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Abstrakt: Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit úroveň porozumění 

českým větám různé gramatické obtížnosti u dětí s rizikem dyslexie a se 

specificky narušeným vývojem řeči. Hlavním úkolem zde bylo odhalit, zda lze mezi 

výkony dětí ze sledovaných dvou skupin experimentálních (se specificky narušeným 

vývojem řeči – SLI a s rodinným rizikem pro vznik dyslexie) a ze skupiny kontrolní (děti 

s běžným vývojem řeči) v testu porozumění detekovat statisticky významné rozdíly. 

Vzorku tří skupin jedinců ve věku zhruba sedmi let byl administrován pro daný účel 

speciálně adaptovaný test mapující aktuální výkon v porozumění mluveným větám. Na 

základě analýzy získaných dat byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi skupinou 

SLI a skupinou kontrolní i mezi skupinou SLI a Rodinné riziko.  

Předpokládaná sestupná tendence výkonu v jednotlivých blocích testu nebyla u dětí 

z experimentálních skupin doložena.     

 

 

Abstract: The aim of this thesis was to evaluate the level of comprehension of czech 

sentences with a different syntactic complexity in children with specific language 

impairment (SLI) and children at family risk for dyslexia (experimental groups) compared 

to typically developing peers (control group). 

Statistically significant differences were proven both between the SLI group and the family 

risk group and between the SLI group and control group. The assumed descending 

tendency of achievement in the test blocks was not substantiated.  
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ÚVOD 

Schopnosti adekvátního porozumění sdělenému a bezprostřední reakci na větný 

podnět je v naší kultuře přidělena vysoká sociální hodnota. Jakékoli znevýhodnění v této 

oblasti může pro jedince představovat významnou bariéru v procesu komunikace, 

získávání informací či navazování interpersonálních vztahů. Jednou získané postižení 

fatických - či též dílčích kognitivních - funkcí se nemalou měrou podílí na utváření 

psychického světa jedince a pomáhá spoluurčovat prizma, skrze něž dotyčný nahlíží na 

sebe samého i na své okolí.  

V souvislosti s výše uvedeným výrokem se tedy lze domnívat, že vývojově získané 

znevýhodnění zasahující též receptivní složku řeči, bude negativním způsobem zasahovat 

již do sféry samotného osvojování základních školních dovedností, mezi které patří 

zejména čtení. Na základě tohoto tvrzení lze vyjádřit předpoklad, že jedinci trpící obtížemi 

v porozumění řeči, především poté děti předškolního a raně školního věku se specificky 

narušeným řečovým vývojem či s jinak definovanými okruhem rizikových faktorů, mohou 

být později ohroženy zvýšeným rizikem výskytu tzv. specifické poruchy čtení.   

 

Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě části – Teoretickou a Empirickou. 

V Teoretické části dochází k seznámení čtenáře s teoretickými východisky diplomové 

práce v následujícím sledu pěti okruhů:  

Kapitolu prvou zasvěcuji podrobnému vývoji receptivní složky řeči (porozumění) ve 

spojitosti s konkrétními jazykovými rovinami a věkovými etapami, přičemž akcent je zde 

kladen na zejména na rozbor úrovně porozumění v období předškolního a raného školního 

věku.  

V druhé kapitole s názvem Riziko dyslexie se věnuji konkrétnímu vymezení pojmu 

dyslexie jakožto specifické poruchy čtení a osvětluji stěžejní termín riziko dyslexie 

s důrazem na historii vývoje konceptu, etiologii, symptomatologii i diagnostiku tak, jak je 

pojímají vybraní autoři tuzemské i zahraniční literatury. 

Ve vztahu k Empirické části této práce se v kapitole třetí blíže zaměřuji na aspekty 

rodinného rizika a analyzuji konkrétní řečové obtíže, činitele genetické i vlivy familiárního 

prostředí ve spojitosti se vznikem poruchy čtení ve školním věku.   

Kapitola čtvrtá následně shrnuje dosavadní poznatky týkající se specificky narušeného 

vývoje řeči neboli SLI, jehož podstatu se pokouším přiblížit prostřednictvím nástinu 
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základní terminologie, analýzy příčinných faktorů, seznamu elementárních příznaků 

a rozboru komplexního diagnostického procesu. V jejím závěru shrnuji též dosavadní 

poznatky o vzájemné vazbě SLI a dyslexie.   

V kapitole páté poté seznamuji čtenáře s vybranými testovými metodami, které mohou 

být užity v rámci diagnostiky úrovně porozumění u dětí s běžným a s aberantním vývojem 

řeči.     

 

V Empirické části mé diplomové práce přistoupím k prezentaci obecných 

charakteristik, analýz a interpretací dat výzkumné studie, jejímž cílem je odhalit, zda lze 

mezi výkony jedinců předškolního a raně školního věku, kteří byli k účelu výzkumu 

rozřazení do skupiny experimentální (děti se specificky narušeným vývojem řeči 

s rodinným rizikem pro vznik dyslexie) a skupiny kontrolní (děti s běžným vývojem řeči), 

zaznamenat statisticky významný rozdíl v adaptovaném testu porozumění větám různé 

gramatické obtížnosti. Současně je výzkumný zájem zaměřen i na identifikaci skutečnosti, 

zda lze v rámci předložených testových bloků u dětí ze skupiny experimentální sledovat 

sestupný trend výkonu. 

 Finální údaje vzešlé z prezentované studie budou v návaznosti na badatelské cíle 

kriticky zhodnoceny v Diskusi a shrnuty v Závěru diplomové práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Ontogeneze receptivní složky řeči 

Řeč je obecně chápána jako pojem poměrně široký, který je nejčastěji definován jako 

typicky lidská schopnost mluvit či vyjadřovat se verbálně. Z hlediska celku jí lze dále dělit 

na dvě základní složky, kterými jsou: a) složka receptivní - uplatňující se v rámci percepce 

řeči i jejího porozumění a b) složka expresivní – odkazující ke schopnosti jedince verbálně 

sdělovat svá přání či potřeby (Kutálková, 2005). 

Při bariérách v oblasti složky receptivní, konkrétně při porozumění řeči, jedinec řeč 

sice vnímá, ale nedokáže přesně pochopit obsah sděleného. Jinými slovy, jedinec za 

předpokladu nenarušené auditivní percepce naslouchá pokynu či jakékoli promluvě, ale 

trvá mu delší dobu, než zareaguje, popřípadě nezareaguje vůbec, což bývá často mylně 

hodnoceno jako nezájem, snížená koncentrace nebo nepozornost. Neschopnost adekvátně 

pochopit význam mluvené řeči se proto častěji vyskytuje u dětí se specifickými poruchami 

učení či s narušeným vývojem řeči (Zelinková, 2008).       

Vzhledem k tématu diplomové práce se v následujícím textu pokusím prezentovat 

relevantní část vývoje dětské řeči s akcentem na porozumění a jazykové roviny, které tato 

oblast zasahuje.  

1.1 Vývoj porozumění 

Všeobecný proces osvojování mluvené řeči probíhá za stálého rozvojea zdokonalování 

od narození zhruba do konce 6. roku života jedince, s těžištěm do období 3. - 4. roku, kdy 

tempo vývoje nejvíce akceleruje (Lechta, 2002). Stadium samotného porozumění 

mluvenému jazyku dospělých se objevuje zhruba kolem desátého měsíce věku. V tuto 

dobu lze u dítěte zaznamenat rozvoj takzvané pasivní slovní zásoby - neboli souboru slov, 

kterému je dítě schopno v určitém období života porozumět (Altmann, 2005).   

Přestože jedinec v dané době ještě není schopen plně pochopit obsah zachycených 

slov, dokáže již sledovat osobu mluvčího a „slyšené zvuky asociuje s vjemem či představou 

konkrétní situace, která se často opakuje“ (Klenková, 2000, s. 39). Jedním 

z charakteristických rysů tohoto období je proto typická motorická reakce dítěte na 

jednoslovný či víceslovný pokyn (dítě podá poptávaný předmět či při výzvě „Ukaž, jak jsi 

veliký?“ provede akci zvednutím rukou nad hlavu). Obecně je poté známo, že porozumění 

předchází přímé produkci - děti tak „zpravidla chápou významy mnoha slov 
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a jednoduchých vět (např. týkajících se krmení) o několik měsíců dříve než vyslovují svá 

první slova a dvouslovné věty“ (Průcha, 2011, s. 46). Nezbytným předpokladem dalšího 

rozvoje v této oblasti je však v prvém roce života zejména dostatek jazykové stimulace ve 

formě kontaktu s lidmi. 

V době od prvého do třetího roku věku tkví náplň rozvoje receptivní složky jazyka 

v postupném obohacování pasivní slovní zásoby a velkého významu nabývá současně 

i rozšiřování aktivní slovní zásoby, neboli repertoáru slov, které dítě již využívá v rámci 

mluveného projevu. Vzhledem ke skutečnosti, že spolu oba zmíněné druhy lexika úzce 

souvisí, je třeba v tuto dobu podporovat aktivní slovní produkci dítěte vhodným verbálním 

cvičením uvedeným v různých kontextech (např. komentář knížek, hra). V případě, že 

tento krok nenastane, hrozí riziko, že dítě sice mnoha méně běžně používaným slovům 

(uloženým v paměti v podobě pasivní slovní zásoby) dobře porozumí, ale nedokáže je 

následně aplikovat ve formě mluvené řeči (Kutálková, 2005). V období mezi 18. a 30. 

měsícem věku rovněž u dětí - v souvislosti s postupnou kombinací slov do dvou- až 

trojslovných výpovědí - dochází k dosažení dalšího mezníku v oblasti rozvoje receptivní 

složky řeči – dítě počíná rozumět gramatické stavbě jazyka (Sternberg, 2002).         

Až na přelomu třetího a čtvrtého roku života, tedy v době, kdy vstupuje do etapy tzv. 

intelektualizace řeči, je již dítě schopno rozumět řadě jednoduchých pokynů a sdělovat své 

potřeby a myšlenky v dostatečně přesné formální i obsahové komplexitě (Sovák, 1972). 

Hlavním úkolem z hlediska dalšího rozvoje receptivní složky řeči je v tomto období kromě 

extenze slovní zásoby též prohlubování a konkretizace obsahu slov i gramatických tvarů 

(Klenková, 2000). V uvedené životní etapě nabývá u dítěte daleko většího významu 

i mluvená řeč a v souvislosti s tím narůstá i jeho zájem o naslouchání řeči – typicky 

například krátkým povídkám či pohádkám (Langmeier, Krejčířová, 2006). Z hlediska 

běžného vývoje dané oblasti by tedy dítě ve věku tří, čtyř let mělo být již schopno poznat 

předměty denní potřeby, manipulovat s objekty na základě instrukce, identifikovat věci dle 

jejich konkrétního znaku (např. barvy, materiálu) či ukázat na obrázku činnost (např. „Kdo 

spí“) a porozumět čtenému pohádkovému příběhu. Po dovršení čtyř let už by dítě mělo 

umět posoudit a korigovat gramatickou správnost vět a nadále u něj dochází ke zlepšování 

ve sféře porozumění prostorovým vztahům a předložkovým vazbám (Vrbová et al., 2011).         

V souvislosti s vyzrávání centrální nervové soustavy se řeč u dítěte ve věku pěti až 

šesti let sice stále vyvíjí, avšak samotné jádro již bylo ustaveno. Růst slovní zásoby je 

nadále zpravidla pomalý a odvíjí se od charakteru a míry stimulace (Klenková, 2000). 

V období od pěti let by dítě s intaktním průběhem vývoje porozumění řeči již mělo dobře 
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rozumět složitějším příkazům (např. „Ukaž tužkou knížku“) a gramatickým strukturám 

(např. „Ukaž otce syna“) nebo umět ukázat na obrázku vlastnosti a děje abstraktního 

charakteru (např. krásný, pyšný, lov). Děti mladšího školního věku by následně měly 

chápat význam obecných znaků a symbolů (např. dopravní značky, semafor) a struktur 

logických - např. oblast kategorizace nebo časové souslednosti - „Myš je menší než kočka“ 

nebo „ Snídaně je před večeří“). (Vrbová et al., 2011).  

Ve věku sedmi let následně jedinci disponují pasivní slovní zásobou o průměrném 

počtu 18 633 slov, což - za předpokladu nenarušeného vývoje všech ostatních faktorů 

kognitivních i fatických - výrazně zvyšuje jejich šance na adekvátní porozumění přímé 

podstatě slyšených slov. „Kromě toho, že si dítě dále osvojuje nová slova, poznává i nové 

významy týchž slov a užívá jich nyní s větším porozuměním a v přiměřenějších 

souvislostech“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 123).  

1.2 Jazykové roviny 

 Ve spojení s postupným osvojováním řečových kompetencí nelze nezmínit též 

stručný popis jednotlivých jazykových rovin, které se v mnohých publikacích uplatňují 

jakožto základní materiál určený k charakteristice vývoje řečových procesů, tedy 

i samotného procesu porozumění (Klenková, 2006). Jazyk, jakožto soustava sekundárních 

dorozumívacích prostředků znakového charakteru, jež umožňují zprostředkovávat lidskou 

komunikaci, definuje Dvořák (2003) jako komplex, ve kterém můžeme identifikovat 

subsystémy neboli roviny. Tyto roviny lze dále považovat za určité dílčí systémy 

vyznačující se specifickými elementárními jednotkami, které se vzájemně prolínají 

a současně rozvíjejí (Dvořák, 2001).   

V současné době lze rozlišit a popsat čtyři základní jazykové roviny: 

Rovina foneticko-fonologická zahrnuje zvukovou stránku jazyk. Tu lze ze všech rovin 

zkoumat nejdříve, neboť v mluvené řeči je od počátku možné diskriminovat tzv. fonémy, 

neboli základní zvukové jednotky řeči (Bytešníková et al., 2007). Klenková (2006) v tomto 

směru uvádí, že lingvistický obor s názvem fonetika se věnuje studiu zvuků lidské řeči 

nejen z hlediska jejich utváření (akt výslovnosti) a vlastností, ale také z hlediska jejich 

uskutečňování v procesu dorozumívání. Fonologií lze dále označit jako vědu zkoumající 

funkce a systém zvukových prostředků. Pro názorné vysvětlení rozdílu lze shrnout že 

„syknete-li bolestí při poranění ostrým předmětem, je to pouhý zvuk. Stane-li se syknutí 

sykavkou, předložkou ve větě – „Jdu tam s maminkou“, jste již v oblasti fonologie“ 

(Peutelschmiedová, 2001, s. 8). Ačkoli výzkum této roviny probíhal v minulosti již od 
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doby narození dítěte, nejčastěji se jako mezník vývoje uvádí období od 6. do 9. měsíce 

věku, kdy dítě v souvislosti s přechodem z pudového žvatlání do žvatlání napodobujícího 

poprvé produkuje hlásky mateřského jazyka (Klenková, 2000).           

V rámci roviny lexikálně-sémantické se zabýváme sledováním rozvoje porozumění 

konvenčním slovním i větným významům (po stránce obsahové) i významům přeneseným, 

které lze zaznamenat v podobě metafor, pořekadel atd. (Peutelschmiedová, 2005). Daná 

jazyková rovina tak představuje individuální rozsah pasivní i aktivní slovní zásoby, která 

se vyvíjí celý život a ve velké míře závisí na řadě faktorů (genetické predispozice, 

sociokulturní úroveň formovaná prostředím i četba (Peutelschmiedová, 2001). Za její 

základní jednotku je považováno slovo neboli lexém, jenž je jazykovým útvarem 

lexikálního systému či souhrn všech tvarů jediného slova. Rozvoj a s tím asociované 

zkoumání této roviny lze datovat zhruba do 10. měsíce věku, kdy je u dítěte v návaznosti 

na rozšiřování pasivní slovní zásoby možné zaznamenat počátky rozumění řeči (Klenková, 

2006). 

Rovinou morfologicko-syntaktickou (či gramatickou) poté bývá označována jazyková 

rovina, která zahrnuje znalost mechanismu uplatňování gramatických pravidel v mluveném 

projevu, jakož i porozumění gramatické struktuře vět. V tomto ohledu vychází vývoj 

gramatiky z přenosu mluvního vzorce – dítě si pravidla rodného jazyka osvojuje na 

základě nápodoby gramatického vzoru a transferu slyšeného do oblasti vlastní mluvní 

produkce (Bytešníková et al., 2007). V principu je pozornost zaměřena zejména na 

sledování změny nebo tvorby nových slov pomocí rozličné konfigurace morfémů
1
, což 

zahrnuje skloňování, časování nebo gradaci (= morfologie) a na proces produkce slovních 

kombinací, jenž je základem utváření vět (= syntaktika). Výzkum uvedené jazykové roviny 

je zasazen do období následujícím po prvním roce života (Dvořák, 2003).  

Rovinu pragmatickou (řečová pragmatika) charakterizuje následně oblast sociálního 

uplatnění v průběhu života osvojených řečových dovedností, přičemž počátky zkoumání 

dané roviny spadají do 2. - 3. roku věku dítěte, kdy je jedinec schopen pochopit vlastní 

úlohu komunikačního partnera a reagovat v ní dle kontextu (Peutelschmiedová, 2001).       

Dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, 2010), 

v jejímž rámci je celková percepce řeči a její zpracování zařazena do oblasti Komunikace 

přijímáním mluvených zpráv (d310), je na porozumění slovnímu sdělení v daném ohledu 

                                                 
1
 Morfém je nejmenší jednotkou nesoucí význam (Bytešníková et al., 2007) 
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nahlíženo jako na samostatnou kategorii. Takto definovaná kategorie poté z hlediska 

jazykových rovin spadá do oblasti roviny lexikálně-sémantické (Vrbová et al., 2011). 

Schopnost porozumět větné skladbě a gramatickým pravidlům jazyka je však již 

posuzována jako záležitost komplexnějšího charakteru, jež zasahuje do roviny 

morfologicko-syntaktické (např. Lechta et al., 2003).  
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2 Riziko dyslexie 

Otázkou hledání rizikových faktorů (tzv. prekurzorů), jež by mohly být příčinou 

následných obtíží ve čtení, se v posledních několika dekádách na mezinárodní úrovni 

zabývala řada výzkumných subjektů. Z metodologického hlediska bylo v dané oblasti 

provedeno množství studií anamnestických, které jsou charakterizovány sběrem 

souborných údajů o dosavadním průběhu osobního a rodinného života osob s diagnózou 

specifické poruchy čtení; studií katamnestických, které odkazují k průběžnému sledování 

školní ne/úspěšnosti u ohrožených jedinců a studií průřezových, jejichž cílem je porovnat 

skupinu dětí s poruchou čtení se skupinou dětí nevykazujících problémy při čtení 

(Kucharská, 2007). 

V následujících oddílech si tedy dovolím nejdříve v přehledu vymezit samotný pojem 

dyslexie tak, jak jej v průběhu let pojímali někteří autoři odborných materiálů a publikací. 

Po stručném rozboru etiologických faktorů vzniku dané poruchy se dále plynule přesunu 

k deskripci domény rizika dyslexie, přičemž zmíním souhrn příznaků a možnosti 

diagnostiky této kategorie.     

2.1 Vymezení termínu dyslexie  

Jednotlivé definice dyslexie jakožto specifické poruchy funkčního systému čtení, 

prošly doposud v závislosti na přístupech k problematice, pohledu na příčinné vztahy 

a zaměření vývoje vědních oborů, velkými změnami (Zelinková, 2003). Přestože dle 

přehledu v díle Matějčkově (1972) lze samotný počátek zájmu o záležitost vývojově 

podmíněné poruchy čtení neboli dyslexie datovat do Anglie konce 19. století, o uvedení 

pojmu do českého (zejména medicínského) prostředí se významnou měrou zasloužil 

tehdejší docent nervových a duševních chorob Antonín Heveroch (1869 – 1927). Jeho 

písemné pojednání s názvem „O jednostranné neschopnosti naučiti se čísti a psáti při 

znamenité paměti“, jež bylo uveřejněno v roce 1904 v učitelském časopise Česká škola, lze 

považovat za průlomovou stať publikovanou v oblasti specifických poruch učení, neboť 

takto svébytné pojetí dyslexie jakožto neschopnosti naučit se číst a psát u jinak normálně 

se vyvíjejícího dítěte lze vskutku zařadit mezi pokrokové myšlenky období počátku 20. 

století u nás (Matějček, 1972, s. 15).          

Jak v moderním konceptu uvádí Matějček a Vágnerová (2006), jedná se v případě 

dyslexie o komplexní označení rozličných modů narušení vývoje čtenářských dovedností, 

jejichž charakteristickým rysem jsou typické obtíže při dekódování tištěného textu. Tyto 
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obtíže se primárně manifestují nápadnými chybami nebo pomalostí a plynule na ně 

navazují problémy s porozuměním čtenému materiálu. Dle Mezinárodní statistické 

klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů desáté decenální revize (MKN-

10), jejíž poslední aktualizace vešla v České republice v platnost dnem 1. 1. 2012 Sdělením 

Českého statistického úřadu, je dyslexie (vývojová dyslexie, specifická retardace čtení) 

zařazena mezi Specifické vývojové poruchy školních dovedností (F80) pod kódem F81.0 

Specifická porucha čtení. Jejím „hlavním rysem je specifická a výrazná porucha ve vývoji 

schopnosti číst, která není způsobena pouze mentálním věkem, problémy ostrosti zraku či 

nedostačující výukou. Chápání čteného, pochopení čteného slova, znalost hlasitého čtení a 

odpovídání na otázky vyžadující čtení, vše může být postiženo. Se specifickými poruchami 

čtení jsou často spojeny potíže s psaním, které často přetrvávají až do dospívání, i když je 

dosaženo určitého pokroku ve čtení. V anamnéze zjišťujeme, že specifické vývojové 

poruchy čtení jsou předcházeny poruchou řeči nebo jazyka„ (MKN – 10, 2012, s. 246).  

