove� aby zvládal nároky, které ho v budoucí dob�

nevyhnuteln� �ekají.  

Instituce, které poskytují p�edškolní vzd�lávání, hlavn� tedy pedagogové, by 

m�li p�i své práci sledovat tyto rámcové cíle. 
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1.  rozvíjení dít�te, jeho u�ení a poznání 

2.  osvojení základ� hodnot, na nichž je založena naše spole�nost 

3.  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost p�sobící na své okolí 

Pedagog by m�l mít neustále na mysli, že tyto cíle jsou svým zp�sobem 

univerzální, p�irozené a hlavn� všudyp�ítomné. Tímto je �e�eno, že nejen p�i �innostech 

plánovaných, ale p�i nejr�zn�jších situacích a za r�zných okolností, p�sobí pedagog na 

dít� ve všech cílových oblastech. Svým chováním a svými postoji tak dít� ovliv�uje, 

proto by m�l mít neustále na z�eteli, že m�že zám�rné napl�ování t�chto cíl�

podporovat, ale také jim bránit (RVP PV, 2004). 

� klí�ové kompetence – výstupy dosažitelné v p�edškolním v�ku 

1. kompetence k u�ení 

2. kompetence k �ešení problém�

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence �innostní a ob�anské 

díl�í cíle – vyjad�ují konkrétní zám�ry p�íslušející té které vzd�lávací oblasti 

díl�í výstupy – díl�í poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které díl�ím cíl�m 

odpovídají 

Všechny tyto kategorie jsou vzájemn� propojeny a vzájemn� se ovliv�ují (RVP PV, 

2004). 

2.3  Vzd�lávací obsah RVP PV 

Vzd�lávací obsah je stanoven pro celou v�kovou skupinu, pro d�ti ve v�ku od 3 do 

6 (7) let a je hlavním prost�edkem vzd�lávání d�tí v mate�ské škole. Je sestaven tak, aby 

sloužil k napl�ování vzd�lávacích zám�r� a dosahování vzd�lávacích cíl�. 
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Vzd�lávací obsah je v RVP PV uspo�ádán do p�ti vzd�lávacích oblastí: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociáln�-kulturní, environmentální. Jsou však nazvány 

jako: 

1. Dít� a jeho t�lo 

2. Dít� a jeho psychika 

3. Dít� a ten druhý 

4. Dít� a spole�nost 

5. Dít� a sv�t 

Dít� a jeho t�lo 

V této biologické oblasti je základem pedagogova úsilí podpora dít�te p�i fyzickém 

rozvoji. 

Zlepšování t�lesné i pohybové zdatnosti, podporování jeho pohybových a 

manipula�ních dovedností, u�ení se sebeobslužným dovednostem a vedení ke správným 

životním návyk�m a postoj�m. 

Pedagog dít� podporuje v: 

uv�dom�ní si vlastního t�la, rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a 

jemné motoriky (koordinace ruky a oka, koordinace pohybu), rozvoj a užívání všech 

smysl, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojení si praktických dovedností 

(vzhledem k v�ku), osvojení si poznatk� o t�le a zdraví, dovedností k podpo�e zdraví, 

bezpe�í, osobní pohody, vytvá�ení zdravých životních návyk�

Dít� a jeho psychika 

Oblast psychologická je zam��ena na podporu psychické zdatnosti a odolnosti, 

rozvoj �e�i, jazyka, intelektu, cit� a v�le, sebepojetí a sebenahlížení, kreativity, rozvoj a 

osvojování vzd�lávacích dovedností a povzbuzení k dalšímu rozvoji.

Tato oblast zahrnuje t�i „podoblasti“: 

1. Jazyk a �e� - rozvoj �e�ových schopností a jazykových dovedností (vnímání, 

naslouchání, porozum�ní), výslovnost, vyjad�ování, mluvní projev, rozvoj 

komunikativních dovedností verbálních a neverbálních, osvojení si n�kterých 
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dovedností, které p�edcházejí �tení a psaní, rozvoj o psanou podobu a další 

formy sd�lení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

2. Poznávací schopnosti a funkce, p�edstavivost a fantazii, myšlenkové 

operace - rozvoj pam�ti a pozornosti, rozvoj tvo�ivosti, posílení p�irozených 

poznávacích cit� (zvídavost, radost u objevování), vytvá�ení vztahu k u�ení, 

podpora k zájmu o u�ení, osvojení si poznatk� o znakových systémech (abeceda, 

�ísla), vytvá�ení základ� pro práci s informacemi.

3. Sebepojetí, city a v�le - poznání sebe sama, uv�dom�ní si vlastní identity, 

získání sebev�domí, sebed�v�ry, získání relativní citové samostatnosti, rozvíjení 

cit� a prožívání, vyjád�ení prožitk�, zám�rn� �ídit svoje chování a ovliv�ovat 

vlastní situaci. 

Dít� a ten druhý 

Interpersonální oblast podporuje utvá�ení vztah� dít�te k jinému dít�ti nebo 

dosp�lému. Posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajiš�ovat pohodu 

t�chto vztah�. 

Pedagog dít� podporuje v: 

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posiluje v n�m prosociální 

chování ve vztahu k ostatním lidem, vytvá�ení prosociálních postoj� (rozvoj tolerance, 

respektu, p�izp�sobivosti), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 

neverbálních), ochrana osobního soukromí a bezpe�í ve vztazích s druhými d�tmi i 

dosp�lými. 

Dít� a spole�nost 

Zám�rem v sociální oblasti je uvést dít� do spole�enství ostatních lidí a do jejich 

pravidel, uvedení do sv�ta duchovních i materiálních hodnot, do sv�ta kultury a um�ní. 

Pedagogova podpora dít�te spo�ívá v : 

Rozvoji schopnosti žít ve spole�enství ostatních lidí, spolupracovat, podílet se, vnímat a 

p�ijímat uznávané hodnoty ve spole�nosti, zvládat jeho zm�ny, osvojení si základních 
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poznatk� o prost�edí, ve kterém žije, vytvá�ení pozitivních vztah� ke kultu�e a um�ní, 

možnost se vyjad�ovat a projevovat. 

Dít� a sv�t 

V environmentální oblasti je zám�rem u dít�te vytvo�it pov�domí o okolním sv�t�, 

jeho d�ní, o vlivu �lov�ka na životní prost�edí. 

Pedagog u dít�te podporuje: 

Seznamování s místem a prost�edím, ve kterém žije, vytvá�ení pozitivního vztahu 

k n�mu, poznávání jiných kultur, pochopení, že zm�ny zp�sobené lidmi mohou 

prost�edí zlepšovat, ale také zhoršovat, poškozovat a ni�it, rozvoj schopnosti 

p�izp�sobovat se prost�edí i jeho zm�nám, vytvá�ení pov�domí o sounáležitosti sebe se 

sv�tem, s p�írodou, lidmi, spole�ností, planetou Zemí. 

