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PŘÍLOHY

ÚVOD
Základním prvkem, který provází člověka po celý jeho život, je proces učení. Člověk se učí
vědomě i nevědomě. Učení podléhá výchova i vzdělání. Výchovou se člověk učí
dovednostem, chování i jednání, a vzděláváním se učí osvojovat si poznatky a způsoby, jak je
používat. Učení jako celoživotní proces ve vývoji lidstva i jednice je základnou pro vytváření
nejvyšších hodnot člověka. Učením se z lidské řeči vytvářela schopnost abstraktního až
logického myšlení, s jeho pomocí pak věda, umění a v neposlední řadě i mravní hodnoty.
Sovák (1985, s. 11). Díky učení si osvojujeme lidskou řeč, která je jak dorozumívacím
prostředkem mezi lidmi, tak nezbytných základem myšlení. Myslíme v pojmech vyjádřených
slovy. Ve slově, v řeči, se odráží přírodní a sociální prostředí, ve kterém člověk žije, a zároveň
slovo působí na člověka jako na podnět, skutečný a nesmírně bohatý podnět, podstatně
ovlivňující jednání lidí, jejich pracovní, společenskou činnost. Svorad (1956, s. 3 - 4)
Mezi předpoklady, které jsou nutné a to jak v dětství, tak i v dospělosti, k tomu, aby byl
člověk schopen přijímat úkoly, jež jsou mu předkládány, patří schopnost osvojit si
v dostatečné míře lidskou řeč a potažmo jazyk. Jazykové schopnosti, schopnost poslouchat
výklad druhých, umění číst a psát jsou základní požadavky, které musí zvládnout již děti
základní školy, aby byly ve svém studiu úspěšné. Všechny tyto schopnosti souvisí
s psychickými dovednostmi, jako je koncentrace, zrakové vnímání, sluchové vnímání,
prostorová orientace, pravolevá orientace, intermodální schopnosti, atd. Znalost všech těchto
dovedností a schopností pomůže dospělým, zejména pak učiteli, přispět k odhalení obtíží,
které se u dětí školního věku mohou vyskytnout.
K této problematice je zaměřeno i téma předkládané disertační práce. Je to téma, které
v současné době lze považovat za aktuální, zároveň však zjevně nestojí jednoznačně v popředí
zájmů odborníků. Významné je, že specifický logopedický nález zahrnuje specifické
asimilace a artikulační neobratnost a projevuje se především u dětí s poruchami učení a
chování. Jedná se o takovou narušenou komunikační schopnost, která se projevuje především
v mluvené řeči, zároveň však výrazným způsobem ovlivňuje jak kvalitu, tak i kvantitu čtení a
psaní, přičemž nemusí a není vždy včas odhalena. Prvotní výzkumy, které byly na toto téma
provedeny, pochází převážně ze 70. let 20. století. Proto jsme si položili otázku, zda je toto
téma v současné době stále aktuální, nebo zda se již specifický logopedický nález u dětí se
specifickými poruchami učení a chování neprojevuje nebo nevyskytuje.
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Při zpracování teoretické části jsme se zaměřili především na definování základních pojmů
jako je řeč, jazyk a komunikace, dále jsme vymezili oblast vývojových poruch komunikace a
na závěr teoretické části jsme charakterizovali specifické poruchy učení (se zaměřením na
dyslexii a dysortografii) a specifické poruchy chování.
Praktická část práce započala předvýzkumem a pokračovala vlastním výzkumem. Stěžejní
části je kapitola zabývající se analýzou a interpretací výzkumného problému a kapitola
představující výsledky výzkumu potvrzující či vyvracející hypotézy a dílčí cíle.
V navrhovaných opatřeních jsme se pokusili analyzovat výsledky a nastínit možnosti nápravy
a v závěru práce pak dosažené shrnout poznatky.
Motivací práce je snaha pozitivně přistupovat ke všem dětem, které potřebují naši pomoc,
proto bychom rádi citovali slova J. A. Komenského, jak je uveřejnil Šturma (1984, s. 80):
Zdají-li se dítky komu něčím špatným, nehleď, co jsou, nýbrž co býti mají, neboť jsou
zrozeny, aby byly po nás obyvateli světa.