Situace v zahraničí – konkrétně v oblasti anglosaských zemí – je však v daném smyslu 

poněkud odlišná. Význam termínu „dyslexie“ je zde chápán v širší pojetí, které zahrnuje 

současně všechny známé specifické poruchy učení (Kucharská, 2007). Vzhledem 

k charakteru a závažnosti obtíží je proto ve vztahu ke specifické poruše čtení v anglicky 

psaných publikacích nejčastěji užíváno pojmu „developmental dyslexia“, neboli „vývojová 

dyslexie“, jehož obsah nejlépe odpovídá stavu, kdy je u dotyčného jedince navzdory 

přiměřené inteligenci a dobrým podmínkám k učení identifikována snížená schopnost 

naučit se číst a psát (Snowling, 2000). Nejnovější zahraniční definici, která zahrnuje 

deskripci základních projevů poruchy, uveřejnila poté v roce 2003 (v publikaci Annals of 

Dyslexia) Mezinárodní dyslektická asociace (IAD). V plném znění je zde vývojová 

dyslexie označena za specifickou poruchu učení neurobiologického původu, jejímiž znaky 

jsou typické obtíže se správným a/či plynulým rozpoznáváním slov, deficity v hláskování, 

pravopisu i schopnostech dekódování. Příčinou daných problémů jsou výrazné nedostatky 

ve fonologické složce jazyka, které nejsou vzhledem k aktuální úrovni kognitivních 

schopností a k podmínkám třídní výuky očekávány. Za sekundární následky lze dále 

považovat potíže s porozuměním čtenému textu a limitovanou čtenářskou zkušenost, jež 

může zabraňovat rozvoji slovní zásoby a elementárních znalostí (Bartoňová, 2004).  

Ač se v tomto směru jedná o komplexně formulovanou definici, lze si zde povšimnout, 

že větší důraz je kladen na fonologické povědomí a obtíže s hláskováním, které vycházejí 

ze zkušeností s problémy školních dětí pocházejících z anglicky mluvících zemí. České 
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děti však mívají z důvodu větší transparentnosti našeho jazyka s hláskováním daleko menší 

potíže než děti anglické (např. Zelinková, 2008).     

2.2 Etiologie dyslexie 

Snaha postihnout příčiny specifické poruchy čtení byla doposud předmětem řady 

odborných studií, z nichž se většina svorně přiklání k tvrzení, že je nepravděpodobné, aby 

za vzniklé obtíže mohl být zodpovědný pouze jediný činitel. Dle Matějčka a Vágnerové 

(2006) se v této souvislosti jedná o heterogenní syndrom, který se rozvíjí prostřednictvím 

interakce řady dílčích faktorů, hereditárních dispozic i exogenních vlivů. Na základě 

individuálně stanovené souhry zmíněných činitelů následně vzniká různorodý profil 

struktury příznaků, které determinují specifický projev obtíží ve čtenářských 

dovednostech.  

Zelinková (2003) v tomto směru rozděluje potenciální příčiny dyslexie na tři 

obsáhlejší roviny a blíže tak specifikuje dílčí problematické okruhy. Současně doplňuje, že 

děti, u nichž se na základě specifické konstelace jmenovaných faktorů objeví problémy 

v oblasti předpokladů pro čtení a psaní, jsou ve vztahu k budoucí možnosti vzniku dyslexie 

označeny za takzvaně rizikové.   

 Z hlediska etiologie tedy autorka rozřazuje činitele do následujících rovin: 

 Biologicko – medicínská rovina zahrnuje genetické předpoklady, strukturu a fungování 

mozku (např. teorie cereberální, jež vysvětluje změny v kognitivních mechanismech 

na podkladě deficitu ve struktuře a funkci mozečku) a hormonální změny v organismu. 

 Kognitivní rovina obsahuje oblasti nedostatků projevujících se na úrovních 

jednotlivých poznávacích procesů (deficit fonologický, vizuální, paměťový, deficit 

zasahující oblast jazyka a řeči, deficit v procesu automatizace a časového uspořádání 

nebo jejich kombinace). 

 Behaviorální rovina se dále týká analýzy procesu čtení/psaní a detailního studia 

chování při těchto aktivitách (i v rámci běžných každodenních činností).    

 

Pokorná (2001) dále uvádí, že tradiční zkoumanou příčinnou proměnnou, jež může 

současně působit jako rizikový faktor pro vznik poruchy čtení, jsou i drobná poškození 

mozku a z nich vyplývající lehké mozkové dysfunkce. Jedná se o odchylky, které mohou 

vznikat v období prenatálním (infekce matky, alkoholismus, endokrinní obtíže), 

perinatálním (mechanické poškození, hypoxie, intoxikace) či raně postnatálním (infekce 

dítěte, deficitní funkce střev. Nezanedbatelným činitelem je též vliv prostředí, do něhož lze 
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zařadit nejen emocionální klima rodiny a její sociálně-ekonomický status, ale i podmínky 

školního prostředí (příležitost k nácviku čtení, stimulace čtenářských dovedností).       

2.3 Koncept rizika dyslexie 

V současné době je problematika rizika vzniku specifické poruchy čtení aktuálním 

tématem na poli odborného výzkumu i praxe nejenom v zahraničí, ale rovněž v českém 

prostředí. Ačkoli byly však v cizině výzkumy zaměřené na včasné zachycování jedinců 

z hlediska dyslexie rizikových realizovány již v 70. letech 20. století, do oblasti tuzemské 

vědy se zájem o tento fenomén dostává až o zhruba deset let později (Zelinková, 2008). 

Počátky samotného rozpoznávání problémových okruhů představujících riziko pro 

vznik dyslexie lze v Polsku, v Čechách a na Slovensku datovat do 80. let 20. století, kdy 

bylo ve školské poradenské praxi zavedeno posuzování školní zralosti u dětí předškolního 

věku. Tento proces současně - krom identifikace jedinců, u kterých se projevil deficit 

v oblasti předpokladů pro osvojování gramotnostních dovedností - sloužil i jako podklad 

pro následnou tvorbu preventivních či intervenčních programů zaměřených na rozvoj 

konkrétních deficitních sfér. V pravém slova smyslu se tedy nejednalo o diagnostiku rizika 

dyslexie, nýbrž byla tato problematika zasazena do oblasti aspektů nedostatečné školní 

zralosti (Bogdanowiczová, 2003).   

V návaznosti na tehdejší snahu organizovat podpůrné programy pro děti s narušeným 

vývojem předpokladů pro čtení, avšak zcela v rozporu s moderním pojetím určení 

diagnózy specifických poruch učení (SPU)
2
, se v českém prostředí mezi odborníky v dané 

době užívalo termínu „včasná diagnóza dyslexie“. První zmínky o „riziku dyslexie“ se však 

objevily až v 90. letech, a to současně s trendem odborné zahraniční praxe, kde se v rámci 

procesu diagnostiky a následné intervence specifických poruch učení (realizovaných 

především na poradenských pracovištích) začalo operovat s pojmem „child at risk of 

dyslexia“ či „risk factors for dyslexia“. V této době proběhla též série kampaní pořádaných 

v Evropě a USA, jejichž účelem bylo nejen rozšířit povědomí o riziku dyslexie mezi 

laickou i odbornou veřejnost a upozornit na potřebu realizace včasné a přesné diagnostiky 

SPU, ale „dát podnět pro sledování vývoje předškolních dětí a podpořit organizování 

intervenčních programů pro předškoláky, které by podnítily vývoj v oblasti percepční či 

kognitivní u potřebných dětí“ (Kucharská, 2007, s. 29). Za jeden z průlomových 

okamžiků v oblasti podnikání preventivních opatření týkajících se specifické poruchy čtení 

                                                 
2
 Diagnózu specifických poruch učení je v současné době možné přiřadit zhruba až na počátku 3. třídy 

ZŠ (Bogdanowiczová, in Kucharská (ed.), 1995)  
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lze poté považovat rok 1993, který byl asociací EDA (European Dyslexia Association) 

vyhlášen Mezinárodním rokem včasného rozpoznání dyslexie (Bogdanowiczová, 2003).    

Koncept „rizika dyslexie“ však nelze v žádném případě považovat za samostatnou 

nozologickou jednotku. V rovině hodnocení se jedná pouze o předpoklad ve smyslu 

vyjádření míry pravděpodobnosti budoucích problémů v oblasti osvojování gramotnostních 

dovedností, jenž je časově zasazen do doby předcházející nástupu školní docházky či do 

období prvních dvou ročníků ZŠ. Přesnost takového způsobu predikce se vždy odvíjí od 

řady faktorů, které představují: kvalita rozpoznání a diagnostiky, metody užité v rámci 

vzdělávání, úroveň přizpůsobení výukových postupů individuálním potřebám jedince 

a v neposlední řadě také podpora nejen ze strany pedagoga, ale i ze strany rodiny 

(Kucharská, 2007).  

2.4 Symptomatologie 

Bogdanowiczová (in Kucharská (ed.), 1995, s. 54.) hovoří v souvislosti s prevencí 

specifické poruchy funkčního systému čtení o možnosti predikce obtíží prostřednictvím 

sledování charakteristických příznaků tzv. rizika dyslexie. Ty dále v následujícím přehledu 

rozděluje dle vývojových období a doplňuje, že současný výskyt více jmenovaných 

symptomů nám může usnadnit rozhodování o zařazení jedince do skupiny rizikových dětí:  

a) období kojeneckého a batolecího věku, kdy lze již detekovat opožděný vývoj řeči 

i motoriky (u ohrožených dětí je možné v porovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky 

zaznamenat pozdní nástup produkce prvních slov, pozdní počátek snah o sezení a chůzi 

i horší manuální zručnost) 

b) období předškolního věku, v jehož rámci se objevuje: neobratnost v oblasti hrubé 

i jemné motoriky (dítě špatně běhá a je nešikovné, typické jsou obtíže v sebeobsluze 

i při manipulačních hrách – např. při zavazování tkaniček a navlékání korálků); špatná 

senzomotorická koordinace (dítě jen s potížemi staví z kostek, velmi neochotně a vývojově 

opožděně kreslí); opožděný vývoj laterality i orientace v prostoru a v tělesném schématu 

(dítě si plete levou stranu/ruku s pravou); porucha vývoje zrakové pozornosti a paměti (dítě 

má např. obtíže při skládání skládaček) i opožděný vývoj řeči (nesprávná výslovnost 

hlásek, neologismy, problémy s gramatickou stavbou věty, deformace slov) 

c) v období 6-7 let věku se poté k výše uvedeným obtížím přidružují komplikace 

vyššího řádu: dítě má problémy s kreslením složitějších geometrických obrazců, využívá 

v činnosti nadále obě ruce, hůře diferencuje mezi částmi celku a špatně rozlišuje podobné 

tvary, nesprávně označuje části těla a pravou/levou stranu; v oblasti jazyka poté nepřesně 
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vyslovuje či komolí slova (asimilace hlásek, přesmykování, gramatické chyby), hůře si 

slova pamatuje, má obtíže s používáním předložkových výrazů (nad-pod-za-před) 

i s rozlišováním podobných hlásek a s analýzou/syntézou slov, zaměňuje slova foneticky 

blízká; při výuce čtení čte buď rychle s chybami a špatným porozuměním nebo čte pomalu 

a hůře přitom syntetizuje hlásky a slabiky, píše písmena zrcadlově nebo zprava doleva.       

Americká psycholožka Sally Shaywitzová (1998) dále ve shodě s Bogdanowiczovou 

uvádí, že za rizikové lze v předškolním věku považovat především faktory opožděného 

vývoje řeči v anamnéze jedince a špatnou diferenciaci zvukové podoby slov v raném 

dětství (obtíže s prezentací říkanek či jiných her zahrnujících rytmická cvičení se slovy, 

problémy s rozlišováním podobně znějících slov). Nad rámec zmíněných však ještě 

přidává též diagnózu dyslexie detekovanou v nejbližší rodině.  

2.5 Diagnostika 

Na základě souhrnných informací, jež ve svém odborném článku podává např. 

Kucharská (2007), se již od počátku 90. let setkáváme se snahami podněcujícími tvorbu 

materiálů, které by měly sloužit jako vhodný nástroj k rozpoznání dětí s narušeným 

rozvojem předpokladů pro čtení. Mezi první publikovaná díla zaměřující se na 

problematiku rizika dyslexie u českých dětí (ve věku od tří do šesti či sedmi let) lze zařadit 

Screening SPU u dětí předškolního věku autorů Davida Majstereka a Audrey 

Ellenwoodové, který byl v překladu PhDr. Antonína Mezery vydán v roce 1990 a jehož 

účelem bylo seznámit odbornou veřejnost s dosavadními možnostmi a mezemi diagnostiky 

předškoláků. Na tento prvotní počin pak velice záhy navazovala řada dalších – 

z nejznámějších a dosud nejčastěji využívaných jmenujme kupříkladu metodický materiál 

s názvem Předcházíme poruchám učení od Brigitte Sindelarové z roku 1995, Prediktivní 

baterii čtení A. Inizana v překladu B. Lazarové (1999) či stimulační materiál podněcující 

vývoj takto ohrožené skupiny jedinců – tzv. Metodu dobrého startu J. Swierkoszové a M. 

Bogdanowiczové z roku 1998 (Kucharská, 2007, s. 34)  

V návaznosti na diagnostiku prováděnou prostřednictvím cíleně koncipovaných 

odborných materiálů určených pro děti v předškolním věku je následně v raném období po 

nástupu školní docházky včasná identifikace jedinců, u nichž se může v budoucnosti 

projevit selhávání v oblasti osvojování čtenářských dovedností, primárně předmětem běžné 

diagnostiky pedagogické. Z této perspektivy je vždy třeba si všímat specifických okruhů, 

které se mohou objevit i velmi brzy po příchodu do prvního ročníku základní školy. Jako 

vodítko v procesu detekce obtíží mohou pedagogům v daném ohledu dle Shaywitzové 
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(1998) posloužit kupříkladu krom výše uvedených (viz kapitola Symptomatologie) 

i dlouho přetrvávající problémy v procesu rozpoznávání a pojmenovávání písmen, obtíže 

v identifikaci korespondence slovo-odpovídající zvuk (například rozpoznávání slov se 

stejným počátečním písmenem), obtíže ve v oblasti fonologického uvědomování (například 

rozpoznání zbylého slova v případě, kdy je vynechána jedna hláska), potíže s verbální 

pamětí (například reprodukce bezprostředně slyšené věty či slova), selhávání v úkolech 

rychlého pojmenovávání (například barvy, písmena, číslice), chudý expresivní slovník 

nebo pomalá výbavnost slov.  

V případě diagnostiky dětí předškolního věku i raných školáků je též možné 

v současné době využít Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, na jehož základě 

lze zjišťovat míru rizika vzniku poruch gramotnostních dovedností prostřednictvím 

determinace okruhů, které dítěti působí problémy. Jedná se o individuálně administrovaný 

test (doba trvání cca 30 minut), ve kterém spolu s výsledným přehledem oblastí, v nichž 

dítě dosud není dostatečně školsky zralé, současně obdržíme i konkrétní podněty k jejich 

rozvoji. Tato data mohou dále sloužit i jako podklad pro volbu adekvátního postupu 

v rámci výuky čtení a psaní ve škole. Výhodou testu je možnost následného opakování (po 

uplynutí doby 6 měsíců), čímž může být zajištěno průběžné sledování vývoje 

u konkrétního dítěte (Švancarová, Kucharská, 2001).  
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3 Rodinné riziko 

Jak bylo zmíněno již v předchozí kapitole, řadí mnozí autoři genetické faktory 

a sdílené prostředí výchovného působení v rodině mezi příčinné činitele, kteří mohou 

přispět k vyslovení pravděpodobnosti budoucích potíží ve čtení. Oba takto definované 

okruhy lze poté z hlediska lepšího terminologického uchopení souhrnně označit pojmem 

rodinné či familiární riziko.  

Na základě závěrů řady výzkumných studií bylo již v minulosti doloženo, že výskyt 

specifické poruchy čtení je podmíněn familiárně (např. Zelinková, 2003). Z toho důvodu 

lze dnes již oprávněně tvrdit, že dítě pocházející z rodiny, kde byla některému z jejích 

členů diagnostikována dyslexie či jiné specifické poruchy učení, spadá v tomto ohledu do 

kategorie rizikových jedinců (Kucharská, 2007).     

V návaznosti na proces konstrukce Empirické části diplomové práce se tedy budu na 

následujících stránkách blíže věnovat rozboru genetické podmíněnosti poruchy, 

výchovného působení vlivu rodiny s historií dyslexie i projevům obtíží v oblasti 

osvojování řeči u ohrožených jedinců.   

3.1 Genetické vlivy  

Ačkoli lze čtení považovat za výsledek vlivu interakce mezi dědičností a prostředím, 

pro výzkumné účely bývá problém odlišit, který konkrétní problém je zapříčiněn jedním či 

druhým faktorem izolovaně. Důvodem je především skutečnost, že „přímý vliv či podíl 

dědičnosti zatím zkoumat nelze – alespoň stávajícími prostředky poznání – protože dědičná 

dispozice pro čtení je pouhá možnost, která se rozvine teprve prostředím; tak jako semínko 

dubu potřebuje půdu a vláhu, aby z něj vyrostl mohutný strom“ (Jošt, 2011, s. 168). Jisté 

však je, že genetické předpoklady ovlivňují již od počátku vývoj všech kognitivních funkcí 

a procesů, které následně působí na osvojování gramotnostních dovedností. Jedním 

z potenciálních ukazatelů rozvoje budoucích obtíží ve čtení, jehož detekce může výrazně 

přispět k včasnému zachycení rizika dyslexie u dětí, proto může být i hereditární zátěž.  

Jak vyplývá ze závěru některých studií, je pravděpodobnost výskytu poruchy spojená 

s rizikem jejího transferu v nejbližším rodině zhruba 40-50 %, přičemž u jednovaječných 

dvojčat může vzrůst až na 75-100 % a u dvojčat dvojvaječných zhruba na 45-50 % 

(Zelinková, 2008, s. 43). V souvislosti s určením podílu vlivu dědičnosti na obtíže ve čtení 

se mnohým výzkumným týmům shodně podařilo identifikovat též některé geny, jejichž 

přítomnost může výrazně přispět k rozvoji dyslexie. Tyto geny byly lokalizovány zejména 
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na krátkých raménkách chromozomů č. 2, 6, 15 a 18. (Petrill et al., 2006). Patrně největší 

podíl na rozvoj obtíží charakteru dyslexie má dle některých autorů gen lokalizovaný na 

raménku chromozomu 6, jehož specifická varianta napomáhá vzniku problémů v oblasti 

ortografie a fonologie (ponejvíce potíže v detekci stimulu prezentovaného formou 

tištěného textu či verbálně). Jistý vliv lze dále přičítat též genům umístěným na 

chromozomu 15, které mají za úkol zajišťovat adekvátní percepční zpracování podnětů, 

jakož i genům uloženým na chromozomu 18, jejichž cílem je rozvíjet nervové struktury 

zapojující se do procesu zpracování ortografických informací. „Vznik dyslexie bývá také 

často spojován s problémy rovnováhy obou hemisfér, s menší vyhraněností jednotlivých 

funkcí, např. laterality, u jedinců, kteří dyslexií trpí. Ukázalo se, že průběh procesu 

lateralizace je pravděpodobně závislý na genetické informaci lokalizované na 2. 

chromozomu“ (Matějček, Vágnerová, 2006, s. 14).  

Jedním z faktorů, které v mnohých ohledech komplikují výzkum zaměřující se na 

studium podílu dědičnosti na vzniku dyslexie, je známý fakt, že jedinci mužského pohlaví 

jsou zasaženi v průměru 4-5x více než dívky (Matějček, 1995). Z toho důvodu se 

předpokládá, že tato zvýšená náchylnost chlapců může být podmíněna vázaností na 

chromozom typu X. Vzhledem k tomu, že tento typ chromozomu mají chlapci ve své 

genetické výbavě na rozdíl od děvčat pouze jednou (od matky), je zvýšené riziko, že jeho 

drobný defekt může být prvotní příčinou geneze specifické poruchy učení (Selikowitz, 

2000).          

3.2 Interakce v rodině 

V souvislosti s možností multifaktoriálního podmínění poruchy nelze opomenout též 

vlivy exogenní, které vyplývají z charakteru prostředí, v němž dítě vyrůstá.         

V jedné ze studií finského výzkumného týmu vedeného Heikki Lyytinenem a jeho 

ženou Paulou, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou vztahu mezi přístupem rodičů 

s diagnózou dyslexie a následným výskytem problémů ve čtení u jejich potomků, bylo na 

vzorku 49 matek-dyslektiček a jejich dětí-batolat zjištěno, že takto definované 

vychovatelky své děti z hlediska rozvoje vztahu k jazyku a čtení nedostatečně stimulují 

a neumožňují jim tak plně rozvinout jejich vstupní potenciál (Jošt, 2009).  

Podstatou uvedené výzkumné studie bylo sledování dětí ze dvou skupin - 

experimentální (matky s dyslexií) a kontrolní (běžná populace) - s jejich rodičkami 

v průběhu hry. Z pořízených videozáznamů byly odděleně hodnoceny oblasti chování 

dítěte, matky a dále též matčin mluvní projev. Vzájemné interakce byly posuzovány 
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celkem třikrát - poprvé ve 14 měsících věku dítěte a následně v 18 a 30 měsících věku. 

Postupný vývoj jazyka byl zachycen prostřednictvím standardizovaných testů. 

Z výsledných dat vyplynulo, že řečový projev a chování matek dětí z experimentální 

skupiny byly výrazně odlišné od projevů a chování matek ze skupiny kontrolní, a to 

zejména v oblasti podněcování dítěte k symbolické hře. Matky trpící dyslexií měly v tomto 

ohledu tendenci daleko méně motivovat své potomky k tomuto typu hry či obecně hru na 

symbolické úrovni iniciovat. Daný poznatek byl následně dán do souvislosti se skutečností, 

že matky s dyslexií selhávaly ve vstupních testech v oblasti symbolických operací 

(zejména čtení pseudoslov) a aktivitám tohoto typu (včetně hry) se záměrně vyhýbaly. 

Význam dopadu popsaného chování se nejmarkantněji projevil ve 30 měsících věku, kdy 

byl u dětí z experimentální skupiny zaznamenán horší výkon v oblasti porozumění 

mluvené řeči (Lyytinen et al., 2003).  