2.4.  Zralost pro školu

Ke konci p�edškolního v�ku dít� vstupuje do období, které dnešní psychologie 

nazývá jako mladší školní v�k. Nyní n�co d�ív�jšího pomalu doznívá a n�co nového se 

pomalu rozbíhá. Zápis d�tí do prvních t�íd je velkou rodinnou událostí. Ú�edn� se koná 

v dob� od 15. ledna do 15. února a zapsány jsou d�ti, které v sou�asn� probíhajícím 

školním roce dosáhly v�ku šesti let (Mat�j�ek, 2005). 

Vstup do školy je po období bezstarostných her první náro�nou zkušeností a již zde 

je z�ejmý opravdu velký rozdíl mezi d�tmi, kterým se informovaní rodi�e cílen� v�nují 

a d�tmi, které rodi�e ponechali osudu (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 

V 	eské republice m�že do školy dít� s v�kem 6 let. Každé dít� však v tomto v�ku 

nemusí být zralé pro školu. M�že být zralé a p�ipravené nebo také zralé, ale 

nep�ipravené. M�že být ale také zralé, a p�esto v n��em nezralé. Takové dít� je nutné 

individuáln� posoudit.Chceme –li  školní docházku odložit, je t�eba mít doporu�ení 

z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.  

Pro hrubý odhad školní zralosti se d�íve používala tzv. „ filipínská míra“. Podle ní 

je dít� zralé pro školu, v p�ípad�, že si dokáže p�es hlavu sáhnout  pravou rukou na levé 

ucho nebo levou rukou na pravé ucho (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 
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„Vývoj �e�i obvykle odráží pokroky v myšlení d�tí. Slovní zásoba má už n�jaký ten tisíc 

výraz�, skladba je náležit� rozvinutá, obsah sd�lení dob�e ukazuje na zájmy dít�te a 

spole�enské užití �e�i mu umož�uje komunikaci s okolím celkem bez 

problém�“(Mat�j�ek,2005, s.178). 
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3. Vlastní šet�ení 

Cíl práce a metodologie 

 Bakalá�ská práce je zam��ena na hodnocení logopedické pé�e v mate�ských 

školách speciálních. Hodnoceny a porovnávány byly dv� mate�ské školy speciální.  

První zpracovanou je Mate�ská škola speciální p�i Jedli�kov� ústavu v Praze. 

Druhou je Mate�ská škola speciální v Broumov�. 

V obou mate�ských školách mi byl umožn�n náhled do dokumentace. V mate�ské 

škole v Broumov� mi nebyl dovolen opis a následné zve�ejn�ní jejich vzd�lávacího 

programu, pouze mi byl sd�len název. 

Tyto mate�ské školy nebyly náhodným výb�rem, jelikož jsem zmi�ovanou 

Mate�skou školu v Broumov� m�la možnost poznat prost�ednictvím pedagogické praxe. 

A v Mate�ské škole speciální v Praze pracuji t�etím rokem. 

Vlastní výzkumné šet�ení obsahuje dv� d�ležité �ásti týkající se hodnocení 

logopedické pé�e, kterými jsou:  

1. Rozhovor s logopedy z jednotlivých mate�ských škol speciálních. 

2. Dotazníky vypln�né rodi�i d�tí, které navšt�vují danou mate�skou školu 

speciální a jejich celkové vyhodnocení. Dotazník obsahoval všechny varianty odpov�dí, 

uzav�ené, otev�ené i polouzav�ené. V MŠ speciální v Praze byly dotazníky p�edávány 

osobn�.  

V MŠ speciální v Broumov�, byly dotazníky po domluv� s pedagogem p�edávány 

rodi��m b�hem m�síce února tohoto roku. Ke konci m�síce byly vyzvednuty a 

anonymn� zpracovány. 

Návratnost dotazník� byla v obou mate�ských školách 100%. 

Klí�ovým cílem bakalá�ské práce je hodnocení logopedické pé�e v mate�ských 

školách speciálních. Tato pé�e je ve vlastním výzkumu hodnocena z pohledu rodi�� d�tí 

a z pohledu logoped� zam�stnaných v mate�ských školách speciálních. 

V záv�ru uvádím návrh pro zkvalitn�ní a zlepšení logopedické pé�e v mate�ských 

školách. 
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3.1  Mate�ská škola speciální p�i Jedli�kov� ústavu v Praze

                  

Motto: 

„Sv�t mi bude jednou vd��ný, že jsem prost� jedine�ný. Cvi�ení a sportování �e� mi 

zlepší k nepoznání. S rodi�ovskou pomocí dojdeme až k promoci.“

Charakteristika mate�ské školy speciální (dále jen MŠ) 

Mate�ská škola speciální pat�í pod správu Jedli�kova ústavu. 

Je pavilónového typu a poskytuje pé�i d�tem s opožd�ným vývojem �e�i. Je 

zam��ena také na t�lesný rozvoj. 

�e� a pohyb spolu úzce souvisí, proto Mate�ská škola speciální s logopedickou pé�í 

a všestrannou t�lesnou �inností. 

MŠ integruje d�ti bez vad �e�i z d�vodu rychlejší nápravy �e�i u d�tí s opožd�ným 

vývojem �e�i. V letošním roce jsou p�ihlášené dv� d�ti bez vad �e�i. 

Ve dvou pavilonech jsou umíst�ny 3 t�ídy s celkovým po�tem 30 d�tí ve v�ku od 3 

do 7 let. V prvním pavilonu se nachází 1 t�ída, jídelna a �editelna. Ve 2. pavilonu se 

nachází 2 t�ídy. Ve 3. pavilonu se nachází t�locvi�na, ložnice a místnost logopedie.  

P�ijímání d�tí do MŠ speciální 

Do speciální mate�ské školy jsou p�ijímány d�ti na podklad�                

pedagogicko- psychologického vyšet�ení a na vyšet�ení odborným pediatrem a 

logopedem. D�ti jsou za�azovány do v�kov� smíšených t�íd. Možnost zápisu je 

celoro�n�. 

Všechny d�ti mají k dispozici individuální zkušební pobyt v MŠ (nejvýše 3 m�síce) 

až do doby jejich úplné adaptace. 

Logopedická pé�e 

Odbornou logopedickou pé�i zajiš�uje logopedka s vysokoškolským vzd�láním a 

atestací, která s d�tmi pracuje individuáln�, p�edává informace a podílí se na 

individuálním programu d�tí. 
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Cíle MŠ

Na základ� vypracovaných výchovn� vzd�lávacích plán� v�etn� individuálních 

jsou d�ti vedeny k osvojování kulturn�- hygienických návyk�, k správným sociálním 

vztah�m, k rozvoji všestranného pohybu, myšlení a �e�i. D�ti jsou vedeny hlavn� ve 

stylu být odpov�dný za to, co d�lám. Do plánu jsou za�azovány prvky z rámcového 

programu pro p�edškolní vzd�lávání, kde je t�eba zohlednit vzd�lávání d�tí se 

speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 

Vytvá�ením koutk� k hrám a používáním vhodných pom�cek je v d�tech 

probouzen zájem o �innosti, poznání a samostatné rozhodování. 

Základem práce všech pedagogických pracovník� MŠ je respektování individuality 

dít�te a navázání úzké spolupráce s rodinou. 

Spolupráce s rodinou je nejv�tším plánem. Ke spolupráci s rodinou slouží 

p�edevším rodi�ovské sch�zky, kde je s rodi�i bu� individuáln� nebo ve skupin�

hovo�eno. Snahou všech pedagogických zam�stnanc� školky je nau�it rodi�e 

d�slednosti ve výchov�. 

Cíle vzd�lávací �innosti: 

� v�novat zvýšenou pozornost adaptaci dít�te na prost�edí MŠ 

� vytvá�ení pozitivního vztahu k blízkým osobám, k p�írod�, ke spolužák�m,                                  

    k prost�edí MŠ, kultu�e, um�ní, k nejbližšímu okolí  

� p�izp�sobení vzd�lávání individuálnímu stupni rozvoje a kvalit� �e�ového  

    projevu dít�te 

� v�novat zvýšenou pozornost d�tem z mén� podn�tného prost�edí 

� zam��it se na vytvá�ení kulturn�-hygienických návyk�, na sebeobsluhu 

� p�ipravit d�ti pro vstup do školy (domácí úkoly – písemné, ústní, i pro rodi�e) 

Pedagogové se st�ídají ve t�ídách na r�zné výchovné �innosti, tím získávají 

objektivní hodnocení na každé dít�, které si zárove� zvyká na více u�itel�, což je pro 

d�ti výbornou pr�pravou pro vstup na základní školu. 
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Odborná pé�e 

Odbornou pé�í zajiš�ují 2 u�itelky, které mají ukon�ené magisterské studium 

speciální pedagog, 1 u�itelka ukon�ené speciální a pokra�ující v bakalá�ské studium, 2 

u�itelky mají ukon�ené st�edoškolské studium všeobecné pedagogické školy. 

Spolupráce s dalšími organizacemi, odborníky 

Je vytvo�ena spolupráce s SPC Jedli�kova ústavu.  

Jednou v týdnu, dochází do MŠ psycholožka a na základ� výsledk� pedagogicko - 

psychologických vyšet�ení pomáhá s tvorbou individuálních plán�. 

Psychologickou pomoc mohou využít rodi�e a pedagogové se svými osobními 

problémy. Tato služba je poskytována od ledna tohoto roku a je rodi�i pln� využívána. 

Rodina 

Rodi�e mají možnost diskutovat se všemi pedagogickými pracovníky a vytvá�et 

individuální plán, který se musí shodovat s domácím prost�edím.  

Mohou konzultovat p�ipomínky k práci školy, navrhovat nám�ty na akce a další 

aktivity. N�kterých akcí se mohou zú�astnit. 

Pro úsp�šnost spole�ného výchovného p�sobení je d�ležité, aby byly u�itelky 

informovány o každé zm�n� týkající se dít�te, jeho zdravotního, psychického stavu 

(individuální zvláštnosti a pot�eby dít�te). 

T�ída p�edškolních d�tí 

P�edškolák�m, kte�í mají p�ípravu do školy, nastává p�l roku p�ed odchodem ze 

školky režim podobný škole – jednou týdn� dostávají písemný úkol p�es víkend a 

jednou týdn� ústní úkol. D�ti se tímto p�ipravují na školu p�edevším v oblasti 

samostatnosti a zodpov�dnosti. Jednou týdn� probíhají kontrolní testy z r�zných oblastí 

vzd�lávacího programu.   

Školní vzd�lávací program 

Podporuje zdravý t�lesný, psychický a sociální vývoj d�tí, vytvá�í podmínky pro 

jejich individuální osobnostní rozvoj a p�edpoklady k pozd�jšímu vzd�lávání. 
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Hlavní cíle p�edškolního vzd�lávání (dle povinného Rámcového vzd�lávacího 

programu) : 

a) Rozvíjení dít�te, jeho u�ení a poznání  

b) Osvojení základ� hodnot, na nichž je založena naše spole�nost     

c) Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se i jako 

samostatná osobnost p�sobící na své okolí.  

Školní vzd�lávací program s mottem 

„ Sv�t mi bude jednou vd��ný, že jsem prost� jedine�ný “.  

je zam��en na: 

 - jedine�nost každého dít�te, utvá�ení silné osobnosti  -  „ vím, co d�lám …“

 - esteticko -citovou tvo�ivost  -  „…co spolu d�láme…“

 - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi  -  „ ..povídejme si o tom…“

 -  spolupráci s rodinou p�i náprav� �e�i  -  „…i Ty, mami, tati,…“ 

Režim dne 

Režim dne je dostate�n� flexibilní, je uzp�soben v�ku d�tí, jejich �innostem a 

zájm�m. M�že být u�itelkami upravován vzhledem k individuální situaci (divadelní 

p�edstavení, výlet, akce pro d�ti a rodi�e, apod.) 

Organizace dne:  

7.00 - 8.45 spontánní hry, individuální �innost s d�tmi, logopedie, t�lovýchovné – 

ranní cvi�ení, hygiena 

8.45 - 9.15 sva�ina 

9.15 - 11.30 �innosti s d�tmi, hry didaktické, smyslové, nám�tové, konstruktivní, 

dramatické, pohybové, logopedie, �innosti zám�rné i spontánní ve 

skupinkách a individuáln�, p�íprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 - 12.15 hygiena, ob�d 

12.15 - 13.00 hygiena, p�íprava na odpolední odpo�inek, �etba, 

13.00 - 14,30 odpo�inek  

14.30 - 15.00 sva�ina 

15.00 - 16.30 odpolední zájmové �innosti, hry d�tí, individuální �innost s d�tmi, 

logopedie, pobyt na školní zahrad�  
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Frekvence aktivit : 

�ízené t�lovýchovné �innosti    3x týdn� (t�locvi�na, plavání) 

Ranní cvi�ení, pobyt venku  denn�

Logopedická výuka   denn�

T�lovýchovné chvilky  pr�b�žn�

Hudebn�-pohybové   pr�b�žn�

Lokomo�ní �innosti   pr�b�žn�

Sezónní �innosti   dle ro�ního období  

3.2   Mate�ská škola speciální v Broumov�

Motto: 

„ Není nejd�ležit�jší to, co dít� umí, ale to, jak se cítí a co prožívá.“

Charakteristika mate�ské školy 

Mate�ská škola (dále jen MŠ) – logopedická je krajským speciálním za�ízením, 

které zajiš�uje p�edškolní vzd�lávání. MŠ svou realizací výchovných �inností podporuje 

zdravý t�lesný, psychický a sociální vývoj dít�te se zam��ením na rozvoj 

komunika�ních schopností. Zajiš�uje všestrannou logopedickou pé�i (skupinovou, 

individuální) a podílí se na osvojení si základních pravidel chování a hodnot 

mezilidských vztah�.  

Mate�ská škola je jako jediná v Broumov� i širokém okolí ur�ená pro d�ti se 

speciáln� vzd�lávacími pot�ebami. Zam��uje se p�edevším na rozvoj a korekci �e�i. 

Všechny prostory jsou nov� zrekonstruovány- nov� byly vytvo�eny t�i t�ídy, 

sociální zázemí, spole�ná šatna pro d�ti a zázemí pro u�itelky. Jednotlivé t�ídy jsou 

vybaveny nábytkem- sk�ín�, poli�ky, židle, stolky odpovídající velikosti d�tí. Na 



���

�

st�nách t�íd i v prostoru šaten jsou d�tské výtvory. T�ídy jsou vybaveny hra�kami, 

didaktickými pom�ckami, odbornými i d�tskými knihami, hudebními nástroji, atd. 