 V návaznosti na téma vhodné stimulace jedinců v rámci rodinného prostředí bylo 

v řadě studií již od 90. let soustavně potvrzováno, že raná interakce rodičů s dětmi 

a čtenářsky podnětné prostředí patří mezi činitele, kteří výrazným způsobem ovlivňují 

nejen vývoj řeči dítěte, ale i rozvoj předpokladů pro čtení. Za všechny jmenujme na závěr 

kupříkladu rozsáhlou studii Scarboroughové z roku 1991, jejíž výsledky naznačují, že 

rodiče trpící dyslexií v porovnání s intaktní populací v mnohem menší míře motivují své 

potomky ke čtenářským aktivitám (Kucharská, 2007).       

3.3 Obtíže v řeči 

Množství výzkumů se v souvislosti se zkoumáním familiární zátěže doposud 

zaměřovalo a zaměřuje též na identifikaci vývojových oslabení řečových schopností, která 

se u takto ohrožených dětí mohou vyskytovat častěji než u jiných. Dle závěrů výzkumu 

Snowlingové (2001) tak kupříkladu mezi projevy budoucích obtíží s osvojováním 

čtenářských dovedností u dětí spadajících do kategorie rodinného rizika patří nejen 

specificky deficit v oblasti fonologické (krátkodobá paměť i uvědomování
3
), ale též 

pomalý nárůst slovní zásoby a horší schopnost slovní produkce i užívání gramatických 

pravidel.       

                                                 
3
 Fonologické uvědomování lze definovat jako vědomou dovednost rozpoznat v řeči větší fonologické 

jednotky než jsou jednotlivé fonémy (tedy slabiky či rýmy) a manipulovat s nimi  

(převzato z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/kulhankova_etal.pdf) 

 

 

http://e-psycholog.eu/pdf/kulhankova_etal.pdf
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Tyto teze byly dále potvrzeny i v řadě longitudinálních studií, v nichž děti pocházející 

z prostředí s rodinným rizikem, u kterých v období počátku školní docházky objevily 

obtíže se čtením, prokazovaly jisté změny ve vývoji problémů s užíváním jazyka. Závěry 

výzkumu Scarboroughové tak kupříkladu odhalily, že úroveň verbálního vyjadřování 

ohrožených dětí ve věku 2,5 roku byla v porovnání s jejich intaktními vrstevníky odlišná. 

Tyto děti mnohem častěji komunikovaly pomocí krátkých vět horší syntaktické komplexity 

a byla u nich detekována méně přesná výslovnost. Ve věku 3 - 3,5 roku již byla následně 

pasivní i aktivní slovní zásoba těchto dětí označena jako výrazně méně rozvinutá než 

slovní zásoba jedinců, u kterých problémy se čtením v pozdější době nebyly zaznamenány 

(Scarborough, 1991).  

Ve shodě s uvedenými údaji Matějček a Vágnerová (2006) ve své publikaci dále 

uvádějí, že pro dyslexii podmíněnou specificky genetickými dispozicemi jsou typické 

poruchy v oblasti ortografické diferenciace (dítě není schopno vnímat rozdíly mezi tvary či 

detaily písmen), celkové opoždění vývoje jazykových kompetencí i fonologické 

rozlišování a analýza (rozbor slyšených slov po hláskách).   
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4 Specificky narušený vývoj řeči (SLI) 

Po stránce ontogenetické je vývoj dětské řeči komplikovaným procesem založeným na 

předpokladech vrozených. Jeho celkový průběh je však vždy ovlivněn řadou faktorů, které 

se podílejí na dalším rozvoji komunikačních schopností a formují jejich finální podobu. 

Mezi tyto činitele, kteří mohou stimulovat či výrazně limitovat vývoj řeči na bázi 

vícenásobné zpětné vazby (Lechta, 2002), lze zařadit například stav centrálního nervového 

systému, úroveň intelektových a motorických schopností, auditivní i vizuální percepci či 

styl dorozumívání s blízké rodině i širším sociálním prostředí (Bytešníková et al., 2007).   

V rámci deskripce oblasti specificky narušeného vývoje řeči považuji v následující 

kapitole za vhodné v prvé řadě stručně vymezit poruchu v rámci širší kategorie narušeného 

vývoje řeči a dále se věnovat charakteristikám oblastí etiologie, symptomatologie 

a diagnostiky SLI.    

4.1 Narušený vývoj řeči 

Problematiku narušení procesu vývoje řeči lze považovat za komplikovaný fenomén, 

jenž se vyznačuje nejednotností v odborných názorech i v terminologii. Vzhledem 

k množství etiologických činitelů a rozmanitosti příznaků se v současné době jedná 

o široce chápanou třídu poruch, které je možné definovat jako „strukturní a systémové 

narušení jedné či většího počtu, příp. i všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského 

jazyka) vzhledem k chronologickému věku dítěte“ (Lechta et al., 2003, s. 61).  

Zmíněný okruh vývojového poškození lze dále klasifikovat dle různých parametrů. 

Ucelené členění dobře poplatné i současným podmínkám podává kupříkladu Sovák (1974), 

jenž krom jiných rozděluje kategorii narušeného vývoje řeči z hlediska etiologie 

následujícím způsobem:  

 Figuruje-li narušený vývoj řeči v klinickém obraze jako dominantní symptom, je 

považován za samostatnou nozologickou jednotku (tzv. specificky narušený vývoj řeči 

neboli vývojovou dysfázii), jejíž příčinou je - za předpokladu neporušeného sluchu 

a intelektu pohybujícím se v pásmu normy - specifické poškození mozku (lehká 

mozková dysfunkce).   

 V jiných případech se narušený vývoj může vyskytovat jako symptom nebo složka 

vývojových poruch či onemocnění. Tato skupina poruch je dále označena jako tzv. 

symptomatické poruchy řeči.  
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4.2 Terminologické vymezení SLI 

Celkový náhled na problematiku takto samostatně definované nozologické jednotky 

a jejího pojmosloví je ze strany odborníků stále nejednotný. Dle Smolíka (2009) není 

terminologie poruchy zcela jednoznačně vymezena z toho důvodu, že rozdíly 

v jednotlivých názvech jsou dány zejména územními tradicemi či akcentem na převahu 

sledovaných faktorů. Dokladem tohoto tvrzení může být též skutečnost, že i v dostupných 

starších literárních zdrojích je tento typ narušeného vývoje řeči vymezován různě - 

například sluchoněmota, dětská vývojová nemluvnost či například alálie, jež je pojmem 

doposud stále využívaným v Rusku (Klenková, 2006).  

V soudobé zahraniční literatuře - zejména v anglosaské - se ve spojitosti s popisem 

specifického deficitu mluvené řeči objevuje termín SLI (specific language impairment), 

případně se setkáváme s pojmy vývojová porucha jazyka či vývojová porucha řeči. 

V prostředí českém je následně v souvislosti s popisovaným typem oslabení řečového 

vývoje v současné době nejčastěji užíváno dvou základních konceptů: „specificky 

narušený vývoj řeči“ či „vývojová dysfázie“ (Smolík, 2009). 

Vzhledem k charakteru postižení se však většina definic této poruchy v cizině i u nás 

v základních parametrech shoduje. Laurence B. Leonard ve své knize Children with SLI 

označuje dětskou populaci jedinců s daným typem obtíží následujícím způsobem: „Jedná 

se o děti, jež vykazují významné omezení ve schopnosti užívat jazyka, přestože jiné faktory 

podmiňující vznik problémů s učením se jazyku (sluchové znevýhodnění či postižení, 

konstantně slabé výkony v testech nonverbální inteligence či neurologické poškození) 

nebyly detekovány“ (Leonard, 2000, s. 3). Z hlediska tuzemských odborníků z oboru 

klinické logopedie je dále vývojová dysfázie definována jakožto specificky narušený vývoj 

řeči, který se projevuje ztíženou schopností či úplnou absencí schopnosti naučit se 

komunikovat formou verbálního sdělení za přiměřených podmínek rozvoje řeči – tedy bez 

patologie v oblasti sluchu, inteligence, absence neurologických či psychiatrických obtíží 

a adekvátní sociální stimulace (Škodová, Jedlička, 2003).  

Obecně lze tedy shrnout, že se jedná o centrální poruchu řeči, kterou řadíme 

k poruchám vývojovým. Jejím charakteristickým rysem je narušení komunikační 

schopnosti systémového charakteru, jež postihuje receptivní i expresivní složku řeči ve 

všech jazykových rovinách - tzn., že je zde v různé míře postižena artikulace, slovní 

zásoba i gramatická skladba slov a vět. K výše popsaného poruše fatických funkcí je však 

v rámci symptomatologie SLI přidružena i řada deficitů v oblasti motoriky (zejména jemné 
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a grafomotoriky) i funkcí kognitivních, z nichž je nejvíce zasažena pozornost a paměť 

(Klenková, 2006). Celkový vývoj osobnosti dětí s vývojovou dysfázií lze poté obecně 

formulovat jako nerovnoměrný, s výkyvy identifikovanými v oblasti emocionální, 

motivační i sociální (vztahy v rodině či škole, navazování přátelství) a profesní 

(Mikulajová, Rafajdusová, 1993).    

4.3 Etiologie 

Přesná determinace příčin specifického narušení fatických funkcí bývá dle odborníků 

nesnadným úkolem, na jehož počátku stojí nízká informovanost veřejnosti (zejména 

rodičů) o vlivu dědičnosti na vznik poruchy i komplikovaný vztah mezi vlivy 

sociokulturními a osvojováním jazyka. Obecně však převládá shoda na 

multidimenzionálním profilu poruchy, v níž spolupůsobí řada příčinných faktorů – 

genetické (tzv. řečová slabost), vrozené, získané i kombinované, přičemž velmi rizikové je 

v tomto ohledu jakékoli primární poškození mozku v průběhu pre-, peri- a postnatálního 

vývoje (Lechta et al., 2003). Někteří autoři (např. Dlouhá et al., 2007) vyzdvihují v rámci 

popisu příčin vývojové dysfázie skutečnost, že se v prvé řadě jedná o důsledek narušení 

centrálního zpracování řečového signálu. Tímto tvrzením ve své podstatě formulují teorii 

o difúzním charakteru poruchy, která je na základě typu příznaků lokalizována do auditivní 

oblasti řečových center. V uvedené koncepci se tak jedná o neurologické postižení 

zasahující celou centrální areu mozkové kůry, jehož závažnost se manifestuje různorodou 

hloubkou symptomů.          

4.4 Symptomatologie 

Jak již bylo uvedeno výše, je specificky narušený vývoj řeči považován za poruchu, 

při které dochází k typickému oslabení slovního projevu i ke vzniku nerovnoměrného 

vývoje osobnosti. Dosažená úroveň řečových schopností tak ve většině případů 

nekoresponduje ani s dosaženou úrovní schopností neverbálních, ani s mírou intelektu 

dítěte -  v porovnání s těmito faktory odpovídá stupni výrazně nižšímu (Klenková, 2006). 

Škodová a Jedlička (2003, s. 107-108) uvádějí v přehledu následující okruhy, v jejichž 

rámci se obtíže objevují nejvíce: 

A. Opožděný a aberantní vývoj řeči  

 Potíže v hloubkové struktuře řeči - záměna slovosledu, odchylky ve frekvenci 

výskytu slovních druhů, vynechávání slov, redukovaná slovní zásoba, nesprávné 

koncovky při flexi slov a problémy s porozuměním gramatice jazyka 
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 Potíže v povrchové struktuře řeči – špatná diferenciace distinktivních znaků hlásek 

(znělost a neznělost; závěrovost a nezávěrovost), patlavost až nesrozumitelnost 

mluvy, záměny hlásek či jejich redukce  

B. Nerovnoměrný vývoj 

 Diskrepance verbálních a neverbálních schopností – úroveň verbálních schopností 

je nižší, než by odpovídalo schopnosti intelektové i kalendářnímu věku 

 Narušení zrakového vnímání – potíže v kresebném projevu 

 Narušení sluchového vnímání – porušena auditivní diskriminace prvků řeči 

(rozlišování zvukově podobných hlásek, porucha percepce a tvorby sledu hlásek), 

latence ve zpracování sluchové informace 

 Narušení paměťových funkcí – v diferenciální diagnostice může nízká úroveň 

paměti svědčit pro snížení rozumových schopností na bázi organického poškození 

CNS 

 Narušení orientace v čase a prostoru – oslabena pravo-levá orientace, chybná 

percepce časových sousledností 

 Narušení motorických funkcí – poruchy jemné motoriky rukou a motoriky 

mluvidel, koordinační potíže, opoždění vývoje hrubé motoriky 

 Lateralita – nevyhraněná dominance, zkřížená lateralita 

Dle některých zahraničních autorů mohou být projevy poruchy různé s ohledem na 

nejednotný profil silných a slabých stránek. Za charakteristické se však obecně považují 

deficity v oblasti lexikálně-sémantické jazykové roviny (chudší slovník, snížené chápání 

významu slov), v oblasti roviny gramatické (porozumění syntaxi i produkce mluvnicky 

správných vět či souvětí) i foneticko-fonologické, kde je více postižena zejména 

krátkodobá fonologická paměť (např. Bishop, 2000). 

4.5 Diagnostika 

V prvé řadě je nutno podotknout, že pro diagnostický proces neexistují v současné 

době žádná jednotná kritéria a stupeň postižení jazykových schopností je obvykle vyjádřen 

v podobě výsledků standardizovaných testů. Konečné rozhodnutí o tom, zda dítě spadá do 

kategorie jedinců s SLI, závisí na konvenci ve smyslu volby hranice patologie, přičemž 

„často se jako kritérium pro stanovení poruchy používá hodnota 1 nebo 1,5 směrodatné 
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odchylky
4
 pod průměrem“ (Smolík, 2009, s. 41). – tj. pod průměrem výkonů ve 

standardizovaných nástrojích zachycujících sledované diferenciálně diagnostické oblasti 

(pozn. autorky). 

Proces rozpoznávání charakteristických znaků vývojové dysfázie je vždy záležitostí 

nesnadnou a dlouhodobou, jež předpokládá komplexní přístup a týmovou spolupráci 

odborníků (lékař - neurolog a foniatr, klinický logoped, psycholog a speciální pedagog). 

Vzhledem ke skutečnosti, že popsané systémové postižení ovlivňuje nejen psychický vývoj 

dítěte, ale velkou měrou zasahuje i oblast školní úspěšnosti (u řady dětí je dokonce 

prediktorem neúspěchu ve škole či výskytu specifických poruch učení), je kvalitní 

a správná diagnostika nezbytným předpokladem pro volbu včasné a individuálně 

specifické intervence (Klenková, 2000).       

Kromě realizace počátečního kroku, který spočívá v sejmutí podrobné anamnézy 

(např. v rámci Anamnestického dotazníku pro rodiče) a v provedení základního vyšetření 

v prostředí medicínském, je stěžejním okruhem diagnostiky vývojové dysfázie bezesporu 

detailní diagnostika řečových schopností, za kterou je zodpovědný odborník z oboru 

logopedie. Tuto oblast lze ve všech případech posuzovat klinicky i pomocí již uvedených 

standardizovaných testů (Mikulajová, Rafajdusová, 1993).  

Lechta et al. (2003, s. 87) doporučuje v tuzemských podmínkách hodnotit sféru 

řečových potíží v jednotlivých jazykových rovinách pomocí - zde pro přehled jen stručně 

shrnuté - konkrétní metodiky: 

 Rovina foneticko-fonologická 

Hodnocení fonematické diferenciace a artikulace fonémů, kde je úkolem dítěte rozlišit 

podobnost/rozdílnost slovních dvojic smysluplných či umělých (např. Zkouška 

sluchového rozlišování dle Wepmana a Matějčka). 

 Rovina morfologicko-syntaktická 

Hodnocení verbálního projevu (opakování vět nebo popis obrázku) a úrovně 

porozumění (větám, instrukcím a otázkám). Rozlišeno je porozumění gramatickým 

strukturám (receptivní složka řeči) a uplatňování gramatických pravidel (expresivní 

složka řeči). Většinou je tato rovina posuzována klinicky pomocí otázek (např. „Dones 

panáčka“), z testových metod je vhodné administrovat Žlabovu zkoušku jazykového 

                                                 
4
 Směrodatná (či standardní) odchylka je kladně vzatá odmocnina z rozptylu. Čím je standardní 

odchylka či variance větší, tím více je rozdělení kolem průměru rozptýleno, čím jsou menší, tím  

více se všechny naměřené hodnoty hromadí kolem průměru (zdroj: 

www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/charakteristiky.doc) 

http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/skalouda/charakteristiky.doc
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citu či experimentální formu Token testu na vyšetření porozumění gramatické stránce 

řeči (zejména porozumění předložkovým vazbám, prostorovým vztahům či pojmům 

množství). 

 Rovina lexikálně-sémantická 

Hodnocení rozsahu aktivní a pasivní slovní zásoby. Účelnými nástroji pro vyšetření je 

kupříkladu Kondášova obrázkově-slovníková zkouška či novější překladové znění 

Peabody Picture Vocabulary Testu. Z klinických zkoušek se uplatňuje nejčastěji 

manipulace s reálnými předměty nebo jejich třídění do kategorií (např. „Vyber 

všechny obrázky, na kterých je zelenina“). 

 Rovina pragmatická 

Hodnocení komunikačního záměru a konverzačních schopností dítěte především 

klinicky (např. schopnost vést dialog s druhou osobou či vyprávět příběhy s rozličnou 

tématikou). 

Postupem první volby by mělo být i speciálně-pedagogické posouzení schopností 

a dovedností, které se vážou k oblastem motoriky, grafomotoriky, laterality, orientace 

v prostoru, percepce i paměti (Klenková, 2006). 

 Celkový motorický projev člověka významným způsobem koreluje s motorikou 

orgánů řečových, pročež je nezbytné se v rámci diagnostiky zaměřit i na komplexní 

prověření motoriky hrubé i jemné. K tomuto účelu je v klinické praxi využíváno například 

Škály Ozeretského, která zjišťuje úroveň koordinace končetin a pravolevou orientaci 

(Vitásková, Peutelschmiedová, 2005).  

Vzhledem k charakteristickému narušení procesů sluchového vnímání a zpracování 

verbálních podnětů, jakož i k narušení vizuální percepce, je u dětí standardně prováděna 

i řada zkoušek prověřujících kvalitu uvedených funkcí a míru jejich odchylky od normy. 

Využít lze v tomto případě například test Hodnocení fonematického sluchu u předškolních 

dětí nebo Zkoušku sluchové analýzy a syntézy, jejichž aplikace u dětí starších pěti či šesti 

let má význam zejména diferenciálně diagnostický. Nástrojem sloužícím k hodnocení 

zrakové percepce, senzomotorické koordinace i zručnosti poté může být kupříkladu 

Vývojový test zrakového vnímání (Škodová, Jedlička, 2003, s. 111).       

V rámci diagnostiky vývojové dysfázie se uplatňují i mnohé testy, které mapují oblast 

spadající do kompetence oboru psychologie. Mikulajová a Rafajdusová (1993) uvádějí 

v tomto ohledu možnost provedení neuropsychologického vyšetření, kterého může být 

využito k detekci konkrétních schopností, jež se mohou jistou měrou podílet na funkci 
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fatických i kognitivních procesů. Současně autorky ve své publikaci prezentují typický 

neuropsychologický profil dětí s diagnózou vývojové dysfázie, v němž je zahrnut například 

častý výskyt poruch oromotoriky a jemné motoriky, zkřížená lateralita, nedostatky 

v oblasti porozumění řeči i v oblasti předpokladů pro osvojení gramotnostních dovedností, 

deficity na poli symbolických funkcí či sluchové percepce v protikladu k adekvátní 

percepci taktilní, zrakové či kinestetické.       

Další neodmyslitelnou součástí diagnostiky specificky narušeného vývoje řeči je 

rovněž zhodnocení rozumových schopností jedince. Hlavní význam tohoto typu vyšetření, 

vykonávaného výhradně (klinickým) psychologem, spočívá v posouzení míry vztahu mezi 

detekovanými poruchami řeči a jednotlivými složkami intelektu dítěte. K tomuto účelu 

byla zkonstruována řada standardizovaných testů i komplexních testových baterií – např. 

zkouška Termanna a Merillové (T-M), Wechlerova baterie či Ravenův test progresivních 

matic). Pro děti se specificky narušeným vývojem řeči je poté typický nerovnoměrný profil 

výsledků ve smyslu diskrepance mezi úrovní schopností verbálních a performačních 

(názorových), přičemž obecně tyto děti lépe skórují v oblastech mapujících schopnosti 

performační (Lechta et al, 2003).  

Vždy je však třeba mít na paměti, že diagnostická kritéria SLI se naplňují pouze 

v případě, že byla vyloučena porucha sluchu a jiný handicap interferující s lidskou 

schopností osvojovat si mluvenou řeč (Leonard, 2000). Z diferenciálně diagnostického 

hlediska je proto nutné odlišit specificky narušený vývoj řeči od mentální retardace, 

pervazivních vývojových poruch (autismus), vývojové dysartrie, opožděného vývoje řeči, 

získané afázie s epilepsií (tzv. Landau-Kleffnerův syndrom) či psychogenně podmíněné 

poruchy řeči v podobě elektivního mutismu (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005). 

4.6 SLI a dyslexie 

V rámci odborné praxe je nasnadě zabývat se potenciální mírou spojitostí mezi 

specificky narušeným vývojem řeči a dyslexií. Vzhledem k tomu, že se v obou případech 

jedná o poruchy zasahující samotný vývoj faktorů, které souvisejí s osvojování specificky 

lidských dovedností, lze u nich přepokládat jistý vztah (Snowling, 2000). 

Určitá spojitost mezi SLI a dyslexií může být v některých případech zaznamenána již 

v rovině společného etiologického základu, který je reprezentován poruchou s názvem 

CAPD (Central Auditory Processing Disorder) neboli poruchou centrálního auditivního 

zpracování řeči, pro niž je charakteristickým rysem opoždění a abnormální zpracování 

(v oblasti dekódování a ukládání) akustických i lingvistických signálů vzniklých na 
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podkladě raných deficitů v oblasti senzomotorické (Dlouhá et al, 2007). Jak však uvádí 

Dvořák (2003) nereprezentuje CAPD izolovanou poruchu ve smyslu nozologické jednotky, 

ale lze na ní pohlížet pouze jako na soubor potíží, které mají charakter funkčního 

nedostatku v oblasti porozumění mluvenému jazyku i využívání auditivní informace 

k osvojování gramotnostních dovedností, k učení a dorozumívání. Za předpokladu 

normálního intelektu a nepoškozeného sluchu se tak v daném významu jedná o systémové 

narušení integrační funkce mozku, jež se může vyskytovat u řady afekcí centrálního 

nervového systému - tedy jak u vývojových poruch řečových, tak jakožto podklad 

specifických poruch učení.  

Ačkoli dále i množství tematicky zaměřených výzkumných studií připouští jistou míru 

souvislosti, existuje i řada tvrzení dokládajících etiologickou nezávislost těchto poruch. 

Obou druhů závěrů bylo dosaženo v rámci rozličných studií genetických, jež na jedné 

straně prokázaly vazbu mezi dyslexií a SLI (například v rámci zjištění, že se mezi rodiči 

dětí s vývojovou dysfázií nachází zvýšený počet jedinců s historií dyslexie) a „na druhou 

stranu zatím nenaznačily vazbu dyslexie a vývojové dysfázie na stejná místa genomu“ 

(Smolík, 2009, s. 49).  

Bishopová a Snowlingová (2004) v této souvislosti navrhly vícedimenzionální model 

vazby mezi specificky narušeným vývojem řeči a dyslexií a do určité míry tak navázaly na 

jednu z obecných tezí, k níž dospěla většina odborných studií – tedy že společným rysem 

obou poruch jsou příznačné potíže v oblasti fonologických procesů. Zároveň však autorky 

uvádějí, že u vývojové dysfázie se mohou objevovat zcela specifické obtíže, které nejsou 

přítomny u dyslexie. Princip předloženého modelu tedy spočívá v tom, že narušení procesu 

zpracování fonologických informací může v klinickém obrazu poruchy figurovat nezávisle 

na narušení schopností zpracovat informace významové a vytvářet si slovní zásobu (tzv. 

schopnosti sémantické). V souhrnu to znamená, že zatímco u jedinců s diagnózou 

vývojové dyslexie jsou detekovány pouze obtíže v oblasti fonologické, jedinci s SLI 

vykazují selhání v obou uvedených oblastech, přičemž deficity jsou navíc zaznamenány též 

v paměti verbální.  

Přestože se jedná o jeden z komplexněji řešených návrhů, není zmíněné tvrzení 

o oslabení sémantických procesů jakožto o potenciálním příčinném mechanismu SLI 

slučitelné se závěry řady některých dosud publikovaných nálezů. Ty naopak deklarují, že 

u dětí trpících vývojovou dysfázií nelze narušení významových aspektů řeči považovat za 

primární sféru deficitu, neboť se u nich objevují problémy zasahující všechny jazykové 

roviny (Smolík, 2009).  
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5 Vhodné testové metody 

Větší zájem o způsob vnímání a chápání řeči byl více rozvinut ve světle prací Noama 

Chomského (60. léta 20. století), jehož teorie o tzv. „tiché znalosti jazyka“ (tacit 

knowledge) byla prvotním podnětem, kterým započala nová etapa bádání charakterizovaná 

hledáním vhodných metod zkoumání této dosud neprobádané sféry vývoje jazyka 

(Votavová, 2008).  

Pro záměr zhodnocení stupně porozumění běžným slovním spojením, větám a jejich 

gramatické stavbě i jednotlivým slovním druhům, jež je často v případě dětí s narušeným 

vývojem řeči hodnoceno pomocí vyjádření míry úbytku sledované funkce (Lechta et al., 

2003), se v zahraničí i u nás užívají nejčastěji účelově zaměřené testy, které se mohou 

vyskytovat ve formě samostatné lingvistické zkoušky nebo jako součást komplexní testové 

baterie. Kromě specializovaných testů bývá dále v tuzemské logopedické praxi (zvláště 

mezi pracovníky speciálně-pedagogických center) úroveň porozumění běžným instrukcím 

i složitějším gramatickým jevům zkoumána též prostřednictvím vlastních sad hraček 

a obrázkových materiálů, jejichž využití je doplněno klinickou metodou pozorování 

(Vrbová et al., 2011).       

Pro přehled uvádím v předložené kapitole několik typů vybraných testů, které mohou 

být využity k detekci deficitu v oblasti porozumění řeči – s důrazem na porozumění 

gramatické skladbě vět. 

 5.1 Testy izolované 

K účelu zmapování úrovně vývoje porozumění jazyku a jeho syntaktickým strukturám 

byla odborníky z oblasti psychologie, psycholingvistiky i logopedie v průběhu posledních 

dekád zkonstruována řada testů, jejichž úkolem je zachytit míru rozvoje receptivní složky 

řeči pouze prostřednictvím jediné, k danému účelu cíleně sestavené, diagnostické 

pomůcky. Přestože se jedná o precizně vypracované a v zahraničí uznávané metody 

širokospektrálního využití, které kvalitně diferencují patologii od intaktního vývoje, jsme 

v našich podmínkách limitováni skutečností, že většina těchto lingvistických zkoušek 

nebyla dosud přeložena do českého jazyka a vyznačuje se tedy absencí norem vhodných 

k užití v tuzemském prostředí.    
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5.1.1 The Token Test for Children (TTFC-2) 

Tento ucelený test receptivních jazykových schopností vytvořený autory Ronniem L. 

McGheem, Davidem J. Ehrlerem a Frankem DiSimonim, který je revizí původních verzí 

testu (Token test, Revised Token test), byl vydán v roce 2007 v nakladatelství Pro- Ed. 

Ačkoli dle Vrbové et al. (2011) je v současnosti ve speciálně-pedagogické praxi hojně 

využívána originální nezkrácená verze Token-testu o 62 položkách a také verze zkrácená 

čítající položek 16, varianta TTFC-2 - jakožto diagnostický materiál určený výhradně pro 

dětskou populaci - nebyla dosud v českém prostředí standardizována.    

Token test byl primárně zkonstruován k účelu postižení nedostatků v oblasti 

auditivního zpracování signálu, k identifikaci lingvistických deficitů, poruch učení 

a defektů spojených s poškození mozku či s afázií. Dle informací autorů TTFC-2 lze však 

nástroj charakterizovat jako velmi účinné a spolehlivé měřítko stanovené k posouzení 

receptivní složky jazyka již v rámci screeningu porozumění slyšeného u dětí ve věku od tří 

do dvanácti let. Administrace celého testu trvá zhruba 10-15 minut (McGhee et al., 2007).  

Dle zprávy vydavatele (2007) se zkouška sestává celkem z dvaceti malých symbolů
5
, 

které se od sebe liší velikostí (malé nebo velké), tvarem (kulaté nebo hranaté) a barvou 

(modrá, zelená, bílá, žlutá a červená). Po úvodním tréninkové fázi, která zahrnuje tři 

pokusná cvičení, je úkolem dítěte v tomto typu zkoušky správně znázornit 46 slyšených 

pokynů pomocí manipulace s předloženými symboly. Examinátorem sdělované pokyny 

jsou přitom uspořádány do čtyř oblastí, v jejichž rámci obtížnost pokynů stále vzrůstá – 

z toho důvodu musejí být prezentovány ve striktně daném sledu. Důraz je zde kladen na 

hodnocení schopnosti dítěte zpracovat sluchový podnět a pochopit slovně představenou 

instrukci.    

Předností testu je, že vyžaduje od dítěte provedení přímé akce již v rámci samotného 

zácviku, což examinátorovi výrazně pomáhá ověřit úroveň porozumění ze strany dítěte 

a na základě observace zaznamenat, zda je dítě schopno pochopit slovně sdělené instrukce 

(např. „Dotkni se červeného čtverečku“). Výsledky poté mohou být taktéž interpretovány 

jako míra jazykového zpracování pomocí standardních skórů, percentilů či věkových 

ekvivalentů (McGhee et al., 2007). 

 

 

 

                                                 
5
 Přeloženo z anglického slova „token“ = znak, symbol 
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5.1.2 Test for Reception of Grammar (TROG, TROG-2) 

Jedním z testů primární volby v oblasti posouzení úrovně porozumění slyšeným větám 

je bezesporu tzv. TROG (Test for Reception of Grammar), který byl vytvořen 

a standardizován Dorothy V. Bishopovou v roce 1983. Jedná se o nástroj, jenž 

prostřednictvím zhodnocení úrovně porozumění jazykovým komponentám zachycuje míru 

rozvoje receptivní složky řeči u jedinců od čtyř let věku do dospělosti (Bishop, 1989).  

Test ve své původní verzi byl vyvinut v návaznosti na výzkumné snahy učiněné 

v polovině 70. let 20. století, jejichž cílem bylo prověřit specifické aspekty porozumění 

gramatice u dětí s SLI. Dle autorky testu je nástroj vhodným prostředkem k posouzení 

úrovně porozumění u rozmanitých skupin jedinců, kterým znevýhodnění či postižení 

výrazně narušuje schopnost pochopit smysl promluvy. Do této kategorie lze zahrnout 

především jedince se specificky narušeným vývojem řeči (SLI), s jednotlivými typy 

získané afázie, s postižením/ztrátou sluchu nebo s takovým tělesným handicapem, jehož 

klinický obraz může ovlivňovat produkci řeči. Mezi klíčové faktory narušující schopnost 

porozumět jazyku i u jinak bezproblémové populace poté můžeme zařadit deficit v oblasti 

sluchové diskriminace, oslabenou verbální paměť, omezenou schopnost osvojit či vybavit 

si významy slov, potíže s vyvozováním významu z kontextu, pomalé tempo zpracování 

jazyka či nedostatečnou vnímavost vůči podnětům neverbálního charakteru (Bishop, 

1997).  

V současné době je v praxi psychologické i speciálně-pedagogické (zejména 

v zahraničí) využíváno nové verze testu – TROG-2, který ve srovnání se starší verzí testu 

umožňuje identifikovat specifické oblasti obtíží a porovnat výkony testovaných jedinců 

v oblasti porozumění gramatické skladbě vět s jejich vrstevníky. Nově je zařazena 

i možnost opakování podnětových vět, což za určitých podmínek pomáhá minimalizovat 

výskyt chyb vzešlých z nepozornosti (Bishop, 2003).  

Samotná administrace celého testu TROG-2 trvá zhruba 10-20 minut - v závislosti na 

pracovním tempu a úrovni rozvoje receptivních jazykových schopností probanda. Celkem 

se test skládá z 80 položek uspořádaných po čtyřech na jedné kartě. Každé čtyři karty 

(obsahující 16 položek) poté formují jeden blok, který vždy odpovídá jednomu typu věty. 

Úkolem probanda je zvolit možnost, která svým grafickým zobrazením koresponduje 

s obsahem slyšené věty, přičemž zbylá tři zobrazení se od správného liší modifikací 

gramatického či lexikálního prvku. Všechny prezentované položky využívají 

jednoduchého slovníku (slovesa, podstatná a přídavná jména, adverbia), gramatická 

obtížnost bloků má vzrůstající tendenci. Každý blok je vždy vyhodnocen jako splněný, 
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když jsou správně zodpovězeny všechny položky; jako chybný poté v případě, když je 

nesprávně zodpovězena jedna nebo více položek z bloku. Ukončení testu nastává 

v případě, že jedince neuspěje v pěti po sobě jdoucích blocích (Bishop, 2003). 

Skórování testu lze provést způsobem kvalitativním i kvantitativním (ve formě 

percentilů či standardních skórů). Výhodou systému bloků uvedených nově v revidované 

verzi TROG-2 je zejména skutečnost, že lze jeho prostřednictvím identifikovat 

u testovaného jedince i problémové okruhy gramatické povahy (Novotná, 2011). 

5.2 Testy - součást komplexní baterie  

Vyjma testových úloh působících jakožto samostatné diagnostické nástroje, jejichž 

úkolem je posuzovat úroveň vývoje receptivní složky pomocí izolování řečového procesu 

porozumění od procesu produkce, existují též zkoušky figurující jakožto dílčí v rámci 

komplexní baterie standardizovaných testů. Vzhledem k tomuto faktu se jedná o velmi 

rozmanitou skupinu testů, z nichž již byly některé v průběhu posledních několika dekád 

20. století standardizovány na českou či slovenskou dětskou populaci.     

5.2.1 Heidelbergský test řečového vývoje   

Mezi jedny z nejznámějších testových baterií patří - nejen u nás - Heidelbergský test 

vývoje řeči H-S-E-T, neboli standardizovaný test jazykových schopností, který byl poprvé 

vydán v Německu v roce 1978. Autory originální verze jsou Hanelore Grimmová 

a Hermann Schöler. O překlad testu a tvorbu příručky v českém a slovenském znění se 

zasloužila přední slovenská psycholožka, docentka Marina Mikulajová, ve spolupráci 

s profesorem Vladimírem Smékalem, jenž působil v roli odborného konzultanta 

a korektora překladu. Takto revidovaný materiál byl následně vydán v nakladatelství 

Psychodiagnostika a.s Bratislava a s.r.o. Brno v roce 1997 (Klenková, 2006). 

Uvedená diagnostická metoda vycházející z moderní koncepce vývoje jazykových 

struktur je testem měřícím speciální lingvistické kompetence u dětí od čtyř do devíti let. 

V souvislosti s tímto tvrzením jej tedy nelze primárně považovat za „screeningový test, 

který by mapoval řečové schopnosti jen povrchně, ale jde zde o hlubší vhled do jejich 

struktury“ (Mikulajová, 1995, s. 323).   

Celkem se test skládá ze šesti kategorií (označených A-F), ve kterých je zařazeno 

dvanáct subtestů testujících odlišné jazykové schopnosti. Relevantní subtest s názvem 

Porozumění větám je poté spolu se subtestem Opakování vět zahrnut do kategorie A. 

(Větná struktura). Jeho hlavním úkolem je zjišťovat úroveň osvojení si lingvistických 
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pravidel a ověřovat schopnost adekvátně porozumět větám různé gramatické obtížnosti. 

Sled úloh s gradující obtížností pak současně zahrnuje hodnocení toho, zda dítě analyzuje 

hloubkové struktury jazyka, nebo zda staví na strukturách povrchových. Správné vyřešení 

úloh tudíž předpokládá hloubkovou znalost významu vět a určuje rozsah, ve kterém dítě 

vnímá a následně zpracovává jazykový vstup ve formě orálně sdělené informace 

(Mikulajová, 1997).    

V předkládaném subtestu je zaznamenán způsob jeho zakončení, jakož i započetí, jenž 

je možné u dětí starších pěti let posunout do vyšších pozic (je umožněno vynechat sedm 

úvodních položek – viz ukázka). Kritériem přerušení procesu je chybné řešení čtyř po sobě 

jdoucích úloh, přičemž nesprávnost či správnost odpovědí je zde klasifikována body 0 či 1.  

Realizace subtestu je umožněna pouze tehdy, je-li k dispozici kompletní testový materiál 

skládající se ze čtyř dřevěných figurek (chlapec, dívka, žena, dítě), deseti figurek zvířat 

(kachna, kůň, kočka, medvěd, ovce, pes, slon, oslík, zajíc, žirafa) a jedné dřevěné kostky, 

k nimž je třeba dodat jakýkoli malý kousek látky určené k omývání panenek. (Mikulajová, 

1995).         

Autorka příručky dále uvádí, že v rámci administrace subtestu je třeba důsledně dbát 

na to, aby examinátor v případě využití dvou předmětů předkládal objekty dítěti tak, aby 

činitel děje (agens) byl vždy umísťován střídavě napravo a nalevo od předmětu 

komplementárního. Obdobně je nutno měnit rozestavění při využití předmětů tří, přičemž 

ty jsou tyto kladeny vždy do trojúhelníku (Mikulajová, 1997, s. 10).     

Velkou přednost této metody poté osobně spatřuji - podobně jako u Token testu - 

zejména v možnosti přímé manipulace s materiálem, do jejíhož provedení se může 

promítat rychlost zpracování řeči i pracovní tempo.  

Ukázka ze subtestu Porozumění větám (H-S-E-T) : 

 

8. Kachna odplave dřív, než si ovečka lehne. 

9. Ušáček dovolí Mindě, aby pěkně pohladila Alíka. 

10. Malé dítě maminku umývá. 

11. Slon, který hladí zajíčka, strčí do osla. 

12. Potom, jak koník skáče, slon běží. 

13. Kachna strká do psa, který kouše kočku. 

14. Dřív, než bude pes utíkat, koník skočí. 

15. Pes kousne medvěda, který chytí zajíce. 
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16.  Alík slíbil Mindě, že pohladí Ušáčka. 

17. Žirafa, kterou chytil zajíc, kousne kačenu. 

 

5.2.2 Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-IV) 

Další z méně známých lingvistických zkoušek je baterie testů CELF-IV, jež je hojně 

využívána zejména v místě svého vzniku – tedy ve Velké Británii, kde byla v roce 2003 

poprvé vydána nakladatelstvím Pearson Education. Autory testového souboru jsou Eleanor 

Semelová, Elisabeth H. Wiigová a Wayne A. Secord. Jedná se o individuálně 

administrovaný test jazykových schopností určený k vyšetření dětí ve věku od šesti do 

jednadvaceti let, který je široce využitelným klinickým nástrojem určeným k identifikaci, 

diagnostice a následnému posouzení stupně jazykového deficitu. Jeho konstrukce byla 

podnícena snahou o rozpoznání jedinců s problémy v oblasti osvojení základů obsahu 

a formy jazyka, které jsou charakteristické pro dobře vyvinutou řeč – např. významy slov, 

uspořádání slov i vět a vybavování informací.  

Komplexní testová baterie je rozdělena celkem na osmnáct subtestů spojených do tří 

okruhů, které jsou determinovány věkovým rozsahem (5-8; 9-12 a 13-16 let). V každém 

takto definovaném okruhu následně dochází ke kategorizaci subtestů dle povahy 

problémových oblastí. Tímto způsobem jsou vytvořeny čtyři kategorie: 

 

 Receptive Language Index (RLI) – postihuje oblast receptivní složky jazyka 

 Expressive Language Index (ELI) – postihuje oblast expresivní složky jazyka 

 Language Content Index (LCI) – postihuje obsahovou stránku jazyka 

 Language Structure Index (LSI) – postihuje uspořádání jazyka 

 

Z hlediska zaměření této diplomové práce je nejrelevantnějším subtestem popisované 

baterie subtest s názvem Sentence Structure (neboli Větná skladba). Ten svým charakterem 

spadá do kategorie RLI a jsou k němu vytvořeny normy pro vyšetřování dětí od věku pěti 

do osmi let. Hlavním důvodem zařazení tohoto subtestu o 26 položkách je zejména snaha 

„(a) posoudit schopnost dítěte interpretovat mluvené věty narůstající délky a obtížnosti; 

(b) ověřit schopnost výběru obrázku adekvátně ilustrujícího význam věty“ (Semel et al., 

2006, s. 65).  

Princip plnění požadavků je zde obdobný jako u testů popsaných výše. Examinátor 

prezentuje věty různého typu (např. vztažné, vedlejší, tázací) s obměnou mluvnických 
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kategorií podstatných jmen i sloves. Úkolem dítěte je pouze ukázat na obrázek, který 

koresponduje se slyšenou větou. Skórování testu má poté formu udělení 1 bodu za 

odpověď správnou a 0 bodů za odpověď nesprávnou. Za jistou originalitu v rámci pojetí 

tohoto testu lze považovat skutečnost, že autoři v rámci popisu uvádějí též přímý vztah 

míry rozvoje dané schopnosti a úspěšnosti při osvojování školních dovedností. 

Stanovených norem tak lze využívat jakožto podkladu pro rozhodování v rámci hodnocení 

školního výkonu i k rozpoznání silných a slabých stránek jedince v oblasti jazykového 

vybavení (Semel et al., 2006). 

Dle informací uvedených na webových stránkách Psychometrického centra Univerzity 

v Cambridge ve Velké Británii (2008) lze k účelu posouzení úrovně rozvoje receptivní 

složky jazyka využít též subtest Větná skladba, jenž je součástí druhého setu testové řady 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Preschool-II. Soubor všech testů v této 

sadě poté umožňuje mnohovrstevné a přesné hodnocení silných a slabých stránek 

týkajících se komunikace u dětí. Současně lze na základě jejich výsledků vyjádřit 

doporučení k provedení adekvátní intervence. Jak však již evokuje samotný název 

prezentované sady klinických zkoušek, jsou zde na rozdíl od baterie CELF-IV normy 

stanoveny pouze pro populaci dětí ve věku od tří do šesti let.  

Ačkoli byly oba subtesty navrženy k účelu detekce problémových okruhů v oblasti 

receptivní složky řeči a mají některé obsahové elementy shodné s testem TROG-II, nejsou 

na rozdíl od zmiňovaného testu určeny k hodnocení obdobných aspektů gramatického 

porozumění (Bishop, 2003).  
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6 Shrnutí Teoretické části   

V prvé kapitole byla prezentována ontogeneze receptivní složky jazyka od jeho 

počátku, který lze sledovat zhruba v deseti měsících věku, až po období raného školního 

věku. V souvislosti s tím byly představeny jednotlivé jazykové roviny, z nichž 

nejrelevantnější vzhledem k cílům diplomové práce je rovina morfologicko-syntaktická, 

která zahrnuje zkoumání porozumění gramatické skladbě vět i mluvnicky správné slovní 

produkce. V určité míře se poté v tomto ohledu uplatňuje i rovina lexikálně-sémantická, 

jež odkazuje ke zkoumání rozsahu aktivního a pasivního slovníku a k porozumění 

významům slov.    

V rámci následujících dvou kapitol byla čtenáři přiblížena problematika dyslexie 

s důrazem na rizikové faktory, které mohou zapříčinit její vznik. Dozvěděli jsme se, že 

dyslexii lze obecně definovat jako specifickou poruchu čtení neurobiologického původu či 

jako rozličné způsoby narušení vývoje čtenářských dovedností, jejichž charakteristickým 

rysem jsou typické obtíže při dekódování tištěného textu. Z hlediska etiologie se poté jedná 

o heterogenní syndrom, který se rozvíjí prostřednictvím interakce řady dílčích faktorů, 

hereditárních dispozic i exogenních vlivů. 