MŠ nedisponuje vlastní t�locvi�nou, rozvoj pohybové a fyzické zdatnosti je 

zajiš�ován docházkou do m�stské sokolovny, která nabízí široké sportovní vyžití. 

Kritéria pro p�ijetí 

Zápisy do MŠ probíhají v�tšinou b�hem kv�tna a �ervna- termíny jsou vyhlášeny 

na webových stránkách školy a na informativních tabulích. Vzhledem k tomu, že 

mate�ská škola má speciální zam��ení na logopedii a pé�i o d�ti s postižením, jsou 

p�ednostn� p�ijímány a za�azovány d�ti s vadami �e�i. V p�ípad�, že nejsou obsazena 

všechna místa, lze p�ijmout i dít� bez postižení. 

Zásady logopedické pé�e v MŠ 

� poskytovat dít�ti dostatek p�im��ených podn�t�

� respektovat nejen v�k, ale i dosažený stupe� vývoje 

� dít� motivovat a vést tak, aby pro n�ho logopedie nebyla stresující, ale byla 

zábavou 

� chválit i malý úsp�ch 

� poskytnou dít�ti dostatek �asu pro možnost rozhovoru 

� p�istupovat k d�tem s trp�livostí, ale d�sledn�

� poskytovat d�tem �e�ový vzor 

� rozvíjet neverbální komunikaci, což je d�ležitým prvkem pro navazování 

kontakt�

�

Prost�edky pro rozvoj komunika�ních schopností 

Gymnastika mluvidel, dechová cvi�ení, artikula�ní cvi�ení, rozvoj fonematického 

sluchu, rozvoj citu pro rytmus a tempo, hry se slovy, práce s obrázky a knížkami 

poslouchání pohádek a vypravování p�íb�h�, �íkadla a básni�ky, rozpo�itadla, 

dramatizace, písni�ky a rytmicko-pohybové hry, grafomotorika a kresba, hra na 

zobcovou flétnu. 
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Cíle vzd�lávací �innosti 

Spole�ným cílem pedagog� je co nejkvalitn�jší provedená korekce �e�ového 

projevu dít�te �i maximáln� možná reedukace jiného postižení tak, aby dít� dosáhlo co 

nejvíce z klí�ových kompetencí stanovených v Rámcov� vzd�lávacím programu (dále 

jen RVP) a mohlo být za�azeno do b�žné základní školy. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

P�i poskytování speciáln� pedagogické pé�e spolupracuje MŠ se speciálními 

pedagogy ze Speciáln� pedagogického centra v Náchod�, odbornými léka�i, klinickými 

logopedy a školskými za�ízeními. 

Charakteristika školního vzd�lávacího programu 

Školní vzd�lávací plán je nazván „�tvero ro�ních období v mate�ské škole aneb 

Jaro, léto, podzim, zima v každé dob� je nám prima“. Hlavní myšlenkou programu je 

následující motto: 

„ Snažme se d�tem dop�át co nejkrásn�jší d�tství, protože z n�j pak �lov�k �erpá celý 

život.“ 

Specifické cíle ŠVP 

Specifické pé�i p�edstavuje p�edevším intenzivní logopedická pé�e s d�razem na 

podporu a �ízení p�irozeného rozvoje, prevenci a nápravu. Jejím úkolem je všestrann�

podn�covat d�ti ke spontánnímu mluvení a vypravování, ke zdokonalování mluvní 

pohotovosti, rozvoji slovní zásoby, p�edstavivosti a tvo�ivému myšlení a mnohé další. 

U d�tí s kombinovanou vadou �i jiným zdravotním postižením spolupracují 

u�itelky se speciálním pedagogem, který mate�skou školu navšt�vuje p�ibližn� jednou 

m�sí�n�. Pod jeho vedením u�itelky vypracovávají pro dít� individuální plán, se kterým 

následn� seznámí i rodi�e. 

Odborná pé�e 

Mate�skou školu �ídí �editelka MŠ. Výchovn� vzd�lávací �innost zajiš�uje celkem 

6 u�itelek. Dv� z nich mají dokon�ené bakalá�ské studium v oboru speciální 

pedagogika, t�i mají vystudovanou rozši�ující speciální pedagogiku na UHK a 
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st�edoškolské vzd�lání, jedna paní u�itelka v sou�asné dob� rozši�ující speciální 

pedagogiku studuje. 

Díky kvalifikaci pedagog� je možné v mate�ské škole poskytnout odpovídající 

odborn� pedagogickou pé�i d�tem s r�znými speciálními pot�ebami. 

Další vzd�lávání pedagogických pracovník� se realizuje v rámci sebevzd�lávání a 

prost�ednictvím seminá�� a p�ednášek. 

Logopedickou pé�i zajiš�uje logopedka, která v MŠ pracuje na �áste�ný úvazek. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

MŠ úzce spolupracuje se st�ediskem ranné pé�e (SRP) a speciálními 

pedagogickými centry ( SPC). 

T�ídy MŠ 

MŠ má t�i odd�lení, jedno p�edškolních d�tí a ostatní dv� jsou v�kov� smíšené. 

Pr�m�rná ro�ní napln�nost je v posledních letech 34-36 d�tí. Kapacita mate�ské školy je 

47 d�tí. 

Spolupráce s rodi�i 

Pedagogové pravideln� informují rodi�e o prospívání jejich dít�te i o jeho 

individuálních pokrocích p�edevším v rozvoji �e�i �i zlepšení celkovém. Rodi�e se 

informace dozvídají: 

� na informativní nást�nce ve vstupní hale hlavní budovy nebo na vstupní hale 

p�ed šatnou d�tí 

� od u�itelek nebo �editelky MŠ 

� na webových stránkách MŠ 

� z dostupné dokumentace (výro�ní zpráva za�ízení, ŠVP, vnit�ní �ád MŠ, …) 

Hodnocení výsledk� u jednotlivých d�tí 

Zodpovídají u�itelky, hodnocení je provád�no jednou za dva m�síce a je písemn�

zdokumentováno. P�edm�t sledování, rozsah a zp�sob si stanovuje každá u�itelka 

samostatn�. 
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Frekvence logopedie 

Logopedie probíhá t�ikrát v týdnu (pond�lí, st�eda, �tvrtek), formou individuální. 

B�hem t�chto t�í dn� paní logopedka pracuje se všemi d�tmi mate�ské školy. 

3.3 Rozhovor s logopedkou z Mate�ské školy speciální v Broumov�  

• Kolik let pracujete na pozici pedagogického logopeda? 

P�t let. 

• Kdo další ve Vašem za�ízení vykonává logopedickou pé�i? 

U�itelky - Bc. nebo Mgr. v oboru speciální pedagogiky, pracovníci SPC. 

• Jak �asto probíhá logopedie ve školce pod vaším vedením?

3krát týdn�, skupinová logopedie je každý den – pod vedením u�itelek 

• Kolik d�tí z MŠ chodí na logopedii? 