Zatímco první zmínky o dyslexii lze datovat zhruba do období konce devatenáctého 

století, koncept tzv. „rizika dyslexie“ je v porovnání s tím poměrně novým fenoménem, 

který je blíže studován zhruba od devadesátých let dvacátého století (s kulminací v prvé 

dekádě století jednadvacátého). Uvedený pojem nepředstavuje samostatnou nozologickou 

jednotku, nýbrž pouze předpoklad ve smyslu vyjádření míry pravděpodobnosti budoucích 

problémů v oblasti osvojování gramotnostních dovedností, jenž je časově zasazen do doby 

předcházející nástupu školní docházky či do období prvních dvou ročníků ZŠ. 

Za příčinné činitele, kteří mohou přispět k vyslovení pravděpodobnosti budoucích 

potíží ve čtení, lze považovat též dědičné faktory a prostředí výchovného působení 

v rodině. Tyto vlivy lze souhrnně označit termínem „rodinné riziko“. Z hlediska 

hereditární zátěže je pravděpodobnost výskytu poruchy spojená s rizikem jejího transferu 

v nejbližším rodině dle závěrů některých studií zhruba 40-50 %, přičemž u jednovaječných 

dvojčat může vzrůst až na 75-100 % a u dvojčat dvojvaječných zhruba na 45-50 %. 

V souvislosti s určením podílu vlivu na čtení byly identifikovány i specifické geny 

lokalizované zejména na krátkých raménkách chromozomů č. 2, 6, 15 a 18. Na základě 

skutečnosti, že jedinci mužského pohlaví bývají současně zasaženi v průměru 4-5x více 



35 

 

než dívky, byl některými autory vysloven předpoklad, že zvýšená náchylnost chlapců 

může být podmíněna vázaností na chromozom typu X.  

Raná interakce rodičů s dětmi a čtenářsky podnětné prostředí patří dále mezi činitele, 

kteří výrazným způsobem ovlivňují nejen vývoj řeči dítěte, ale i rozvoj předpokladů pro 

čtení. Rodiče trpící dyslexií v porovnání s intaktní populací mohou dle závěrů některých 

studií v menší míře motivovat své potomky ke čtenářským aktivitám a/nebo je 

nedostatečně stimulovat v oblasti rozvoje samotného vztahu k jazyku. Jedinci ohrožení 

familiární zátěží pro vznik specifické poruchy čtení mohou též v návaznosti na výše 

uvedené rizikové faktory v rodině vykazovat jistá oslabení v oblasti řečových schopností. 

Detekovány mohou být kupříkladu tyto potíže: pomalý nárůst slovní zásoby, horší 

schopnost slovní produkce, obtíže v užívání gramatických pravidel i problémy ve 

fonologické oblasti. 

Následná rozsáhlejší kapitola byla věnována problematice specificky narušeného 

vývoje řeči, jenž je považován za samostatnou nozologickou jednotkou vymezenou 

v rámci okruhu poruch spadajících do spektra narušeného vývoje řeči. Ačkoli terminologie 

poruchy není dosud v literatuře zcela jednotná, v prostředí českém je v souvislosti s tímto 

typem oslabení řečového vývoje v současné době nejčastěji užíváno pojmů „specificky 

narušený vývoj řeči“ či „vývojová dysfázie“. V návaznosti na zahraniční pojmosloví se též 

stále více objevuje termín „specific language impairment“ (SLI).  

Etiologický profil poruchy je multidimenzionální, což předpokládá spolupůsobení 

řady příčinných faktorů (genetické, vrozené, získané i kombinované). Někteří autoři se též 

přiklánějí k teorii o difúzním charakteru poruchy, ve kterém je oslabení jazykového vývoje 

považováno za důsledek narušení centrálního zpracování řečového signálu. Hlavní 

symptomy SLI ve smyslu aberantního vývoje řeči se poté projevují v hloubkové 

i povrchové struktuře jazyka. Přidružen je i nerovnoměrný vývoj dalších funkcí 

(kognitivních, motorických atd.). Diagnostika je obvykle prováděna prostřednictvím 

orientačních i standardizovaných testů, přičemž se často se jako kritérium pro stanovení 

SLI používá hodnota 1 nebo 1,5 směrodatné odchylky pod průměrem celkového výkonu 

všech jedinců sledovaného vzorku.  

Názory na podobu vzájemného vztahu mezi SLI a dyslexií se různí. Na jedné straně 

byla v rámci genetických studií nalezena jistá spojitost (např. historie dyslexie v rodinách 

dětí s SLI), na druhé straně ovšem nebyla naznačena vazba obou poruch na stejná místa 

genomu. Autoři řady studií se však shodnou na to, že společným rysem obou poruch jsou 

příznačné potíže v oblasti fonologických procesů. 
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V kapitole závěrečné byly představeny vybrané metody posuzování úrovně vývoje 

receptivní složky řeči (s důrazem na porozumění gramatické skladbě vět). Pro záměr 

zhodnocení stupně porozumění běžným slovním spojením i větám a jejich gramatické 

stavbě se v zahraničí i u nás užívají nejčastěji specificky zaměřené testy. Ty se mohou 

vyskytovat ve formě samostatné lingvistické zkoušky nebo jako součást komplexní testové 

baterie. Z izolovaných testů lze k účelu identifikace deficitů v oblasti receptivní složky 

jazyka dobře uplatnit například Token Test for Children-2 (McGhee et al., 2007) či Test 

for Reception of Grammar – TROG2 (Bishop, 2003). Mezi nástroje vhodné ke sledování 

úrovně osvojení si lingvistických pravidel a k ověření schopnosti adekvátně porozumět 

větám různé gramatické obtížnosti lze dále zařadit subtest Porozumění větám, který 

figuruje jako součást Heidelbergského testu jazykového vývoje nebo subtest Sentence 

structure, jenž je součástí jazykové baterie CELF-IV (Semel et al., 2006).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část prezentované diplomové práce je zasvěcena výzkumu rozdílů v oblasti 

porozumění gramatické skladbě českých vět u tří skupin dětí mladšího školního věku:  

a) první skupinu formují děti s rizikem dyslexie v rodině (RR) 

b) druhá skupina zahrnuje vybranou populaci dětí s vývojovou dysfázií (SLI) 

c) třetí skupina sestává z jedinců běžné populace, tzv. dětí intaktních (I).  

Jedná se o průřezovou deskriptivní studii, jejíž metodické uchopení spočívá v aplikaci 

adaptované verze testu TROG-II vydaného roku 2003, který je revidovanou 

a restandardizovanou verzí původního testu TROG autorky Dorothy V. Bishopové.  

 

7 Obecné charakteristiky 

7.1 Projekt ELDEL 

Veškerá prezentovaná data byla shromážděna v rámci mezinárodního projektu 

s názvem ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages), 

neboli Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. Konkrétně se jedná se o výzkumnou 

studii realizovanou jako součást grantové podpory 7. rámcového programu EU, který 

spadá do kategorie projektů s názvem „Marie Curie Initial Training Network (ITN). Cílem 

tohoto programu je poskytnout pracovní příležitosti a výcvik v oblasti výzkumu pro 

začínající mladé vědce (stážisty). Výsledky takto popsaného projektu, jenž je tvořen 

celkem šesti vzájemně propojenými výzkumy rozvrženými do pětiletého období trvání 

výzkumné studie, by měly dále posloužit jako podklad pro práci odborníků (logopedů, 

speciálních pedagogů, psychologů) s dětmi spadajícími do rizikové skupiny jedinců 

s narušeným vývojem řeči
6
. 

Nezpracované údaje využité jako výchozí materiál pro diplomovou práci byly získány 

v rámci jednoho z nejrozsáhlejších projektů programu – tzv. projektu s pracovním názvem 

WP2 - Rizikové faktory ve vývoji gramotnostních dovedností, jenž si kladl za cíl objasnit 

vývojový vztah mezi potížemi v mluvené řeči v předškolním věku dítěte a potížemi ve 

čtení a psaní ve školním věku. V průběhu tří let byly realizovány tři výzkumné etapy – T1, 

                                                 
6
 převzato z WWW: http://www.eldel.eu/aboutus 
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T2 a T3 – a byly sledovány celkem tři skupiny dětí (se specificky narušeným vývojem řeči, 

s rodinným rizikem a s běžným vývojem), porovnáním jejichž výsledků v testech 

zaměřených na jazykové i nejazykové schopnosti - spolu s informacemi získanými od 

rodičů - bylo následně možné identifikovat faktory mající vliv na vznik specifických 

poruch učení a nalézt a konkretizovat oblasti vývoje, ve kterých se deficit projevuje
7
.  

7.2 Respondenti 

Na počátku tříletého výzkumu se ke spolupráci na studii přihlásilo zhruba 160 zájemců 

z řad rodičů či blízkých příbuzných dětí. Rodiny pocházely z celé ČR, ponejvíce 

z hlavního města Prahy, Středočeského kraje (Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady) 

a Ústeckého kraje (Lovosice, Roudnice nad Labem).  

Rekrutování účastníků probíhalo po dobu několika měsíců, a to primárně formou 

letákové kampaně, v jejímž rámci bylo větší množství tištěných informačních materiálů 

distribuováno do řady škol a školských zařízení (mateřské školy, pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra). V kontrastu s pasivním uložením 

prospektu v prostorách budovy byl preferován aktivní přístup k náboru jedinců 

prostřednictvím seznámení některého z pracovníků zařízení s detailními informace 

o projektu (psycholog, speciální pedagog či pedagog v MŠ).  

K účelu vyhledávání dětí s rodinným rizikem pro vznik dyslexie bylo současně 

využito též médií (např. Česká televize). Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že se 

vzhledem k nízké informovanosti veřejnosti o dané problematice dlouhou dobu nedařilo 

získat příslušný okruh rodin pro spolupráci.   

Již v průběhu náboru byli jedinci řazeni do tří kategorií, přičemž toto primární 

pracovní třídění - založené zprvu pouze na výpovědích rodičů - bylo následně v návaznosti 

na výsledky rozřazovacích testů korigováno (viz kapitola Kritéria kategorizace). Jednalo se 

o tyto kategorie: 

 Intaktní populace (I) - kontrolní skupina tvořená dětmi s bezproblémovým 

řečovým vývojem, u nichž byl vyloučen výskyt specifických poruch učení v blízkém 

příbuzenstvu a v jejichž řečovém projevu nebyly detekovány žádné nápadnosti  

 Specific language impairment (SLI) -  experimentální skupina zformovaná dětmi 

se specifickými obtížemi v řeči (s vývojovou dysfázií)  

                                                 
7
 převzato z WWW: http://www.eldel.cz/?p=wp2-rizikove-faktory-ve-vyvoji-gramotnostnich-dovednosti 
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 Rodinné riziko (RR) – experimentální skupina sestávající se z dětí 

ohrožených dědičnou zátěží v podobě výskytu některé z forem specifických poruch 

učení v nejbližší rodině (rodiče či sourozenci dítěte). 

V průběhu tříletého trvání mezinárodního projektu též došlo k odlivu části probandů 

spadajících do jednotlivých skupin. Mezi důvody ukončení spolupráce ze strany rodičů 

patřila zejména ztráta prvotního zájmu o účast potomka na výzkumu, zdravotní komplikace 

v rodině či jiné rodinné záležitosti eliminující možnost spolupráce; dále poté stěhování 

rodiny či změna původně uvedených kontaktních údajů (např. telefonní číslo či e-mailová 

adresa). V konkrétním případě T3 byly příčinami ukončení spolupráce: ztráta zájmu 

o účast na testování již před etapou T2 (9) a před etapou T3 (7), zdravotní znevýhodnění 

dítěte (1) či komplikace při navázání kontaktu s rodiči jedinců před posledním testováním 

(7). Mnozí jedinci museli být též ze striktně definovaných skupin vyloučeni na základě 

toho, že jejich prvotní diagnóza přidělená bezprostředně po náboru účastníků do studie se 

na základě výsledků předchozích dvou etap testování změnila. Tímto způsobem bylo 

vyřazeno celkem 18 jedinců, kteří byli rekrutováni do skupiny dětí s SLI, avšak diagnóza 

se později nepotvrdila; a 8 jedinců, u nichž byla řečová porucha determinována pouze 

odchylkami v oblasti sluchového vnímání či rozlišování a nesplňovali tedy všechna kritéria 

stanovená pro zařazení dětí do skupin (viz kapitola Kritéria kategorizace).  

Vzhledem ke skutečnosti, že se charakter vývojových obtíží s věkem pozměňuje, nelze 

odlišnou úroveň dětí v T3 považovat za důsledek chybného výběru účastníků. Jedná se 

spíše o vyústění spontánního vývoje či terapeutického zásahu, jenž se nedá predikovat.           

Z původního počtu 160 dětí zbylo tedy ve finálním testování T3 celkem 102 jedinců, 

z toho 56 chlapců a 46 dívek.  

7.3 Kritéria kategorizace 

V počáteční etapě náboru byli jedinci rozřazováni do skupin dle toho, zda jejich rodiče 

v dotazníku zaměřeném na osobní a rodinnou anamnézu (Rodinné interview – ukázka viz 

Přílohy) uvedli obavy o budoucí vývoj řeči dítěte v souvislosti s jeho dosavadním 

rozvojem jazykových schopností (SLI) či s přítomností hereditární zátěže (Rodinné riziko). 

Následná korekce proběhla na základě posouzení výkonu dítěte v lingvistických testech.  

Dělení do skupin bylo pro dané účely provedeno ve dvou po sobě následujících fázích, 

které zahrnovaly posouzení dvou klíčových oblastí jazykových kompetencí:  
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 Výslovnost – v této prvé fázi byly děti, jež správně artikulovaly méně než 80 % 

souhlásek v testu Výslovnost písmen označeny pouze za dyslalické
8
 a byly následně 

vyloučeny z kontrolní skupiny zahrnující jedince s běžným vývojem řeči 

 Jazykové schopnosti – ve fázi druhé došlo k přesunu dětí do kategorie SLI v případě, 

kdy jejich výkony byly na základě kritérií stanovených dle výkonu skupiny jedinců 

s běžným vývojem řeči: 

a) horší než -1 standardní odchylka ve dvou ze tří předložených testů (Slovník, Test 

morfologického uvědomování, Test porozumění řeči
9
)   

b) v první testu (Slovník) horší než -1 standardní odchylka a ve zbylých dvou testech 

rovny -1 standardní odchylce 

 

Vzhledem k tomu, že prioritní snahou bylo v tomto ohledu sledovat především vývoj 

dětí s SLI, došlo v návaznosti na výsledky testů k přeřazení některých jedinců spadajících 

původně do skupiny dětí s rodinným rizikem pod skupinu SLI. 

Pracovní diagnóza přiřčená jedincům k účelu kategorizace bezprostředně po 

absolvování testu v rámci náboru probandů do studie byla dále po ukončení první testování 

etapy T1 - v závislosti na aktuálním výkonu dětí v komplexní baterii zkoušek - změněna. 

Nově přidělené diagnózy vyjadřující přináležitost k jedné ze zformovaných skupin již byly 

považovány za definitivní a nebylo s nimi nadále manipulováno. Hlavním důvodem 

daného postupu bylo především monitorovat variabilitu vývoje rodného jazyka u všech tří 

sledovaných kategorií.       

7.4 Výběr metody 

Nástrojem klasifikace se díky svým vlastnostem, které zahrnují rychlost i snadnost 

administrace a kvalitní rozlišení úrovně porozumění gramatickým strukturám vět, stal Test 

for Reception of Grammar ve své druhé revizi (TROG-2, Bishop, 2003). Zmíněný test 

zároveň figuroval jako součást komplexní baterie zkoušek (sémantické, fonologické, 

                                                 
8
 Dyslalie (neboli patlavost) je porucha artikulace, při které je narušena výslovnost jedné hlásky nebo 

skupiny hlásek mateřského jazyka (Klenková, 2006).  
9
  Slovník lze charakterizovat jako nástroj zachycující úroveň aktivní slovní zásoby dítěte a jeho 

verbální vyzrálosti - především v oblasti obsahové stránky řeči. Položky užitého testu byly přeloženy a 

upraveny z anglické verze testu WPPSI-III (Jagerčíková, Kucharská, 2012).   

Test morfologického uvědomění (TMU) byl zkonstruován pouze pro účely projektu ELDEL a vycházel 

z Zkouškou jazykového citu, jenž je senzitivním indikátorem osvojení gramaticky správné podoby jazyka 

(Žlab, 1986). Zaměřuje se na posouzení znalosti morfologicko-syntaktické struktury jazyka.   

Test porozumění řeči – viz adaptovaná verze TROG-2, jejíž aplikace je náplní předložené diplomové 

práce. 
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morfologické, gramatické), k nimž byly dále v rámci realizace cílů projektu sejmuty 

i anamnestické údaje a získány detailní informace o rodině (viz kapitola Pre-analýza 

vzorku).      

Z původního počtu dvaceti bloků bylo pro účely administrace zkoušek v etapě T3 však 

již vybráno jenom šest bloků, které byly na základě položkové analýzy provedené po 

ukončení předchozích etap výzkumu vyhodnoceny jako nejlépe použitelné z hlediska 

adekvátní diskriminace mezi skupinami odlišnými v oblasti jazykových kompetencí.  

Pro potřeby testování byly originální anglické věty za pomoci odborníků z katedry 

českého jazyka Pedagogické fakulty UK (doc. Šmejkalová) přeloženy z původní anglické 

verze a adaptovány dle norem mluvnice českého jazyka. V návaznosti na tento proces 

vznikl Test porozumění větám.  

Každý vybraný blok vždy shodně sestával ze čtyř položek a varioval v obtížnosti 

gramatické stavby. V přehledu se jednalo o níže uvedené oblasti:  

 

 Blok G:  Vztažné věty subjektové  

Př.:  Kniha, která je červená, leží na tužce. 

 

 Blok K:  Věty s pořadím objekt-sloveso-subjekt 

Př.: Chlapce tlačí slon. 

 

 Blok O:  Ani/ani 

Př.: Dívka ani neukazuje, ani neběží. 

 

 Blok R:  Skloňování v jednotném/množném čísle 

Př.: Krávy jsou pod stromem.  

 

 Blok S:  Vztažné věty objektové 

Př.: Dívka honí psa, který skáče. 

 

 Blok T:  Věty vložené 

Př.: Kachna, na které je míč, je žlutá. 
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Jednotlivé obrázkové tabule
10

 jsou autorkou originální verze testu koncipovány 

s ohledem na postižení lexikálních a gramatických jazykových kompetencí vyšetřovaného. 

Tohoto účelu je v rámci prezentovaných tabulí docíleno pomocí manipulace s takzvanými 

distraktory, neboli alternativami či nesprávnými variantami odpovědi. Charakter 

distraktorů je zde volen s přihlédnutím k narůstající náročnosti vět následujícím způsobem 

(Bishop, 2003):    

a) Ve vybraných blocích (v našem případě pouze v bloku K) bylo využito distraktorů 

lexikální (obsahové) povahy, kdy bylo jedno či dvě slova stejná jako u cílového 

obrázku (v překladu např. Kráva je krmena dívkou vs. Kráva je honěna dívkou). 

b) V ostatních blocích (v diplomové práci reprezentovaných bloky G, O, R, S, T) došlo 

již k odlišení obrázkových podnětů na základě aplikace činitelů gramatické (funkční) 

povahy, mezi něž patří kupříkladu oblast skloňování, koncovek, slovosledu 

(v překladu např. Kráva je honěna dívkou vs. Dívka je honěna krávou).  

 

Z výše uvedeného přehledu lze zaznamenat, že s přihlédnutím k věku dětí testovaných 

v etapě T3 a s ním spojené obecné úrovni předpokládaného vývoje jazykových schopností 

těchto jedinců, bylo již ve většině případů využito tabulí s distraktory gramatické povahy. 

7.5 Výzkumné hypotézy 

V rámci uvedené koncepce výzkumné studie je hlavním cílem práce zejména 

identifikace skutečnosti, zda existuje rozdíl mezi výkony dětí ze skupin SLI a Rodinné 

riziko (= skupiny experimentální, u nichž dochází ke sledování, popisu a interpretaci 

obdržených dat) a ze skupiny dětí s běžným vývojem řeči ( = skupina kontrolní, jejíž 

výsledky jsou srovnávány s výsledky experimentální skupiny) v testu porozumění českým 

větám různé gramatické obtížnosti.  

Vzhledem k hlavnímu cíli práce se v předložené výzkumné studii pokusím podat 

odpověď na níže uvedené dílčí předpoklady: 

 

H1. Mezi dětmi ze skupiny kontrolní existuje v porovnání se skupinami experimentálními 

statisticky významný rozdíl v oblasti výkonů v testu porozumění českým větám. 

 

                                                 
10

 Vzhledem ke skutečnosti, že test doposud nebyl v České republice vydán, nelze v rámci diplomové 

práce obrázkový materiál uvádět.   

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/experimentalni
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Na základě teoretických východisek řady výzkumů (viz Teoretická část) lze 

předpokládat, že děti s rodinným rizikem pro vznik dyslexie a děti se specificky 

narušeným vývojem řeči budou vykazovat jisté opoždění v morfologicko-syntaktické 

rovině jazyka. Z toho důvodu se domnívám, že děti: 

a) ze skupiny SLI budou oproti běžné populaci podávat statisticky významně 

slabší výkony ve všech blocích adaptovaném testu porozumění českým větám   

b) ze skupiny Rodinné riziko budou oproti běžné populaci podávat statisticky 

významně slabší výkony ve všech blocích adaptovaném testu porozumění 

českým větám   

 

H2. Statisticky významný rozdíl ve výkonech dětí v testu porozumění lze zaznamenat 

i mezi jedinci zařazenými do kategorií experimentálních - Rodinné riziko a SLI.  

 

Vzhledem k oslabení řečových kompetencí systémového charakteru, jež je 

sledováno u dětí s SLI, předpokládám v této skupině vyšší závažnost problémů než u 

dětí s rodinným rizikem pro vznik dyslexie. Domnívám se tedy, že děti s SLI budou 

v testu porozumění podávat statisticky významně horší výkony než děti ze skupiny 

Rodinné riziko.    