Jsme logopedická MŠ, tak 100%. 

• Která diagnóza je u vás nej�ast�jší? 

Dyslálie, ale stále více p�ibývá d�tí s dysfázií. 

• Kolik logo- návšt�v absolvuje jedno dít� b�hem jednoho m�síce? 

Každé dít� mám na logopedii 3krát do týdne.  

• Spolupráce s odborníky?  S jakými? 

SPC Náchod (Mgr. Iva Doudová, Mgr. Iveta Nemešová), PPP Náchod 

(psychologové), klini�tí psychologové Mgr.Cozlová, klinická logopedka Mgr. 

V�ra Kejdanová , pediat�i (MUDr. Sedlá�ková.), ORL léka�i (MUDr. Novák, 

MUDr. Semeráková), foniat�i (MUDr. Semeráková) n�kdy neurologie Hradec 

Králové 

• Jak hodnotíte uvedenou spolupráci? 

Kvalitn�, profesionáln�, zcela uspokojiv�. 

• Jak probíhá komunikace mezi vámi jako logopedkou a pedagogy? 

Komunikujeme ústní cestou – s MŠ u�itelkami a asistenty, my logopedi se 

scházíme a provádíme supervizi u každého dít� ze skupiny ústn�, ale vedeme si 
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diagnostické a logopedické záznamy, pokud komunikujeme s u�itelkami ze škol, 

kam d�ti nastupují do 1. t�ídy, tak je to forma ústní a písemná, s léka�i a 

psychology je v�tšinou písemná komunikace. 

• Jak se rodi�e dozv�dí, že bylo jejich dít� na logopedii? 

Každé dít� za rok projde logopedickou diagnostikou Mgr. Doudové – rodi�e 

dostávají logopedickou zprávu a mohou se kdykoliv kontaktovat, pod mým 

individuálním vedením 3krát do týdne, rodi�e jsou seznámeni na za�átku roku 

s naší skupinovou a individuální logopedií a její �etností. 

• Jak �asto jsou p�ítomni rodi�e na logopedii? 

P�i návšt�vách SPC – jsou p�ítomni rodi�e, n�kte�í necht�jí, p�i konzultaci o 

výsledcích u dít�te, v b�žných logopedických chvilkách a p�i individuální 

logopedii nejsou p�ítomni, ale mají možnost 

• Jak se dozvídají výsledky z logopedie? 

P�i individuálních konzultacích rodi��m jsou p�edvedeny hlásky, které již byly 

vyvozeny a jak se bude postupovat dále – jsou jim ukázány �innosti, které 

s d�tmi mohou provád�t doma, u Mgr. Doudové se informace dozvídají 

z logopedické zprávy  

• Mají rodi�e s d�tmi od vás n�jaké materiály, podle kterých m�žou 

procvi�ovat? 

Dostávají logo notýsky – kde jsou instrukce (p�edevším logo slova, logo 

básni�ky). Záleží na rodi�ích, zda mnou napsané instrukce budou procvi�ovat 

doma a jak �asto. 

• Kolik d�tí navšt�vujících MŠ chodí na logopedii i mimo vaší MŠ? 

2 d�ti jsou pod vedením Mgr. Kejdanové (klin.logoped), ostatní pod SPC 

Náchod 

• Myslíte si, že d�ti s narušenou komunika�ní schopností dostávají �ast�ji 

odklad školní docházky než ostatní? Kolik d�tí dostalo odklad školní 

docházky v minulém školním roce? 

 Ano. V minulém roce bylo celkem 16 d�tí s odkladem školní docházky. 
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• Jak hodnotíte vybavení MŠ pom�ckami, které slouží k rozvoji 

komunika�ních dovedností? 

Jako velmi dobré, stále se pom�cky dopl�ují a obnovují. 

• Co byste navrhovala pro zlepšení logopedické pé�e? 

Dopln�ní vzd�lání v oblasti logopedie.  

• Jak hodnotíte poskytovanou pé�i logoped� v Broumov� a okolí? 

Nedosta�ující. 

• Probíhá u vás v MŠ psychologické vyšet�ení d�tí v pr�b�hu školního roku?  

Ano. 

• Jak �asto probíhá psychologické vyšet�ení?  

Jednou ro�n�, nejvíce u p�edškolních d�tí p�ed nástupem na základní školu. 

3.4 Rozhovor s logopedkou z Mate�ské školy speciální v Praze 

• Kolik let pracujete jako klinický logoped? 

12 let  

• Kdo, krom� Vás, ve vašem za�ízení vykonává logopedickou pé�i? 

U�itelky MŠ- paní u�itelka u p�edškolák� je pedagogický logoped, další u�itelky 

mají vzd�lání v oblasti speciální pedagogiky 

• Jak �asto probíhají v MŠ logopedická cvi�ení? 

Pod vedením m�, jako klinické logopedky probíhá logopedie t�ikrát v týdnu, 

logopedické chvilky ve t�ídách probíhají tém�� každý den. B�hem dne je spousta 

chvil, kdy m�že dojít k individuální logopedii. 

• O kolika d�tech z celkového po�tu by se dalo �íct, že nepot�ebují 

logopedickou pé�i? 

V sou�asnosti máme celkem t�icet d�tí a z tohoto po�tu, dv� d�ti nenavšt�vují 

logopedii. 

• Který druh narušené komunika�ní schopnosti se ve Vaši MŠ vyskytuje 

nej�ast�ji? 

Nejvíce máme d�tí s opožd�ným vývojem �e�i, další je dyslalie. 
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• Kolikrát za m�síc je (jedno) dít� na logopedii?  

To je složité. V�tšinou 3-4x  v m�síci. Záleží na tom, zda je s d�tmi logopedie 

zam��ena jen na artikulaci nebo na logopedii jako celek.     

• Spolupracujete s dalšími odborníky? 

Ano, spolupracujeme.  

• Jak hodnotíte výše uvedenou spolupráci? 

Záleží s jakými odborníky, je to r�zné, n�kte�í jsou ochotni spolupracovat, 

n�kte�í ne. V�tšinou bych �ekla, že spolupráce je na špatné úrovni. 

• Jak komunikujete s pedagogy o výsledcích d�tí z logopedie. 

Dít� si na logopedii vyzvedávám osobn� ve t�íd�, kam ho také po logopedii 

odvedu zp�t. U�itelce sd�lím ve zkratce, jak logopedie probíhala, jestli se dít�

snažilo nebo nesnažilo, v �em budeme pokra�ovat nebo s �ím budeme za�ínat. 

Vše také zapisuji do dokumentace dít�te, která je kdykoliv k dispozici. 

• Jak se rodi�e dozv�dí, že jejich dít� bylo na logopedii a jaký je výsledek? 

Na nást�nce u logopedie v MŠ mají každý den, kdy probíhá logopedie, seznam 

d�tí, které byly na logopedii a ve stru�nosti napsanou zprávu pro rodi�e, jak 

probíhala, zda se da�ilo nebo neda�ilo a v �em mají pokra�ovat. V p�ípad�

nutnosti, termín, kdy se mají dostavit na konzultaci. S v�tšinou rodi�� se 

potkáváme osobn� nebo mají možnost za mnou kdykoliv p�ijít, zatelefonovat 

nebo napsat email. 