 

H3. Výkon dětí z kategorie experimentální (SLI, Rodinné riziko) bude mít konstantně 

sestupnou tendenci.  

 

Vzhledem k tomu, že byl test konstruován na principu vývojové dynamiky, lze 

očekávat, že děti oslabené v oblasti řeči a děti s rizikem dyslexie budou při průchodu 

bloky, které nárokují stále vyšší úroveň porozumění gramatické skladbě vět, vykazovat 

postupně slabší výkony.      

 

Na závěr však považuji za nutné podotknout, že případné potvrzení uvedených 

předpokladů je v rámci prezentované práce limitováno jejími podmínkami. Výzkum si tedy 

v žádném případě neklade za cíl obsáhnout problematiku vztahu mezi porozuměním 

českým větám napříč výkony dětí ze sledovaných skupin v plné šíři. Výsledná data mohou 

poskytnut pouze parciální důkaz o vztahu mezi porozuměním gramatické struktuře českých 

vět u dětí z experimentálních skupin (SLI a Rodinné riziko).       
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7.6 Sledované proměnné 

V rámci svého výzkumného záměru jsem blíže analyzovala pouze izolovanou část 

zmíněné komplexní testové baterie, která souvisí s porozuměním jazyku – tedy tématem, 

kterému jsem se zčásti věnovala již v rámci zpracování mé práce bakalářské. Z hlediska 

následného zvažování alternativ, z nichž se v prvé řadě nabízela varianta postižení 

dynamiky vývoje ve výkonech dětí z jednotlivých skupin (v průběhu tříletého trvání 

odborné studie), jsem však nakonec zvolila možnost porovnání výkonu dětí ve vybraném 

subtestu napříč všemi třemi skupinami dětí – a to pouze v etapě T3. Prioritním kritériem 

výběru pouze jediného testovacího období v tomto bodě stala skutečnost, že jsem se na 

sběru dat a na jejich následném dílčím zpracování sama podílela.     

Nezávislou proměnnou se pro případ hodnocení rozdílů staly skupiny dětí. 

Sledovanou závislou proměnnou vyjadřující hodnocení výkonu dětí v jednotlivých blocích 

i v testovém celku poté reprezentoval hrubý skór, jenž v principu udává, kolik správných 

odpovědí děti - z jejich celkového počtu - označily. Na základě tohoto kritéria byly dále 

v rámci analýzy bloků a položek stanoveny též okruhy, jež činily dětem ve skupinách - 

a v návaznosti na stanovené předpoklady zejména u dětí s SLI a Rodinným rizikem - 

největší potíže.  

7.7 Proces testování  

Účastníci třetího kola testování absolvovali v průběhu jednoho až dvou sezení 

komplexní vyšetření provedené baterií sestavenou přímo pro účely zjišťování rizikových 

faktorů ve vývoji gramotnostních dovedností. Doba administrace trvala zhruba 45-90 

minut - v závislosti na individuálních předpokladech jedince a z nich vyplývajících 

komplikací (pomalé pracovní tempo, narušená koncentrace, obtíže s vyjadřováním atd.). 

Z důvodu možnosti následného ověření adekvátnosti postupu examinátora byl pořízen 

zvukový záznam administrace celé baterie testů, který též sloužil jako podklad pro 

skórování výkonu v testech. 

Těžiště sběru dat tkvělo především v terénním výzkumu, přičemž konkrétní místo 

variovalo dle preferencí rodin (škola, školské zařízení, domácí prostředí). Testování 

probíhalo po dobu zhruba 5 měsíců s kulminací v dubnu, květnu a červnu 2011. Vycházelo 

vždy z principu dobrovolnosti účastníků a důsledně respektovány byly též etické principy 

práce s dětmi, jejichž dovednosti byly často ověřovány bez přímého dohledu jejich 

zákonného zástupce. 
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Test porozumění větám byl především z důvodu zachování maximální možné úrovně 

koncentrace dítěte na předkládané úkoly zařazen mezi zkoušky prezentované v rámci 

testové baterie mezi prvními.  

Před samotnou testovací fází, jež obsahovala zmíněnou šestici bloků různé gramatické 

obtížnosti, byly dětem nejdříve za doprovodu sady odpovídajících podnětových karet 

prezentovány dvě zácvičné věty testující porozumění podstatě zadaného úkolu („Kočka 

běží. Dívka sedí“). 
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ANALÝZA A INTERPRETACE 

V následující části diplomové práce se pokusím provést shrnutí a deskripci důležitých 

výstupních dat získaných prostřednictvím administrace adaptované verze testu TROG-II.  

Rozhodující část práce bude dále věnována posouzení statistické významnosti rozdílů 

ve výkonech dětí v testu, komparaci vybraných intraskupinových a interskupinových 

faktorů, rozboru abstrahovaného materiálu, interpretaci zjištění, která jsou spojena se 

zkoumaným vzorkem dětí zejména v experimentálních skupinách, a následnému 

zhodnocení jejich relevance vzhledem k výzkumným předpokladům. 

K účelu analytického zpracování údajů bylo užito počítačových programů SPSS 

a Microsoft Excel, na jejichž základě byly provedeny základní induktivní i popisné 

statistické operace.  

8 Sledovaný vzorek účastníků 

Nejdříve přistoupím k analýze zkoumaného vzorku, jež zahrnuje prezentaci výsledků 

pre-analýzy souboru účastníků, které zahrnují rozbor jednotlivých faktorů ovlivňujících 

vývoj dětí v rodině. V rámci popisné statistiky poté představím závěry vzešlé z analýzy 

vzorku z hlediska skupin, věku, pohlaví a dosažené úrovně vzdělání.      

8.1 Pre-analýza vzorku  

Ve vztahu ke snaze monitorovat široký rozsah rizikových faktorů, jež by mohly 

ovlivnit řečový vývoj dětí ve sledovaných skupinách, byla provedena detailní analýza 

výzkumného vzorku v oblasti variability rodinného prostředí. Výchozím zdrojem se pro 

tyto účely stal dotazník Rodinné interview, vytvořený pro účely projektu ELDEL, jenž 

byl rodinám předložen před započetím první etapy testování. Cílem jeho aplikace byl sběr 

relevantních dat prostřednictvím informací získaných od rodičů. Uvedený nástroj 

obsahoval celkem 59 otázek přehledně řazených do sedmi kategorií (ukázka viz Příloha 1). 

Rozsah materiálu určeného k analýze v rámci diplomové práce byl však vzhledem ke 

specifičnosti zkoumané oblasti redukován a vybrány byly pouze tematicky významné 

faktory, z nichž byl vytvořen profil typického zástupce experimentální skupiny.  

Jak je patrné z tabulky 1, narodila se převážná většina jedinců ze všech sledovaných 

skupin v termínu. Předčasný porod či detekované porodní komplikace (SLI - krční 

píštěl, meningomyelokéla, trombóza a srdeční šelest; RR – např. vyvolaný a přerušený 
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porod, resuscitace dítěte; I - hypoxie, celková sepse, srdeční obtíže atd.) se 

však v závislosti na nízkém počtu takto definovaných jedinců ve vzorku nezdají být 

spolehlivým prediktorem budoucího výskytu řečových problémů.   

Dalším sledovaným jevem, jenž může být považován za indikátor následných potíží 

v osvojování rodné řeči, je bezesporu doba nástupu slovní produkce. V daném ohledu lze 

zaznamenat, že ve shodě se teoretickými východisky bylo u dětí z experimentálních skupin 

potvrzeno jisté opoždění. Dle údajů uvedených rodiči je průměrný věk, ve kterém děti ze 

skupiny SLI začaly používat první slova, nejvyšší ze všech tří skupin (11,7 měsíců), 

následovaný dětmi s Rodinným rizikem (11,2 měsíců)
11

.      

Dle dostupných informací si starost o vývoj řeči u svých potomků dělali především 

rodiče dětí zařazených do skupin SLI a Rodinné riziko. Důvodem byla v mnoha případech 

skutečnost, že se u dítěte objevil pozdní nástup produkce řeči, že dítě mluvilo rychle a 

nesrozumitelně, zadrhávalo, nesprávně vyslovovalo některé hlásky či byla vyjádřena obava 

o hereditární vliv na mluvenou řeč. V době náboru jedinců do studie se problémy s řečí dle 

referencí rodičů objevovaly nejvíce u dětí ze skupiny SLI, přičemž hlavním projevem byla 

obtíž při artikulaci některých hlásek (r, ř, ť, ď), překotná mluva či gramaticky nesprávné 

tvoření vět. Odbornou péči (SPC, klinický logoped, logopedická MŠ) v tomto ohledu 

nepodstupovaly pouze 3 děti z celé z kategorie SLI.  

Kromě jediného rodiče dítěte ze skupiny Rodinné riziko se v rodině probandů mluvilo 

výhradně česky, přičemž jakýkoli pravidelný kontakt dítěte s cizím jazykem (v MŠ, 

přátelé, širší rodina) uvedlo nejméně rodičů dětí zařazených ve skupině SLI. Z informací 

obdržených od rodičů též vyplývá, že jen minimum dětí prodělalo v dětství větší úraz 

(poranění hlavy, zlomeniny, popáleniny), jehož následky by mohly mít vliv na budoucí 

vývoj řeči. 

U většiny jedinců bylo v minulosti též provedeno vyšetření zraku, avšak patologický 

nález (myopie, hypermetropie, astigmatismus) byl zaznamenán jen v 9 případech (z čehož 

žádné dítě nespadalo do skupiny SLI). Ačkoli bylo komplexní vyšetření sluchu v případě 

dětí s SLI provedeno u shodného počtu jedinců (a u poměrově nižšího počtu jedinců ve 

zbývajících dvou skupinách), nebyla zde ve vztahu k vývoji řeči naznána žádná výraznější 

omezení. 

                                                 
11

 Tato kategorie je poznamenána absencí dat od téměř čtvrtiny dotazovaných ve skupinách SLI 

a Rodinné riziko, což může být důvodem zkreslení výsledných údajů. V úvahu je nutno brát též 

skutečnost, že na základě zkušeností z praxe začínají chlapci často mluvit později než dívky (Kutálková, 

2005).  
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Analýza oblasti laterality - jakožto jednoho z potenciálních ukazatelů budoucích 

obtíži ve sféře řeči - neodhalila v poměrném zastoupení pravák/levák/zkřížená lateralita 

výrazné rozdíly u dětí ze skupiny SLI a ze skupiny Intaktních. V celkovém měřítku bylo 

jedinců s nepříznivěji hodnocenou prognózou (leváci/zkřížená lateralita) u skupiny SLI 

13,7 %, u Intaktních 13,9 % a u Rodinného rizika jen 10 %.  

Vzhledem k působení rodinného prostředí - zejména ve spojitosti s jazykovým vzorem 

a dědičností - vyrůstala v daném období naprostá většina dětí ze všech skupin v rodině 

s oběma biologickými rodiči (93,1 %) a pouze u nízkého procenta dětí byl do výchovy 

zaangažován nevlastní rodič (2,9 %) či se matka starala o potomky sama (3,9 %). 

Z hlediska řečového vlivu přičítaného pobytu v rodině s několika dalšími sourozenci 

bylo zaznamenáno, že zhruba polovina dětí z rizikových skupin jedinců (RR - 46,6 % , SLI 

58,6 %) měla status nejstaršího či jediného dítěte v rodině a pouhých 8 probandů 

(13,5 %) poté spadalo do kategorie nejmladších členů rodiny.  

Jak známo, lze faktor vzdělání rodičů a jejich vztah k učení obecně zařadit mezi 

jedny z nejprůkaznějších vlivů, které mohou v rámci výchovy působit na vývoj 

gramotnostních dovedností u potomků. Z obdržených dat vyplynulo, že u obou (nejčastěji 

biologických) rodičů dětí ze skupiny SLI je nejvyšší dosaženou úrovní vzdělání nejčastěji 

střední odborné bez maturity (44,8 % matek a 55,1 % otců); u skupiny Rodinné riziko poté 

převažovalo vzdělání vysokoškolské u matek (36,6 %) a střední odborné s maturitou u otců 

(46,6 %) a u obou rodičů dětí intaktních následně vzdělání vysokoškolské (matka 32,5 %, 

otec 34,8 %).    

Potíže s mluvenou řečí v blízké rodině poté uvedlo celých 50 % rodičů ze skupiny 

Rodinné riziko a 37,9 % ze skupiny SLI v poměru k pouhým 23,2 % dětí ze skupiny 

kontrolní. Konkrétně se jednalo převážně o problémy, které se objevily u rodičů dětí, jejich 

sourozenců a neteří/synovců. V porovnání se skupinou Rodinné riziko, kde byly obtíže 

s čtením a psaním definovány jako kritérium zařazení do skupiny, dále obdobnou 

skutečnost sdělilo 44,8 % rodičů dětí ze skupiny SLI a jen 6,9 % rodičů, jejichž potomci 

spadali do kategorie jedinců s běžným vývojem. Nejčastěji byly zmiňovány problémy, 

které se průběhu školní docházky objevily u samotných rodičů, jejich sourozenců a starších 

sourozenců dětí. 

V souvislosti s možností ovlivnění stávajícího procesu vývoje řeči bylo třeba prověřit 

i některé životní události, jejichž působení mohlo zapříčinit případné (negativní či 

pozitivní) změny. Výskyt traumatické příhody byl v daném ohledu zaznamenán u necelé 

třetiny dětí s SLI (31 %), dále poté u necelé poloviny dětí ohrožených hereditární zátěží 
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(46,6 %) a 39,5 % dětí intaktních. Charakter událostí zde varioval od těžkých životních 

situací (úmrtí v blízké rodině, odchod rodiče) po situace emočně významné (narození 

sourozence, stěhování, změna MŠ).      

Mnohé obtíže byly již v době náboru detekovány též u sourozenců sledovaných dětí. 

Nutno podotknout, že zaznamenané obtíže se v tomto případě netýkaly pouze 

gramotnostních dovedností, ale zasahovaly též do různých oblastí vývoje (emocionální, 

sociální, poruchy chování) a variovaly ve stupni závažnosti. V souhrnu se jednalo celkem 

o 40 % případů ze skupiny Rodinné riziko, překvapivě pouze 13,7 % ze skupiny SLI 

a 16,2 % ze skupiny dětí, u nichž nebyla patologie ve vývoji řeči registrována. Zatímco 

v kategorii běžné populace byla povaha uvedených obtíží zejména průměrného rázu 

a spadala převážně do oblasti emoční, sociální či zdravotní (11,6 %), u dětí s rodinným 

rizikem se jednalo o lehké až průměrné potíže v oblasti čtení a učení (16,6 %) a těžší 

problémy spojené s výskytem specifických poruch učení (13,3 %). U sourozenců dětí 

z kategorie SLI se objevovaly potíže lehkého charakteru v oblasti čtení a učení – a pouze 

u jediného dítěte byly rozpoznány problémy těžké (dyslexie, dysortografie, porucha 

pozornosti).      
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Tabulka 1: Přehled zkoumaných faktorů 

(x*)  počet vynechaných odpovědí 

** oba biologičtí rodiče/nevlastní rodina/rodič samoživitel 

*** prvorozený/druhorozený/3.-4. v pořadí/více než 4. v pořadí  

****    základní/střední odborné bez maturity/střední všeobecné s maturitou/střední odborné 

s maturitou/VOŠ,   nástavba/VŠ 

 

  
Kategorie Skupina 

   Rodinné riziko (30) SLI (29) Intaktní (43) 

Z
d

ra
v
í 

a 
v

ý
v

o
j 

d
ít

ět
e 

2. Předčasný porod 1 2 1 

4. Komplikace 4 4 8 

6. První slovo  

(v měsících) 

Průměr     11,2 (8*) Průměr    11,7 (8) Průměr    10,2 (6) 

Min   6     Max  19 Min   5    Max   24 Min  6     Max  20 

7. Starost o vývoj 

řeči 

15 16 9 (1) 

8. Současné potíže 

/ odborná péče 

18 24 12 

16 21 10 

10. Cizí jazyk  (CJ) 

v rodině 

0 1 0 

11. Kontakt s CJ 13 9 26 

14. Poranění 3 4 2 (2) 

15. Vyšetření zraku 

/ patologický 

nález 

22 21 33 (1) 

2 0 7 

16. Vyšetření sluchu 

/patologický 

nález 

16 21 23 (2) 

0 1 (1) 2 

20. Lateralita** 27/2/1 24/3/1 (1) 36/5/1 (1) 

R
o
d
in

n
é 

zá
ze

m
í 

29. Typy rodin** 28/0/2 26/1/2 41/2/0 

32. Pořadí - 

sourozenci*** 

14/11/3/2 17/6/6/0 21/18/3/1 

S
o
ci

o
-e

k
o
n
o
m

ic
k
é 

zá
ze

m
í 

39. Formální 

vzdělání rodičů 

**** 

M     1/3/5/8/2/11 M   3/13/1/9/2/1 M  0/3/10/13/3/14 

O      0/5/1/14/2/8 O    0/16/2/6/1/2 (2) O  1/6/6/10/4/15 (1) 

40. Potíže s řečí 

v rodině 

15 11 (2) 10 

41. Potíže se čtením 

a psaním 

v rodině 

28+2 13 3 

U
d

ál
o

st
i 

v
 

ro
d

in
ě 

58. Nepříznivé 

události 

14 (1) 9 (6) 17 (1) 

59. Obtíže u 

sourozenců 

12 (3) 4 (2) 7 (1) 



51 

 

8.2 Popisná statistika vzorku 

V souvislosti s povahou realizace Empirické části práce považuji za vhodné zaměřit se 

dále na popisné charakteristiky sledovaného vzorku, a to napříč všemi třemi skupinami 

probandů. Důvodem tohoto kroku je zejména snaha o prezentaci rozdílů mezi skupinami 

z hlediska počtu testovaných dětí, jejich pohlaví, věku a stupně dosavadního vzdělání.      

8.2.1 Skupiny respondentů 

V návaznosti na redukční změny týkající se počtu probandů ve skupinách bylo ve 

finální etapě testování k dispozici 30 jedinců (29,4 % z celkového počtu dětí ve vzorku) 

spadajících do kategorie Rodinné riziko, 29 jedinců (28,4 %), u kterých byl na základě 

předem daných kritérií detekován specificky narušený vývoj řeči a 43 jedinců (42,1 %) 

kontrolní skupiny, jejichž řečový vývoj probíhal zcela bez nápadností (viz. tabulka 2).  

Výhodou uvedeného rozdělení je bezesporu skutečnost, že se kontrolní skupina oproti 

skupinám experimentálním sestává z vyššího počtu dětí, což výrazně prohloubilo 

významnost dat normativního vzorku.  

 

Tabulka 2: Počet jedinců ve skupinách (T3) 

 

 

8.2.2 Věk a pohlaví 

Údaje shrnuté v tabulce 3 a 4 reprezentují v přehledu popisnou statistiku pro oblast 

věku u jedinců testovaných v rámci etapy T3
12

. Věk nejstaršího dítěte (dívka) v době 

testování byl 97,4 měsíců, věk nejmladšího účastníka (chlapec) byl poté 78,5 měsíců. 

Průměrný věk všech jedinců byl 88,2 měsíce (tedy zhruba 7,35 roku) a standardní 

odchylka se pohybovala v rozmezí 4,5 měsíce. Z hlediska četnosti bylo nejvíce chlapců 

testováno ve věku 88,5 měsíce, nejvíce dívek ve věku 87,5 měsíců. Přestože chlapců bylo 

                                                 
12

 Údaje odrážejí přesný věk probandů v měsících, jenž je vypočten jako rozdíl konkrétních dat narození dětí a dat 

individuálních sezení zahrnujících administraci testu v etapě T3. 



52 

 

celkem o 10 jedinců více, u obou pohlaví byla hodnota průměrného věku téměř shodná 

(zhruba 88 měsíců). 

Vzhledem ke skupinovému rozložení byl průměrný věk dětí ze skupiny SLI v době 

absolvování testu rovných 87 měsíců, u dětí ze skupin Rodinné riziko a Intaktní poté 

shodně 89 měsíců. Zajímavých zjištěním dále zůstává, že zatímco u dětí s běžným 

vývojem převažovaly dívky (29) nad chlapci (14) téměř o dvě třetiny, ve skupině Rodinné 

riziko bylo probandů mužského pohlaví již o celých 100 % více (20) a počet chlapců ve 

skupině SLI (22) byl následně v porovnání s dívkami (7) téměř 2,5 krát vyšší. Na základě 

této skutečnosti by tedy bylo ve shodě s odbornou literaturou (např. Matějček, Vágnerová, 

2006) možné doložit, že chlapci jsou více ohroženi vznikem budoucích poruch jazykového 

vývoje než dívky.   

Ačkoli byl tedy počet jedinců ve skupinách experimentálních v poměru ke skupině 

kontrolní zhruba o třetinu snížen, nebyl, jak patrno, žádný jedinec věkově natolik odchýlen 

od průměru, aby bylo možné uvažovat o zkreslení výsledných dat.  

 

Tabulky 3 a 4: Popisná statistika – věk dětí celkem a dle pohlaví (etapa T3) 

 

 

 

8.2.3 Vzdělání  

Jak dále vyplývá z tabulky 5 (viz níže), absolvovala již většina dětí v době testování 

pro etapu T3 minimálně 6 měsíců formálního vzdělávání na základní škole. Konkrétně se 

jednalo o 73 dětí navštěvujících první ročník (71,6 %) a 10 dětí, jež chodily do ročníku 

druhého (9,8 %). Zbylých 19 dětí, které doposud školní docházku nenastoupily, bylo dále 

rozděleno do dvou skupin: jedinci navštěvující přípravný ročník základní školy (5, tj. 
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4,9 %) a jedinci procházející nadále fází předškolní přípravy (mateřská škola či domácí 

péče) – 14, tj. 13,7 %. Zatímco ze skupiny dětí s běžným vývojem nenavštěvovalo školu 

pouze jedno dítě, ze skupiny SLI nechodilo ještě do ZŠ celých 11 dětí a ze skupiny 

Rodinné riziko 7 dětí.       