• Jak �asto jsou p�ítomni rodi�e na logopedii? 

P�ítomnost je individuální, záleží, jak s d�tmi pracují �i nepracují. Povinná a 

velmi d�ležitá p�ítomnost je vždy na za�átku a na konci školního roku. 

• Mají rodi�e možnost materiál� z MŠ, podle kterých mohou s d�tmi 

pracovat a procvi�ovat? 

D�ti si pravideln� každý den nosí logopedické tašky, do kterých jim já vkládám 

logopedické materiály a paní u�itelky v p�ípad�, že se jim t�eba n�co neda�ilo, 

dávají okopírované pracovní listy (grafomotorika), které by m�ly procvi�ovat 

také doma. Logopedické tašky slouží také k tomu, aby paní u�itelky p�esn�

v�d�ly, co se d�lo a s �ím se pracovalo na logopedii. 
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• Kolik d�tí navšt�vujících vaši MŠ chodí na logopedii i mimo MŠ?  

  T�i d�ti. 

• Myslíte si, d�ti s narušenou komunika�ní schopností dostávají �ast�ji 

odklad školní docházky než ostatní? 

Ano, v minulých t�ech letech bylo pouze jedno dít�, které odklad školní 

docházky nedostalo, ale z d�vodu, že si to matka nep�ála, jinak bych ho také 

doporu�ila. 

• Jak hodnotíte vybavení MŠ pom�ckami, které slouží k rozvoji 

komunika�ních dovedností? 

Pom�cek máme mnoho. Je nap�íklad t�žké najít knížku, která by se dala 

naprosto celá použít. V�tšinou se jedná o n�kolik p�kných stran a zbytek je 

bohužel tém�� nepoužitelný. 

• Co byste navrhovala pro zlepšení logopedické pé�e v mate�ských školách? 

Zam�stnat logopeda na plný pracovní úvazek a �ast�jší možnost logopedie. 

• Probíhá u vás psychologické vyšet�ení d�tí v pr�b�hu školního roku? 

Ano. 

• Jak �asto probíhá psychologické vyšet�ení?  

Psychologické vyšet�ení probíhá vždy na za�átku a na konci školního roku, 

v p�ípad� výchovných nebo jiných problém�, kdykoliv b�hem roku. Paní 

psycholožka je v MŠ p�ítomna vždy jeden den v týdnu, je k dispozici 

pedagog�m i rodi��m. Je p�ítomna p�i �innostech ve t�íd� i volných hrách d�tí. 
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3.5 Vyhodnocení otázek z dotazníku, který byl sestaven pro rodi�e 

d�tí z mate�ských škol speciálních

Po�ty d�tí navšt�vujících mate�skou školu: Broumov 47 d�tí 

      Praha  30 d�tí 

1. Jak jste se dozv�d�li o MŠ? 

a) internet      

b) doporu�ení známých  

c) doporu�ení odborníka  

Otázka �. 1 internet d. známých odborník 

Praha 8 10 12 

Broumov 0 11 36 

Broumov - Možnost internetu nezvolil nikdo z dotazovaných rodi��. Doporu�ení 

známých zvolilo 11 rodi��, což je 23% z celkového po�tu rodi��. Doporu�ení 

odborníka zvolila v�tšina dotazovaných, tedy 36 rodi��, které tvo�í 77%. 

Praha - Možnost internetu byla zvolena 8x (27%), doporu�ení známých 10x(33%) a 

doporu�ení odborníka 12x, tedy 40%. 
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Jak již bylo výše uvedeno, mate�ská škola v Broumov� je ve velkém okolí jediná, 

která se zabývá logopedií. Není tam tedy možnost žádného výb�ru, podle toho 

odpovídají i výsledky v porovnání mezi Broumovem a Prahou. 

2. Jak jste spokojeni s u�iteli v MŠ? 

a) spokojeni bez výhrad  

b) pr�m�rn� spokojeni  

c) nespokojeni    

Broumov - spokojenost bez výhrad, zvolilo 34 dotazovaných (73%), možnost- 

pr�m�rn� spokojeni zvolilo 13 dotazovaných (27%). Možnost nespokojenosti neur�il 

žádný z dotazovaných. 

Praha - spokojených bez výhrad je 25 dotazovaných, tedy 83%. Pr�m�rn� spokojených 

je 5, tedy 17%. Ani zde nebyla využita možnost c, nespokojeni. 

3. Jak jste spokojeni s logopedem v MŠ? 

a) velmi spokojeni   

b) pr�m�rn� spokojeni  

c) nespokojeni    

Broumov - Velmi spokojeno je 33 dotazovaných rodi�� (70%), pr�m�rn� spokojeno je 

14 dotazovaných, tedy 30%. 

Praha - Velmi spokojeno je 19 dotazovaných (63%), pr�m�rn� nespokojeno je 11(37%). 

Možnost nespokojenosti s logopedem nebyla v dotazníku uvedena.  

V otázce 2. a 3. Nebyla zvolena možnost- nespokojeni. Podle mého názoru, nemají 

rodi�e možnost porovnání s jinými školami, tedy ani jinými logopedy. 
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4. Myslíte si, že sd�lení výsledk� z logopedie je pro vás dosta�ující? 

a) ano    

b) ne    

Broumov - pro 32 dotazovaných, tedy 68%, je sd�lení výsledk� z logopedie dosta�ující. 

Pro zbylých 15, tedy 32% je nedosta�ující. 

Praha - pro 24 dotazovaných rodin je sd�lení dosta�ující, ostatních 6 (20%) je 

nedosta�ující. 

V Broumov�, jak jsem se již zmínila, není možnost porovnání, proto jsou rodi�e 

„rad�ji“ spokojeni, v Praze je sd�lení výsledk� mnohem intenzivn�jší. 

Otázka �. 4 ano ne 

Praha 24 6 

Broumov 32 15 
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5. Domácí p�íprava na logopedii: 

a) ano, soustavn�    

b) ob�as            

c) spíše ne       

Otázka �.5 ano, soustavn� ob�as spíše ne 

Praha 12 15 3 

Broumov 18 22 7 

Broumov- Soustavn� se p�ipravuje 18 dotazovaných (38%), ob�as zvolilo 22(47%) 

dotazovaných, spíše ne ur�ilo 7 dotazovaných, tedy 15%. 

Praha- Soustavná p�íprava byla zvolena ve 12 p�ípadech (40%), ob�as 15(50%), spíše se 

nep�ipravuje 10%, což tvo�í 3 rodiny. 

Zde byla pom�rn� vysoká procenta v odpov�di- ano soustavn�, otázkou z�stává, 

v jaké kvalit� soustavná p�íprava na logopedii probíhá. Jestliže v Broumov� dostávají 

mén� podklad� z logopedie než v Praze. 
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6. Navšt�vujete logopedii i mimo MŠ? 

a) Ano    

b) Ne   

Otázka �.6 ano ne 

Praha 3 27 

Broumov 12 35 

Broumov - Ano - zvolilo 12 dotazovaných (26%), ne bylo ve zbývajících 35 p�ípadech 

(74%). 

Praha - Ano - odpov�d�li 3 dotazovaní (10%), ne odpov�d�lo27 dotazovaných, což je 

zbývajících 90%. 

Tento výsledek m� velmi p�ekvapil, o�ekávala jsem, že v Broumov� bude menší 

procento rodi��, které s d�tmi navšt�vují logopedii mimo mate�skou školu, protože jak 

jsem se již zmínila, mate�ská škola je jedinou, která se logopedií zabývá, další instituce 

jsou kilometry vzdálené, tudíž je horší dostupnost. Naopak jsem �ekala, že v Praze, kde 

je mnohem více možností, bude navšt�vovat logopedii mimo MŠ více rodin. 
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7. Kolik hodin denn� stráví vaše dít� u po�íta�e?(v pracovních dnech) 

a) maximáln� 1hodinu    

b) 2-4 hodiny     

c) není u po�íta�e   

Broumov - První možnost, maximáln� jednu hodinu, zvolilo 16 dotazovaných (34%), 

možnost 2-4 hodiny denn� u po�íta�e, zvolilo 11 dotazovaných (23%), k po�íta�i nemá 

p�ístup 20 d�tí, tedy 43%. 

Praha - Maximáln�1 hodinu na po�íta�i zvolilo 9 rodi�� (30%), možnost 2-4 hodiny 

byla zvolena 9krát (30%), p�ístup k po�íta�i nemá 12 d�tí, což tvo�í 40%. 

Výsledky broumovské MŠ vypovídají o zp�sobu života lidí v tomto kraji. N�které 

d�ti pocházejí z okolních vesnic, proto výsledky odpovídají o�ekávání. 

V Praze je spousta rodin, které si nedovedou p�edstavit domácnost bez po�íta�e. 

Rodi�e i d�ti tak tráví na po�íta�i mnohem více �asu. 

8. Kolik hodin denn� stráví u televize? (v pracovních dnech) 

a) maximáln� 1hodinu    

b) 2-4 hodiny     

c) není u televize  

Broumov - u televize maximáln� hodinu stráví podle dotazník� 19 d�tí, tedy 40%, 2-4 

hodiny u televize zvolilo 28 dotazovaných (60%). Možnost, že dít� není u televize, 

nebyla zvolena v žádném p�ípad�. 

Praha - maximáln� hodinu zvolilo 13 dotazovaných (43%), druhou možnost zvolilo 15 

dotazovaných (50%), na televizi nekoukají podle výsledk� 2 d�ti, které tvo�í 7 %. 

U televize je to již jiné než v p�edešlé otázce, p�ístup k televizi mají tém�� všichni, 

jímkou jsou dv� rodiny, které mají však zcela odlišný životní styl od ostatních 

dotazovaných rodin. 
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9. Navšt�vuje Vaše dít� n�jaký kroužek?  

a)Ano (uve�te prosím jaký)    

b)Ne     

Broumov - První možnost zvolilo celkem 19 dotazovaných (40%), druhou možnost 

zvolilo zbývajících 28 dotazovaných (60%). Pohybovému kroužku se v�nuje 11 d�tí, 

výtvarnému (keramice) se v�nuje 9 d�tí. 

Praha- kroužek navšt�vuje 10 d�tí, tedy (33%). Na pohybový kroužek chodí 4 d�ti, 

6 d�tí chodí na výtvarný. Ostatních 20 d�tí (67%) žádný kroužek ve volném �ase 

nenavšt�vuje. 

10. Doporu�ili byste mate�skou školu dalším rodinám? 

a)Ano    

b)Nevím   

c)Ne       

Broumov - ano odpov�d�lo 38 dotazovaných (81%), nevím zvolilo 9(19%).  

Praha - ano zvolilo 27 dotazovaných, což tvo�í 90%, nevím bylo zvoleno 3x (10%). Ne 

zvoleno nebylo. 
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11. Myslíte si, že frekvence logopedie je dosta�ující? 

a) Ano    

b) M�la by být �ast�ji   

c) Jsem nespokojen/a s frekvencí logopedie, (prosím uve�te d�vod)  

Otázka �.11 ano m�la by být �ast�ji nespokojen/a 

Praha 11 19 0 

Broumov 34 13 0 

Broumov - jako dosta�ující frekvenci logopedie zvolilo 34 dotazovaných (72%), 

možnost, že by m�la být logopedie �ast�ji, zvolilo 13 dotazovaných (28%). 

Praha -11 dotazovaných (37%) zvolilo možnost první, druhou zvolilo 19 dotazovaných, 

tedy 63%. 

12. Který �len vaší rodiny d�lá s dít�tem logopedii? 

a)Maminka  

b)Tatínek   

c)Oba rodi�e  

d)Další �lenové rodiny  
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Broumov - v 33 p�ípadech (70%) d�lá s dít�tem logopedii maminka, 6x byla zvolena 

možnost tatínka (13%), oba rodi�e se podílí na logopedii v 5 p�ípadech (11%), ve 3 

p�ípadech (6%) dotazovaných byla odpov�� d- další �lenové rodiny. 

Praha - Maminka byla ozna�ena v 18 p�ípadech (60%), tatínek zvolen nebyl, oba rodi�e 

zvolilo 10 dotazovaných (33%), poslední možnost byla zvolena 2x,tedy v 7%. 

13. Jak �asto pracujete spole�n� s dít�tem s knihou �asopisem? 

a) Denn�    

b) 2-4x týdn�   

c) Výjime�n�   

Otázka �.13 denn� 2-4x týdn� výjime�n�

Praha 9 18 3 

Broumov 21 19 7 

Broumov - Možnost denn� zvolilo 21 dotazovaných, tedy 45%, druhou možnost zvolilo 

19(40%), poslední možnost zvolilo 7(15%) dotazovaných. 

Praha - Denn� s knihou pracuje, podle výsledk�  dotazník�, 9 rodin (30%), 2-4x  se 

s knihou setkává 18 d�tí (60%), možnost, výjime�n�, byla zvolena ve 3 p�ípadech 

(10%). 
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14. M�li byste zájem o p�j�ování logopedických pom�cek (knížky, pracovní 

listy…) 

a)Ano    

b)Ne    

Otázka �.14 ano ne 

Praha 23 7 

Broumov 29 18 

Broumov - Ano- zvolilo 29 dotazovaných (62%), ne zvolilo 18 dotazovaných, tedy 

38%. 

Praha - Ano zvolilo 23 dotazovaných (62%), ne bylo zvoleno v 7 p�ípadech (23%). 

Odpov�di vypovídají, že by byl velký zájem o p�j�ování pom�cek. Otázkou je, zda 

by rodi�e byli ochotni si také nechat poradit, jak s knihou správn� pracovat. 

15. Byl n�kdo z vaší rodiny v pé�i logopeda? 

a) Ano    

b) Ne    
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Broumov - Odpov�� ano, byla ozna�ena v 13 p�ípadech, tedy 28%, záporn� odpov�d�lo 

34 dotazovaných, což tvo�í 72% z celkového po�tu dotazovaných. 

Praha - První možnost zvolilo 6 dotazovaných (20%), možnost druhou zvolilo 24 

dotazovaných, tedy 80% z celkového po�tu dotazovaných. 