Vzhledem k věkovému průměru dětí lze tedy zaznamenat, že u většiny dětí 

z experimentálních skupin byl indikován odklad školní docházky z důvodu nezralosti 

některé z hodnocených oblastí (řečový vývoj, oblast emocionální a sociální, oblast 

kognitivní, tělesný vývoj).    

 

Tabulka 5: Stupeň vzdělání v době testování pro etapu T3 

 Vzdělání RR SLI I Celkem 

1. třída 19 18 36 73 

2. třída 4 0 6 10 

Přípravný ročník 3 2 0 5 

Předškolní 4 9 1 14 
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9 Analýza výkonu 

V rámci klíčové oblasti Empirické části diplomové práce došlo k vypracování detailní 

analýzy kvantitativní povahy, jejíž náplní byla v prvé řadě zhodnocení realibility testu 

a detekce rozdílů mezi dětmi ze sledovaného vzorku na úrovni interskupinové 

i intraskupinové. Sledovány byly rozdíly týkající se výkonů dosažených dětmi v testu jako 

celku i v jednotlivých blocích, statistická významnost vybraných okruhů těchto diferencí 

a rozdíly mezi pohlavím v uzavřených skupinách. V souladu s předpoklady prezentované 

studie směřovaly tyto dílčí snahy k postižení skutečnosti, zda napříč skupinami existují 

statisticky významné rozdíly mezi výkony dětí v testu porozumění českým větám různé 

gramatické komplexity.   

Účelem následné dílčí analýzy bloků a položek bylo poté posoudit, které mluvnické 

okruhy reprezentované bloky G, K, O, R, S, T působily dětem ze zkoumaného souboru – 

zejména ze skupin experimentálních v porovnání se skupinou kontrolní - největší potíže.   

9.1 Reliabilita testu 

Před samotným započetím analýz týkajících se výkonu dětí v testu byla pozornost 

zaměřena na postižení míry vnitřní koherence testu, která odpovídá jeho celkové reliabilitě. 

K tomuto účelu byla využita metoda rozměrového efektu, na základě jejíchž pravidel je 

míra vzájemného vztahu považována za hodnou zmínky tehdy, když korelační koeficient 

(r) přesahuje hodnotu 0,3 (středně velká míra korelačního koeficientu).   

Dle výsledků korelace hrubých skórů obdržených v rámci jednotlivých bloků 

adaptovaného testu (viz tabulka 6) lze tedy v prezentovaném případě shrnout, že se 

všechny bloky podílí na koherenci celku velmi podobnou měrou. 

Jak patrno, nejvíce v rámci bloků souvisí blok G s blokem O (r = 0, 447), následuje 

vysoká míra vztahu mezi bloky R a T (r = 0, 369), S a T (r = 0, 359), K a R (r = 0, 358) 

a K a T (r = 0, 333). V souhrnném výsledku poté nejvyšší měrou přispívá k soudržnosti 

blok T a R.  
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Tabulka 6: Metoda rozměrového efektu - korelační koeficienty  

 

Celková míra interní konzistence testu byla poté zachycena prostřednictvím 

koeficientu reliability Cronbach alfa, který je zformován na základě součtu všech 

korelačních koeficientů z tabulky 7. Jedná se o měřítko reliability testu, u kterého je 

hodnota nad 0, 5 považována za přijatelnou. Naměřená hodnota r = 0, 632 tedy představuje 

dostačující míru spolehlivosti administrovaného nástroje.    

 

Tabulka 7: Cronbach alfa  

 

 

9.2 Intraskupinová analýza 

Vzhledem ke skutečnosti, že byl v rámci skupin odhalen již v analýzách celého vzorku 

jistý nepoměr mezi počtem chlapců a dívek, považovaly jsme primárně za zajímavé 

věnovat se též studiu rozdílů, které by z tohoto rozporu mohly vyplynout. S ohledem na 

danou otázku tak byly provedeny následné analýzy pro každou jednotlivou skupinu 

jedinců. Na základě výsledných hodnot uvedených v tabulkách 8 a-c, lze uvést tyto závěry:  

 Ve skupině Rodinné riziko byl průměrný výkon chlapců napříč všemi bloky 20,85 

bodů s mírou statistického rozptylu SD = 2,1; u dívek 21,1 bodů, přičemž odchylka 

rozptylu od průměru byla o něco nižší (SD = 1,97).   

V tomto jediném případě lze zaznamenat, že chlapci vykazovali horší výkon a vyšší 

míru variability, což bývá poměrně častým jevem. 
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Tabulka 8.a: Porovnání výkonu z hlediska pohlaví u skupiny Rodinné riziko 

 

 

 

 

 

 

 

1 = chlapci 

2 = dívky 

 

 Ve skupině SLI byl průměrný výkon chlapců napříč všemi bloky 18,59 (SD = 2,22) 

a u dívek 18,14, avšak typické případy v souboru zkoumaných čísel se od sebe 

navzájem lišily více (SD = 4,5).  Pozorovat zde lze lepší výkon chlapců a nižší míru 

variability. 

Tabulka 8.b: Porovnání výkonu z hlediska pohlaví u skupiny SLI 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve skupině dětí běžného vývoje byl průměrný výkon chlapců napříč všemi bloky 

21,86 (SD = 1,92) a u dívek 21,69. Kvadratické průměry odchylek hodnot znaku od 

aritmetického průměru se nepatrně odlišovaly (SD = 1,93). Oproti skupině Rodinné 

riziko lze tedy opět u chlapců sledovat o trochu lepší výkon a nižší míru variability.   

 

Tabulka 8 c: Porovnání výkonu z hlediska pohlaví u skupiny Intaktní  
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Závěr: 

Z výsledného souhrnu tedy vyplývá, že ačkoli byl počet chlapců oproti počtu dívek ve 

všech skupinách zvýšený, ve všech kategoriích byly mezi výkony chlapců a dívek 

nalezeny jen nepatrné rozdíly. Tyto závěry byly dále ověřeny též prostřednictvím Mann-

Whitneyova pořadového testu (viz Příloha 2), jenž na hladině významnosti 1 % nepotvrdil 

statistickou významnost rozdílů. 

Důvodem může být skutečnost, že celkový profil potíží spadajících do oblasti 

porozumění gramatické skladbě vět různé komplexity je u obou pohlaví přibližně stejný.   

 

9.3 Interskupinová analýza 

9.3.1 Hledisko úspěšnosti výzkumných skupin 

V prvé řadě byla pozornost zaměřena na úspěšnost jedinců z izolovaných skupin 

napříč všemi bloky testu. Jak je patrné z tabulky 9, průměrné výkony u skupiny Rodinné 

riziko nabývaly u všech bloků relativně vysokých hodnot. Z maxima možného počtu bodů 

(6 bloků po 4 položkách = 24 bodů), děti z definované skupiny získaly v průměru 20,93 

bodů, přičemž aritmetický průměr středních hodnot u všech bloků činil 3,49. Výkon dětí 

měl s výjimkou jediného bloku (K) sestupnou tendenci. Největší rozdíly mezi výkony dětí 

ze skupiny lze na základě porovnání standardních odchylek detekovat u bloků T, R a S, 

zatímco nejvyšší shoda ve výkonech byla zaznamenána v bloku K.     

 

Tabulka 9: Výkon dětí v jednotlivých blocích – Rodinné riziko 

 

 

V rámci rozboru výkonu dětí ze skupiny SLI (viz tabulka 10) lze rovněž sledovat 

sestupné směrování, z něhož mírně vybočoval pouze blok S. Průměrný počet bodů, jehož 

děti z této skupiny dosáhly, zde byl celkem 18,48 a průměr středních hodnot dosahoval 

3,08. Míra variability výkonu dětí v rámci této skupiny byla nejvyšší postupně u bloků T, 

S, R a nejmenší u bloku G.   
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Tabulka 10: Výkon dětí v jednotlivých blocích - SLI 

 

 

U souboru dětí s běžným vývojem (viz tabulka 11) lze též pozorovat sestupný 

výkonový trend, jehož linie je přerušena pouze vyššími hodnotami figurujícími v bloku S. 

Průměrný skór se v případě této skupiny rovnal 21,74 bodům a průměr středních hodnot 

u daného vzorku činil 3,62. Nevyšší rozptyl dat byl obdržen u bloků T, R a S, přičemž jen 

velmi malá variance byla zároveň zaregistrována u bloku G. 

 

Tabulka 11: Výkon dětí v jednotlivých blocích – Intaktní 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

Z dat uvedených v analýze úspěšnosti vyplývá, že výkon dětí ze skupin 

experimentálních (SLI, Rodinné riziko) měl vzhledem ke konstrukčním principům testu 

očekávanou tendenci sestupnou. Výjimku u každé skupiny tvořil vždy jeden blok, ve 

kterém děti skórovaly lépe než v bloku předchozím. Konkrétně se jednalo o blok S u 

skupiny SLI a o blok K u skupiny Rodinné riziko.  

Z tohoto hodnocení může následně vyplývat, že děti z kategorií experimentálních 

vykazují kvalitativně odlišné oslabení řečových kompetencí. 

Dále bylo zjištěno, že v dílčích blocích i v celém testu děti z experimentálních skupin 

skórovaly v průměru hůře než děti ze skupiny kontrolní, přičemž vyšší úspěšnost byla 

detekována u dětí ze skupiny Rodinné riziko.  

Tento závěr může v konečném souhrnu implikovat, že dětem ze skupiny SLI působí 

porozumění větám různé gramatické obtížnosti větší obtíže než dětem ze skupiny Rodinné 

riziko. 
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9.3.2 Statistická významnost rozdílů 

Klíčovým bodem diplomové práce bylo zhodnotit, zda se výkony dětí 

z experimentálních skupin (SLI, RR) statisticky významně odlišují od výkonů dětí ze 

skupiny kontrolní (Intaktní). Tohoto zjištění bylo docíleno pomocí využití nástrojů 

statistické analýzy.    

V rámci posouzení variability dat byla provedena parametrická analýza rozptylu 

(ANOVA), jejímž účelem bylo na samém počátku potvrdit či vyvrátit předpoklad, že mezi 

skupinami existuje statisticky významný rozdíl ve výkonech v testu porozumění.   

Věrohodnost výsledků tohoto druhu analýzy je však podmíněna stavem normálního 

rozdělení pravděpodobnosti. Podmínka normality však v našem případě nebyla splněna, 

neboť většina bloků testu neměla normální rozdělení (příklad viz Příloha 3). Jako 

doplňková metoda byl z toho důvodu zvolen neparametrický test Kruskal-Wallis, jehož 

cílem bylo ověřit správnost výstupů vzešlých z analýzy rozptylu. Na základě výsledků 

jmenovaného testu, který správnost analýzy potvrdil (viz Příloha 4) tak lze následně 

shrnout, že na pozorované hladině významnosti 5% (p = 0,05) byl mezi skupinami odhalen 

statisticky významný rozdíl mezi výkony dětí v celém testu porozumění [F (2,99) = 18,95; 

p = 0,00] i v jednotlivých dílčích blocích (viz tabulka 12).  

Tabulka 12: Analýza rozptylu (ANOVA) 
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Vzhledem ke skutečnosti, že test analýzy rozptylu zjišťuje pouze přítomnost či 

nepřítomnost statistické významnosti rozdílů a dále již neudává, mezi kterými skupinami 

byl rozdíl detekován, bylo třeba provést též post hoc analýzu prostřednictvím 

Scheffého metody mnohonásobného (viz tabulka 13).    

Z přehledu výsledků dané analýzy lze zjistit, že se výkony dětí ze skupiny SLI 

(Skupina č. 3) napříč všemi bloky testu porozumění statisticky významně liší nejen od 

výkonů dětí z kontrolní skupiny Intaktní (Skupina č. 1), ale též od výkonů dětí ze skupiny 

Rodinné riziko (Skupina č. 2).  

 

Tabulka 13: Statistická významnost výkonů u dětí ze sledovaných skupin - CELKEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky 14 a 15: Statistická významnost výkonů u dětí ze sledovaných skupin - BLOKY  

    

(*) detekovaná statistická významnost rozdílů na hladině významnosti 5 % 
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Závěr : 

V souhrnu lze tedy uvést, že mezi dětmi ze zkoumaného vzorku byl zachycen 

očekávaný statisticky významný rozdíl v oblasti lingvistických kompetencí, kdy obě 

skupiny experimentální vykazovaly na základě součtu hrubých skórů jednotlivých bloků 

testu konstantně nižší míru porozumění gramatickým strukturám českých vět než skupina 

kontrolní, přičemž u dětí ze skupiny Rodinné riziko byla současně prokázána vyšší míra 

porozumění než u dětí ze skupiny SLI. 

Jak je patrné z tabulek 14 a 15, byl u dětí ze skupiny SLI (3) nalezen statisticky 

významný rozdíl ve výkonech - oproti skupině kontrolní (1) - ve všech sledovaných 

blocích, zatímco u skupiny Rodinné riziko (2) nebyl v daném ohledu statisticky významný 

rozdíl detekován v žádném bloku. 

V částečné shodě s dalším z výzkumných předpokladů byl rovněž zaznamenán 

statisticky významný rozdíl mezi výkony dětí z experimentálních skupin SLI a Rodinné 

riziko vzájemně. Tuto skutečnost je možné zjistit u dvou bloků (K a R). 

Na základě provedených analýz je zřejmé, že děti s SLI vykazují horší výkonnost oproti 

skupině Rodinné riziko i skupině dětí z běžného vývoje, což je možné interpretovat 

přítomností závažnějších problémů ve fatických funkcích. 

9.3.3 Analýza bloků a položek testu porozumění větám 

Všechny skupiny 

Jak obecně vyplývá z dat uvedených v grafu 1, má celková úspěšnost v určení 

správných vět v blocích napříč všemi sledovanými skupinami v principu převážně 

sestupnou tendenci. Tento závěr může tedy v případě konkrétní studie svědčit pro 

skutečnost, že zkoumaný vzorek české dětské populace definovaného věkového období 

v mnohém odpovídá reprezentativnímu vzorku dětí z anglicky mluvících zemí, na jehož 

základě byly tvořeny normy pro původní test D.V. Bishopové.   

Souhrnně bylo nejméně chybných odpovědí dle výsledných dat vzešlých z analýzy 

všech skupin zaznamenáno v bloku G (Vztažné věty subjektové). Vzhledem k počtu 

jedinců, kteří neodpověděli správně (SLI – 9, RR – 5, I – 1), tak lze blok pro většinu dětí 

ze všech kategorií označit za snadný. Jedinou výjimku zde tvořila pouze větná položka č. 3 

(Dívka, která skáče, ukazuje na muže), která zastupovala 44,4 % chybovosti ve skupině 
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SLI, 80 % chybovosti ve skupině Rodinné riziko a celých 100 % chybovosti ve skupině 

dětí intaktních
13

.  

Druhý nejlepší výkon u všech jedinců byl zjištěn u bloku K (Věty s pořadím objekt-

sloveso-subjekt). Celková procentuální úspěšnost v tomto bloku však byla snížena vyšším 

počtem nesprávných odpovědí ve větné položce č. 1 (Krávu honí dívka), která 

reprezentovala 5 chyb (z konečných 12, tj. 41,6 %) ve skupině SLI, 1 chybu (ze 2, tj. 50 %) 

ve skupině Rodinné riziko a 3 chyby (ze 4, tj. 75 %) ve skupině Intaktní.    

Největší problémy následně (dle přehledu v grafu 1) činil dětem ze všech skupin blok 

T (Věty vložené). Nejslabší výkony byly poté v tomto ohledu detekovány u větné položky 

č. 2 (Muž, kterého vidí slon, právě jí) a č. 4 (Šála, na které je kniha, je modrá), ve kterých 

chybovalo v příslušném pořadí 16 (55,2 %) a 17 (58,6 %) jedinců ze skupiny SLI; 15 

(50 %) a 16 (53,3 %) jedinců ze skupiny Rodinné riziko, avšak pouze 16 (37,2 %) a 15 

(34,9 %) jedinců ze skupiny kontrolní.  

 

Graf 1: Výkon dětí v jednotlivých blocích (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Při interpretaci je však nutno počítat s tím, že počet chybujících v dané větě byl vzhledem k celku 

velmi nízký, což může poněkud zkreslovat výsledný dojem.   



63 

 

Experimentální skupiny 

Zaměříme-li se nyní na analýzu aktuálního výkonu dětí ze skupin experimentálních, je 

možné si povšimnout, že jedinci zařazení do takto definovaných skupin skórovali na 

úrovni bloků v průměru o 8,5 procentních bodů
14

 hůře než děti z kontrolní skupiny - 

konkrétně se jednalo o 13,6 p. b. u skupiny SLI a 3,4 p. b. u skupiny Rodinné riziko (viz 

tabulka 5 v Přílohách).  

Zajímavé zjištění vzešlo dále z hodnocení výkonu skupiny Rodinné riziko. Zatímco 

děti z kategorie SLI vykazovaly konstantně horší výsledky než jedinci ze skupiny dětí 

z běžného vývoje ve všech šesti blocích, jedinci ze sledovaného vzorku dětí spadajících do 

skupiny Rodinné riziko dosáhli ve dvou případech výsledku lepšího. Tento stav lze 

zaznamenat u bloků K (rozdíl 0,6 p. b.) a R (rozdíl 3,4 p. b.).  

Za zmínku dále stojí též fakt, že ačkoli byly výkony dětí ze skupiny SLI při průchodu 

jednotlivými bloky stále horší, výjimku tvořil blok S (Vztažné věty objektové), ve kterém 

děti skórovaly výrazně lépe (rozdíl celých 14, 7 p. b.) než v bloku předchozím (R - 

Skloňování v jednotné/množném čísle). Tato diskrepance může být v prvé řadě zapříčiněna 

velkým rozdílem mezi vysokou úspěšností u věty č. 2 bloku R (Muž tlačí krávu, která stojí 

– 96,6 % správných odpovědí) a naopak velmi nízkou úspěšností u věty č. 4 (Šála je na 

tužce, která je modrá -  51,7 % správných odpovědí). Ve světle původního zjištění lze tedy 

usuzovat, že vztažné věty objektové působí česky mluvícím dětem se specificky narušeným 

vývojem řeči menší potíže než flexe slov - v tomto případě vyjádřená deklinací 

(skloňováním).    

V rámci posouzení výkonu na úrovni vět byly mezi skupinami experimentálními 

detekovány diference zejména v oblasti maxima a minima dosaženého skóru. Zatímco děti 

ze skupiny Rodinné riziko dosáhly maximální možné hranice úspěšnosti (100 %) celkem 

v 7 případech (2x blok G, K, O a 1x blok S), u dětí z kategorie SLI byl zaregistrován nižší 

skór – 96,6 % (věta č. 4 v bloku G a věta č. 2 v bloku S), tzn., že zde v průřezu všemi 

větnými položkami vždy minimálně jedno dítě chybovalo (viz tabulka 16).         

Na spodních příčkách výkonu se dále u dětí z kategorie Rodinné riziko - stejně jako 

u souboru jedinců intaktních - objevila větná položka č. 4 z bloku T (Šála, na které je 

kniha, je modrá), přičemž u dětí ze skupiny SLI se překvapivě nejhůře umístila větná 

položka č. 2 z bloku R (Chlapec trhá květiny), u které nesprávně odpovědělo celých 62, 

1 % dětí (což prakticky odpovídá 18 jedincům z 29). V souvislosti se skutečností, že blok R 

                                                 
14

 Procentní bod je rozdíl  mezi dvěma hodnotami v procentech (převzato z WWW. 

http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/materialy/1_dil.pdf) 

http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/materialy/1_dil.pdf
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byl u souboru dětí s SLI obecně hodnocen jako druhý nejproblémovější okruh, se lze 

domnívat, že takto zvýšené procento chybovosti (nejen) v poslední zmíněné větné položce 

může být způsobeno následkem celkově deficitní schopnosti adekvátně porozumět 

jazykovým podnětům deklinační povahy.  

 

Tabulka 16: Úspěšnost zkoumaného vzorku ve větných položkách (v %) 

 Kategorie 

   Větná položka RR SLI I 

B
lo

k
 G

 

1. Muž, který právě jí, se dívá na kočku.  100,0 93,1 100,0 

2. Kniha, která je červená, leží na tužce. 96,7 93,0 100,0 

3. Dívka, která skáče, ukazuje na muže. 86,7 86,2 97,0 

4. Bota, která je červená, je v krabici. 100,0 96,6 100,0 

B
lo

k
 K

 

1. Krávu honí dívka. 97,0 82,8 93,0 

2. Chlapce tlačí slon. 100,0 93,0 97,7 

3. Kachnu honí žena. 97,0 89,7 100,0 

4. Ovci tlačí chlapec. 100,0 93,0 100,0 

B
lo

k
 O

 

1.  Dívka ani neukazuje, ani neběží. 100,0 97,0 100,0 

2.  Ani šála ani květina není dlouhá. 90,0 83,0 100,0 

3.  Krabice není ani velká ani žlutá. 83,3 83,0 93,0 

4.  Ani dívka ani pes nesedí. 100,0 90,0 98,0 

B
lo

k
 R

 

1. Krávy jsou pod stromem. 93,3 65,5 76,7 

2. Chlapec trhá květiny. 73,3 37,9 67,4 

3. Dívky stojí na židli. 83,3 75,9 90,7 

4. Kočka honí kachny. 93,0 76,0 95,4 

B
lo

k
 S

 1. Dívka honí psa, který skáče. 90,0 82,8 95,4 

2. Muž tlačí krávu, která stojí. 100,0 96,6 100,0 

3. Šálek je v krabici, která je červená. 97,0 83,0 97,7 

4. Šála je na tužce, která je modrá. 50,0 51,7 74,4 

B
lo

k
 T

 

1. Ovce, na kterou se dívá dívka, běží. 86,7 58,6 90,7 

2. Muž, kterého vidí slon, právě jí. 50,0 44,8 62,8 

3. Kachna, na které je míč, je žlutá. 80,0 55,2 81,4 

4. Šála, na které je kniha, je modrá. 46,7 41,4 65,1 
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Závěr:  

První dva bloky (G, K) nepůsobily dětem z experimentálních skupin větší potíže. 

Důvodem může být skutečnost, že podoba větných položek v bloku G je i pro české děti 

s SLI či rodinným rizikem pro vznik dyslexie relativně jednoznačná a v řeči dobře 

rozlišitelná. Její výhodou též je, že se dá interpretovat sekvenčně, čímž klade nižší nároky 

na pracovní paměť, jež bývá - ve shodě s teoretickými východisky - zejména u dětí s SLI 

oslabena. Ačkoli druhý blok K využívá trpného rodu (pasiva), dle výsledků studie v lze 

usuzovat, že i děti z experimentálních skupin mají tuto mluvnickou kategorii sloves 

v jazyce dobře zakódovánu. Druhým možným vysvětlením poté může souviset se 

skutečností, že se jednalo o jediný okruh, který v rámci celého testu využíval distraktory 

lexikální (obsahové) povahy. Uvedený výsledek z toho důvodu může v obecném měřítku 

naznačovat, že pro sledovaný soubor účastníků experimentálních kategorií představoval 

daný druh manipulace dobře jazykově zpracovatelný cíl než druh manipulace povahy 

gramatické.   

Slabé výkony dětí v bloku R lze vysvětlit přítomností specifického druhu manipulace 

s větným členem předmětu, který vyžaduje vyšší úroveň porozumění gramatice ve smyslu 

výběru nejadekvátnějšího cílového obrázku. V tomto případě se jedná spíše o otázku 

pragmatiky – jak je jedinec schopen vysoudit význam z kontextu. Zatímco v angličtině lze 

díky užití mluvnických členů (určitých a neurčitých) mnohem jednoznačněji vyjádřit větný 

význam, gramatika českého jazyka je v tomto ohledu méně jednoznačná. Příkladem budiž 

blok R, jehož prvá větná položka zní „Krávy jsou pod stromem“ (v angličtině Cows are 

under the tree“). Při zachování stejných obrázkových podnětů z původní anglické verze 

testu tak může dojít k mnohoznačné interpretaci cílové věty. Prezentovaná česká věta zde 

implikuje, že se jedná o více zvířat, avšak díky absenci mluvnických členů lze již jen 

obtížně postihnout, zda se obě tato zvířata nacházejí pod jedním stromem či zda je každé 

jednotlivé po stromy samostatně stojícími.   

Zatímco v bloku S (Vztažné věty objektové) je dále pořadí rolí subjekt-sloveso-objekt 

v těsném závěsu a lze tedy věty interpretovat sekvenčně, v bloku T (Věty vložené) je 

subjekt zmíněn již před větou vloženou. Z toho důvodu nelze druhý případ vykládat 

postupně a jsou kladeny vyšší nároky na pracovní paměť testovaného.  

K ověření prezentovaných domněnek by bylo třeba otestovat dané věty na dospělé 

české populaci. 
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10 Shrnutí výsledků Empirické části 

10.1 Obecné údaje 

V prvé části byl zjištěn typický profil dětí z experimentálních skupin. Jednalo se 

převážně o děti z rodin úplných. Vzhledem k pořadí mezi sourozenci šlo většinou o děti 

prvorozené či druhorozené. Na rozdíl od rodičů dětí ze skupiny s běžným vývojem, u nichž 

převažovalo vzdělání vysokoškolské, bylo však u rodičů dětí ze skupiny SLI nejčastěji 

udáváno vzdělání střední odborné bez maturity; u matek dětí ze skupiny Rodinné riziko 

poté vzdělání vysokoškoslké a u otců střední odborné s maturitou.    

Mezi typické faktory pro vzorek dětí zařazených do experimentálních skupin patřil 

zejména pozdní nástup slovní produkce, aktuálně pozorované potíže v řeči (v poměru 

druhé skupině více u dětí s SLI) a dále problémy s řečí či obtíže s osvojováním 

gramotnostních dovedností v blízké rodině, jež se vyskytly prakticky u všech rodin dětí 

ze skupiny Rodinné riziko. V menší míře mohly též jistou roli ve vývoji řeči sehrávat 

u obou skupin i nepříznivé události v rodině. U skupiny Rodinné riziko poté byly 

detekovány ohrožující činitelé též v podobě problémů se čtením a psaním, které se 

vyskytly u sourozenců sledovaných dětí.  

 V rámci popisné statistiky vzorku byl ve skupinách experimentálních na rozdíl od 

skupiny kontrolní zaregistrován zvýšený počet chlapců oproti dívkám, čímž je možné ve 

shodě s odbornou literaturou doložit, že chlapci jsou více ohroženi vznikem budoucích 

poruch jazykového vývoje než dívky.  

Průměrný věk dětí v době testování byl ve skupině SLI následně 87 měsíců, ve 

skupině Rodinné riziko poté shodně se skupinou dětí s běžným vývojem 89 měsíců. 

Z hlediska vzdělání byl byl oproti běžné populaci (v %) zhruba u třetiny dětí s SLI 

a čtvrtiny dětí ze skupiny Rodinné riziko indikován odklad školní docházky.    

 Následná analýza intraskupinová neodhalila statisticky významné rozdíly mezi 

výkony dětí v jednotlivých skupinách na základě pohlaví. 

10.2 Zhodnocení hypotéz 

Zaměříme-li se nyní na posouzení relevance obdržených dat vzhledem ke stanoveným 

cílům, lze shrnout, že předpoklady byly naplněny pouze zčásti. V souvislosti s první 

hypotézou (H1) byl na hladině významnosti 5 % odhalen statisticky významný rozdíl ve 

výkonech dětí ze skupiny SLI, kde děti ze sledovaného vzorku skórovaly hůře než děti 
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ze skupiny s běžným vývojem řeči ve všech šesti blocích testu. Z tohoto závěru lze 

v souladu s teorií usuzovat na jisté oslabení v morfologicko-syntaktické rovině jazyka. 

Na druhé straně však nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi výkony dětí ze 

skupiny Rodinné riziko a ze skupiny Intaktní (běžný vývoj). Pravděpodobným důvodem 

tohoto nálezu může být skutečnost, že ve skupině Rodinné riziko se vyskytují děti, které 

nemusí v budoucnu dyslexií či jiným druhem specifických poruch učení trpět (do skupiny 

byly zařazeny pouze na základě posouzení jejich rodiči). Až v budoucnu, kdy bude jisté, 

které děti z této skupiny specifickými poruchami učení trpí, může být provedeno další 

roztřídění skupiny a detekovaný rozdíl může být opětovně prověřen
15

. 

Očekávané výsledky plynoucí z druhé hypotézy (H2) byly dále na základě analýzy 

rozptylu nalezeny u skupin Rodinné riziko a SLI, mezi nimiž byl (na hladině 

významnosti 5%) identifikován statisticky významný rozdíl ve výkonech v testu 

porozumění větám různé gramatické komplexity u bloků K a R. Horší výkony zde byly 

sledovány u dětí z kategorie SLI. Tento výsledek lze interpretovat pravděpodobnou 

přítomností závažnějších problémů ve fatických funkcích u dětí s SLI.  

Předpoklad poslední (H3), tedy že z důvodu konstrukce testu dle principů vývojové 

dynamiky budou děti z experimentálních skupin, u nichž lze očekávat oslabení v oblasti 

porozumění složitějším syntaktickým strukturám, vykazovat konstantně horší výkony, se 

následně ve světle provedených rozborů podařilo potvrdit pouze parciálně. Ačkoli výkony 

dětí z experimentálních skupiny v principu vykazovaly sestupnou tendenci, byla u obou 

skupin zaznamenána výjimka v podobě jednoho konkrétního bloku. U kategorie 

Rodinné riziko děti lépe než v bloku předchozím skórovaly v bloku K (Věty s pořadím 

objekt-sloveso-předmět), jenž vyžaduje přiměřené pochopení slovosledu; kategorie SLI 

poté podávala oproti předcházejícím blokům lepší výkony v bloku S (Vztažné věty 

objektové), jež nekladou přílišný nárok na fonologickou paměť či na pokročilejší znalost 

slovosledu. Celkový profil výkonů tedy u dětí ze skupiny Rodinné riziko (sestupně dle 

výkonů v blocích) byl K, G, O, R, S, T a u dětí ze skupiny SLI G, K, O, S, R, T. 

Na odlišné profily v různých skupinách však upozorňuje v manuálu testu i jeho 

autorka (Bishop, 2003). 

     

                                                 
15

 K tomuto účelu je v současné době realizován projekt GAUK s názvem Variabilita vývoje počáteční 

čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení, jehož konečné výstupy by 

měly krom jiného přispět též k odhalení toho, které děti z rodin s hereditární zátěží jsou nejvíce 

ohrožené dyslexií (ve smyslu vytvoření typického profilu dílčích funkcí). 
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DISKUSE 

Jak bylo uvedeno již dříve, předkládaný výzkum si nekladl za cíl obsáhnout 

problematiku porozumění gramatické stavbě věty v plné šíři, z čehož vyplývá, že obdržené 

výsledky mohou poskytnut pouze dílčí pohled na určenou oblast zkoumání. Od počátku se 

jednalo o studii čistě deskriptivního charakteru, jež směřovala k ověření předpokladů 

vyplývajících ze závěrů množství (především zahraničních) studií.  

V rámci výzkumné studie byly získané údaje podrobeny dílčím popisným rozborům 

a statistické analýze dat, která zahrnovala ve vztahu k prvním dvěma hypotézám klíčovou 

analýzu rozptylu a řadu doplňkových analýz korelačních.  

Doložené závěry vzešlé z Empirické části práce mohly být v rámci předloženého 

výzkumu současně limitovány některými dílčími faktory. 

Jedním z omezení je relativně malý počet zkoumaných jedinců zařazených 

v jednotlivých - úzce definovaných - skupinách, na jehož základě nelze obdržené výsledné 

údaje považovat za všeobecně platné. V tomto ohledu lze vždy předpokládat, že v případě 

výzkumu širšího vzorku populace dětí s rodinným rizikem pro vznik dyslexie a s SLI by 

mohla být odhalena též slabší či naopak vyšší úroveň porozumění větným stimulům různé 

gramatické obtížnosti. Výzkumná studie z toho důvodu nabízí pouze dílčí náhled na danou 

problematiku a v obecném měřítku může figurovat pouze jako podklad pro jiné odborné 

studie.   

Současně je nasnadě zmínit skutečnost, že výkony dětí se mohou nadále v souvislosti 

s působením jazykových vzorců po nástupu do školy a při průchodu dalšími ročníky ZŠ 

měnit, pročež se studium vývojového hlediska obtíží v oblasti porozumění syntaxi může 

stát dalším podnětem pro realizaci navazujících výzkumů.   

V úvahu je třeba vzít též možnost, že u dětí z experimentálních skupin mohl jistou roli 

sehrát deficit pozornosti či paměti, který mimo jiné patří mezi základní projevy SLI. Na 

základě administrace testu, v němž převažovaly bloky manipulující s distraktory 

gramatickými je tak těžké odhadnout, do jaké míry děti gramatiku vět skutečně znaly či do 

jaké míry pouze vysuzovaly z kontextu situace. Bližší rozlišení nedostatků v oblasti 

kognitivních funkcí by bylo možné lépe odhalit prostřednictvím zařazení většího počtu vět, 

jejichž korespondující obrázkové podněty využívají distraktory lexikální povahy.  

V jiném ohledu by mohl slabý výkon dětí reflektovat též potíže v porozumění 

užitého slovníku. V tomto bodě se domnívám, že k účelu ověření adekvátního porozumění 
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základnímu lexiku by při snaze o replikaci výzkumu mohl být vytvořen dodatečný soubor 

obsahující jednotlivé položky testu, který by byl po dokončení administrace prezentován 

všem jedincům vykazujícím ve zkoušce slabé výsledky.           

Jisté nesnáze mohly být způsobeny též překladem původních vět do českého jazyka 

a s tím související sníženou úspěšností dětí v některých testových položkách (viz Analýza 

bloků a položek). Daným komplikacím by bylo možné do budoucna předejít 

prostřednictvím zpětné kontroly spolehlivosti testu metodou interkorelace skórů 

dosažených dětmi v jednotlivých položkách. Jako další alternativu pak lze též navrhnout 

provedení standardizace přeložené verze testu porozumění gramatické skladbě vět TROG-

2 na českou populaci a porovnání výkonů dětí ze sledovaného vzorku s reprezentativním 

souborem.  

Při snaze blíže pochopit povahu rozdílů mezi jednotlivci i skupinami nelze pominout 

ani zmínku o existenci specifických proměnných, které mohly působit na výkon dětí 

v testu porozumění. Mimo faktory socioekonomické (například úroveň vzdělání rodičů 

a s ní spojená forma mluvního vzoru i jazykové stimulace) mohl být výkon jednotlivců 

ovlivněn i jejich aktuálním fyzickým a psychickým stavem (nemocí, únavou, náladou). 

V kontextu ochoty dětí reagovat na testové podněty považuji za nutné uvést, že testová 

baterie byla dětem administrována v různou denní dobu a v různém prostředí (škola, 

domov, poradenské zařízení). Nepříznivou konstelaci faktorů mohl doplnit též stud dítěte 

či strach ze selhání. 

 

Vzhledem k povaze výzkumu, jehož těžiště spočívalo v kvantitativním zpracování dat, 

nelze nezmínit též eventualitu následného pojetí rozboru výstupů získaných od dětí 

z experimentálních skupin po stránce kvalitativní. Tento cíl by však vyžadoval jiný 

postup zadávání testu, v jehož rámci by bylo možné sledovat a detailně zaznamenávat 

reakce dětí na zadaný podnět, registrovat počet nutných opakování větných stimulů či dle 

předem vytvořených kritérií hodnotit chybné odpovědi povahy systematické, sporadické či 

náhodné.      

V souvislosti s potenciálním zařazením kvalitativní analýzy může být diskutován též 

samotný charakter použité metody. Ta byla v našem případě reprezentována testem, 

který po účastnících vyžadoval pouze pasivní reakci na examinátorem prezentované větné 

podněty. Děti tak nebyly nuceny aktivně pracovat s předloženým materiálem, což by 

mohlo vést k lepšímu zachycení procesu přímého zpracování větného stimulu testovaným 

jedincem.  



70 

 

V konečné fázi nelze opomenout ani fakt, že v prezentované práci se kritérium 

zařazení do skupiny Rodinné riziko opíralo pouze o hodnocení obav rodičů, nejsou u této 

skupiny dětí dosud dostupné údaje o tom, zda se u nich v budoucnu objeví dyslexie či 

nikoliv. Obecně lze vak předpokládat, že se daná kategorie rozdělí do dvou skupin – 

v prvé budou figurovat jedinci, u nichž se specifická porucha čtení projeví; druhá bude 

sestávat z jedinců, kteří známky poruchy nevykazují. Ačkoli lze tedy v dané kategorii 

očekávat vyšší pravděpodobnost vzniku dyslexie, závěry nelze stanovit dříve, než děti 

nastoupí do 3. třídy ZŠ (viz projekt GAUK v poznámce výše).  

Domnívám se tedy, že v souvislosti s optimalizací případného budoucího výzkumu 

vykonávaného na poli porozumění gramatické skladbě vět dětmi z definovaných skupin by 

ve snaze o zvýšení efektivity provedení bylo užitečné zaměřit na eliminaci výše zmíněných 

procesuálních a metodologických deficitů a zvážit možnost zařazení uvedených návrhů. 

 

V závěru bych si též dovolila upozornit na skutečnost, že přestože je problematika 

vývoje receptivní i expresivní složky řeči u dětí s familiárním rizikem pro vznik dyslexie v 

oboru zahraniční speciální pedagogiky a psychologie jedním z aktuálních témat, kterému je 

věnována řada publikovaných materiálů, v České republice se odborná literatura 

zaměřuje na daný okruh obtíží pouze okrajově a bližší informace o vývoji dětí s rodinným 

rizikem pro vznik specifické poruchy čtení vyjma několika málo článků (např. 

Jagerčíková, Kucharská, 2012) téměř neexistuje. Věřím tedy, že by předložený výzkum 

mohl v daném ohledu posloužit nejen jako prvek obohacující poznatkovou základnu 

v oblasti posouzení rizik spojených s hereditární zátěží, ale zároveň by mohl též určitou 

měrou přispět k vyvolání zájmu o tuto problematiku v odborných kruzích.   
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit, zda lze u dětí 

z experimentálních skupin (se specificky narušeným vývojem řeči a s rodinným rizikem) 

pozorovat statisticky významné rozdíly ve výkonech v adaptovaném testu porozumění 

větám, jenž byl inspirován testem TROG-2 D.V. Bishopové (2003). V konkrétních 

případech se jednalo o potvrzení výchozích hypotéz, které zahrnovaly předpoklad, že děti 

z experimentálních skupin budou vzhledem k charakteru oslabení, popsaném v Teoretické 

části práce vykazovat statisticky významně slabší výkony v porozumění syntaktické 

struktuře českých vět.  

První výchozí hypotéza byla na základě výstupů statistické analýzy potvrzena pouze 

částečně. Statisticky významný rozdíl byl oproti výkonům dětí ze skupiny s běžným 

vývojem řeči detekován pouze u jedinců ze skupiny SLI, nikoli u jedinců ze skupiny 

Rodinné riziko.  

V druhém případě byla vyjádřena domněnka, že výkony dětí ze skupiny Rodinné 

riziko se budou statisticky významně odlišovat od výkonů dětí ze skupiny SLI. V tomto 

bodě byly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi výkony dětí z experimentálních 

skupin pouze v blocích K a R, nikoli v celé sadě.  

 Předpoklad, že z důvodu konstrukce testu dle principů vývojové dynamiky budou děti 

z experimentálních skupin, u nichž lze očekávat oslabení v oblasti porozumění složitějším 

syntaktickým strukturám, vykazovat konstantně horší výkony (tzn., že jejich výkon bude 

mít sestupnou tendenci), následně též nebyl zcela naplněn. U obou skupin byl vždy 

v jednou bloku zaznamenán lepší výkon než v bloku předchozím. Konkrétně se tento závěr 

týkal bloku K u skupiny Rodinné riziko a bloku S u skupiny SLI.    

Prvá kapitola Teoretické části diplomové práce poskytla čtenáři pohled na normální 

průběh vývoje receptivní složky řeči od počátku rozvoje řečového procesu porozumění 

v prvém roce života dítěte, přes období dobu nástupu školní docházky, až po období 

mladšího školního věku dítěte. Proces porozumění byl zasazen do rámce jednotlivých 

jazykových rovin.    

V druhé kapitole byl představen přehled základní terminologie týkající se oblasti 

rizikových faktorů pro vznik dyslexie. V počátku byla prezentována definice dyslexie 

jakožto specifické poruchy čtení a popsán mechanismus jejího vzniku. Dále jsme se blíže 

věnovali vývoji samotného konceptu rizika dyslexie, uvedli jsme výčet charakteristických 
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rysů, jež mohou predikovat budoucí obtíže v osvojování čtení již v průběhu raného období 

života a v neposlední řadě byla zmíněna i řada odborných materiálů užívaných v rámci 

diagnostiky dětí s narušeným vývojem předpokladů pro čtení.     

V kapitole třetí dále došlo k bližšímu seznámení čtenáře s pojmem rodinného rizika. 

Pozornost byla zaměřena zejména na klíčové aspekty této oblasti, jež mohou sehrávat roli 

v procesu vzniku specifické poruchy funkčního systému čtení ve školním věku. Na 

vybraných příkladech odborných studií byl demonstrován vliv dědičnosti (genetických 

činitelů) a interakcí v elementární rodinné jednotce a blíže byly dále rozebrány řečové 

obtíže jedinců pocházejících z prostředí s familiárním rizikem. 

Následující kapitola čtvrtá byla zasvěcena problematice specificky narušeného vývoje 

řeči (SLI), zejména rozboru etiologie, symptomatologie a možností diagnostiky. Zmíněny 

byly dále soudobý - zejména zahraniční - pohled na možnou podobu vztahu SLI a dyslexie.   

Náplní páté kapitoly byl dále výčet vybraných metod, jejichž prostřednictvím je 

v současné době možné posoudit úroveň porozumění slovním spojením i větám různé 

gramatické komplexity. Uvedeni byli zástupci účelově zaměřených testů, které se mohou 

vyskytovat ve formě samostatných lingvistických zkoušek nebo jako součást komplexních 

testových baterií. 

 

V rámci Empirické části diplomové práce byla následně detailně popsána realizace 

výzkumné studie a zahrnuty analýzy dat i interpretace zpracovaných výstupů.  

V kapitole Diskuze byly poté spolu s řadou podnětů a návrhů souhrnně uvedeny 

i jednotlivé faktory, které mohly ovlivnit výsledné údaje předloženého výzkumu.   

 

Na závěr bych ráda poznamenala, že v rámci každodenní konverzace je gramatika 

pouze jedním z více zdrojů informací, jenž jsou využívány k vysouzení celkového 

významu sdělěného. K adekvátnímu pochopení smyslu a souvislostí dotyčnému často stačí 

rozumět menšímu počtu slov a využívat kontextu situace na podkladě stejného 

mechanismu, jaký praktikují lidé, kteří se snaží vést rozhovor v jazyce jim málo známým.      

Skutečnost, že jedinec neuspěl v testu porozumění syntaktickým strukturám vět, tedy 

nemusí nutně znamenat selhání v běžném životě.  
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Příloha 1.  

Ukázka dotazníku Rodinné interview 
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Příloha 2.  

Mann-Whitneyův pořadový test – rozdíly mezi pohlavím 

 

 

 

Příloha 3. 

Statistické rozdělení výkonů zkoumaného vzorku ve všech blocích 
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Příloha 4. 

Kruskal – Wallisův test 

 

 

Příloha 5. 

Tabulka úspěšnosti zkoumaného vzorku v blocích (%) 

 

Blok RR SLI I Rozdíly SLI RR 

G 95,8 92,2 99,4   7,2 3,6 

K 98,3 89,7 97,7   8,0 -0,6 

O 93,3 87,9 97,1   9,2 3,8 

R 85,8 63,8 82,6   18,8 -3,2 

S 84,2 78,5 91,9   13,4 7,7 

T 65,8 50 75   25 9,2 

Průměr 87,2 77,0 90,6   13,6 3,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