Záv�r

Teoretická �ást bakalá�ské práce byla v�novaná charakteristice p�ed�kolního v�ku, 

problematice vývoji �e�i od narození do období nástupu do �koly. Sna�ila jsem se 

charakterizovat naru�enou komunika�ní schopnost u d�tí p�ed�kolního v�ku a následn�

se zmínila o logopedické intervenci. Dal�í �ást je v�novaná Rámcovému vzd�lávacímu 

programu pro p�ed�kolní vzd�lávání. Vymezuje cíle, principy, pojetí a podrobn�j�í 

charakteristiku jednotlivých vzd�lávacích oblastí. Tato kapitola je zakon�ena zralostí 

d�tí pro nástup do �koly. P�i zpracovávání teoretické �ásti jsem vycházela z odborné 

literatury, kterou jsem uvedla na konci bakalá�ské práce. 

Praktickou �ást bakalá�ské práce tvo�í charakteristika jednotlivých mate�ských �kol 

speciálních, kde probíhalo dotazování rodi��, jak oni sami hodnotí poskytovanou 

logopedickou pé�i v rámci mate�ské �koly. Pokra�ováním praktické �ásti jsou 

rozhovory s logopedkami z jednotlivých mate�ských �kol speciálních a celkové 

vyhodnocení, ji� zmi�ovaných dotazník�. 

Proto�e v mate�ské �kole, kde pracuji jako u�itelka, dochází bohu�el velmi �asto 

k situacím, kdy p�ijde maminka s dít�tem �ádat, zda by nemohlo chodit do mate�ské 

�koly logopedické. P�ichází s obavami, �e její dít� necht�jí nikde v mate�ské �kole 

p�ijmout, proto�e neumí mluvit. Co to ale znamená, neumí mluvit? M��e mít málo 

podn�tné prost�edí, ve kterém je vychováváno nebo m��e mít psychický problém, který 

kdy� by se �e�il, mohlo by být v�e naprosto jinak. A� teprve po d�kladném zhodnocení 

situace, pop�ípad� nutném vy�et�ení, je mo�né ur�it, zda se jedná o vadu v �e�i �i 

nikoliv.  

N�kte�í rodi�e si nedovedou spojit souvislost mezi sledováním televize a ��e�í� 

dít�te. Sledování televize dít� nijak nenutí ke komunikaci, co� m��e být také p�í�inou, 

pro� se jeho �e� nevyvíjí. Tím, �e ho nechají neustále u televize koukat na jeho oblíbené 

pohádky nebo filmy mu mnohem více u�kodí, ne� pomohou. Proto v této situaci 

argument, �e se na to rád kouká, �e u� to zná skoro zpam�ti, je nerozumný. Výsledky 

z �et�ení vypovídají o tom, �e více ne� polovina d�tí z ka�dé zkoumané mate�ské �koly 

speciální, se dívá na televizi v rozmezí 2-4 hodiny denn�, co� je podle mého názoru 

dlouhá doba. U n�kterých d�tí je velmi dob�e poznat, na jaké typy po�ad� se 



dívají.Tímto mám na mysli p�edev�ím zp�sob jejich hry, která je v tomto v�ku velmi 

d�le�itou sou�ástí. 

Rodi�e nesm�jí zapomenout, �e p�ijetím dít�te do mate�ské �koly zam��ené na 

logopedii, jejich pé�e v této oblasti nekon�í. Pedagog v �ádném p�ípad� nemá 

�suplovat� rodinu. Dít� pot�ebuje neustále komunikovat, získávat nové informace, 

pro�ívat zá�itky a mít vzor. Rodi�, pedagog i logoped by se m�li vzájemn� dopl�ovat a 

sna�it se o harmonické a systematické vedení d�tí. V kom jiném by m�lo mít dít� vzor, 

ne� práv� ve svých rodi�ích. 

�asto se na ulici setkávám s rodi�i, kte�í nechají své dít� �poletovat� vp�edu nebo 

naopak vzadu a nev�nují mu tém�� �ádnou pozornost, tedy ani komunikaci. Proto jsem 

se v bakalá�ské práci sna�ila zd�raznit kvalitu a d�le�itost komunikace, nejen v rodin�, 

ale také v mate�ských �kolách. Pedagogové by m�li být schopni rozpoznat, zda je dít�

v psychickém klidu �i nikoliv a v neposlední �ad�, by m�li �um�t odhalit p�ípadný 

problém�, nejen v komunikaci. 

Pro zkvalitn�ní logopedické pé�e bych navrhovala bli��í spolupráci s rodinami, 

jejich� dít� vy�aduje logopedickou pé�i. Spolupráce by m�la p�edev�ím spo�ívat v lep�í 

informovanosti rodi��, o� se v logopedii a logopedické pé�i jedná a s jakými dal�ími 

�innostmi je spojena. Mate�ská �kola by m�la mít co nej�ast�j�í mo�nost konzultace a 

náv�t�vy klinického logopeda a ostatní pedagogové by m�li být jím neustále vedeni 

nebo m�li mít pot�ebné vzd�lání v oblasti logopedie. 



Shrnutí

Bakalá�ská práce je zam��ena na hodnocení logopedické v mate�ských �kolách 

speciálních. Konkrétn�ji v Mate�ské �kole speciální v Broumov� a Mate�ské �kole 

speciální v Praze. V teoretické �ásti se v�nuji charakteristice p�ed�kolního v�ku, vývoji 

�e�i v tomto období, naru�ené komunika�ní schopnosti a logopedické intervenci. Dále 

také Rámcovému vzd�lávacímu programu pro p�ed�kolní vzd�lávání, jeho pojetí, 

principy, cíle a vzd�lávací oblasti, �kolní zralosti. 

V praktické �ásti charakterizuji mate�ské �koly speciální a zabývám se �et�ením a 

hodnocením logopedické pé�e z pohledu rodi�� a také logoped�.  

P�edpokládaný výsledek v�t�iny otázek, které byly v dotazníku, se vyplnil dle 

o�ekávání. N�kte�í rodi�e podle mého názoru se cht�li �zalíbit�, proto odpovídali spí�e 

kladn�. Jiní, kte�í jsou neustále s n��ím nespokojeni, projevili nespokojenost 

s logopedií, av�ak up�esn�ní nespokojenosti ji� neuvedli, p�esto�e m�li mo�nost. 

Summary 

The thesis is focused on the evaluation of speech therapy in special nursery schools. 

More specifically, the special kindergarten Broumov a special kindergarten in Prague. 

The theoretical part deals with the characteristics of preschool age, the development 

ofspeech in this period, impaired communication skills and speech therapy intervention. 

In addition, the Framework curriculum for pre-school education, its concept, principles, 

objectives and educational, school readiness. 

The practical part describes the pre-school special, which conducted an 

investigationand evaluation of speech therapy from the perspective of parents and 

therapists. 

Expected outcome of some issues that the questionnaire is completed. 

Some parents, in my opinion, like "please" and therefore responded more positively. 

Others who arealways dissatisfied with something, expressed dissatisfaction with speeh 

therapy, butdetails have not been discontent, even had a chance. 
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