9

1 VYMEZENÍ POJMU ŘEČ A JAZYK
1.1 ŘEČ
Řeč se pokládá za obecnou lidskou schopnost užívat výrazových neboli sdělovacích
prostředků. Řeč slouží mezilidské komunikaci. Jde tu nejen o vlastní mluvení, ale i o
přijímání, tj. o vnímání a zároveň o snahu pochopit to, co říká někdo jiný. Jde tedy o vzájemné
sdělování, o sdělovací proces. Jeho vyšším stupněm je proces dorozumívací; lidé si totiž
mohou sdělovat, aniž by se vzájemně dorozuměli. (Sovák, 1989, s. 15)
Řeč řadíme mezi fatické funkce (od řeckého fasisi = řeč, mluva) a symbolicko-komunikační
funkce (Kocurová, 2002). Fatické funkce se týkají nejvyšší úrovně zpracování a tvorby řeči.
Symbolicko-komunikační funkce znamená, že slova tvoří systém symbolů. Soustavy symbolů
pak slouží jako nástroj myšlenkové činnosti a jako prostředky dorozumívání mezi lidmi.
Řečová komunikace je založená na používání slovních (mluva, písmo) a mimoslovních
(gesta, mimika) výrazových prostředků. Jejím základem je mluvení (expresivní řeč) a
porozumění (receptivní řeč).
Řeč expresivní zahrnuje pohyby jazyka, rtů, čelistí a tváří k produkci hlásek potřebných
k mluvení. Na expresivní řeči se podílí dýchání, které souvisí s tvorbou hlasu. Artikulovaná
řeč se týká hlásek, které jsou užívány k přenosu myšlenek z jedné osoby na druhou (Dvořák,
2003). Kvalita mluvené řeči souvisí s úrovní aktivní slovní zásoby, se správným používáním
gramatických kategorií, s mluvní pohotovostí, vybavováním slov, verbální fluencí, tempem
řeči, plynulostí a s modulačními faktory. Pokud má dítě z nějakého důvodu narušenou
některou z těchto složek, budou se jeho obtíže týkat nejen mluvení, ale i psaní a čtení.
Pomocí expresivní řeči dokáží malé děti označit základní předměty, zvířata a další pojmy, se
kterými se bezprostředně stýkají, které si každodenně osvojují, a to na základě užívání věkově
přiměřených vět a gramatických struktur. Starší děti se pak vyjadřují v náročnějších větných
konstrukcích, užívají složitější pojmy. Expresivní řeč jim slouží k vypravování příběhů,
sdělování svých myšlenek, k řešení různých situací a v neposlední řadě k sociální komunikaci.
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Receptivní řeč nám umožňuje zpracovat, interpretovat a rozumět mluvené řeči. Na tom, jak
bude člověk schopen porozumět mluvené řeči, se podílí sluchová percepce, pasivní slovní
zásoba, psychické kvality jedince, vnější prostředí a další faktory. Kvalita recepce závisí na
připravenosti a pozornosti recipienta. Důležitá je také motivace jedince ke spolupráci
s produktorem, tzn., zda má recipient vůli a potřebu poslouchat mluvčího. Cílem recipienta je
pak rekonstruovat záměr mluvčího.
Receptivní řeč u malých dětí zahrnuje schopnost porozumět jednoduchým otázkám,
instrukcím a podle nich se chovat. Starší děti již musí být schopni abstrakce, dedukce,
odvozování, tj. musí v dostatečné kvalitě zpracovávat složitější myšlenkové operace, musí se
umět správně orientovat v textu, umět pochopit souvislosti a vyvodit z nich určitý závěr.
Jak uvádí Nouza (2001) proces porozumění řeči lze rozdělit do několika hierarchicky
uspořádaných úrovní (viz tab. č. 1). Na nejnižší úrovni je akustická analýza.
Tabulka č. 1: Úrovně zpracování řeči od jejího zachycení po plné porozumění obsahu sdělení (Nouza, 2001, s. 6)
ZNALOSTI

VÝZNAM SDĚLENÍ

postoj řečníka

pragmatická analýza

kontext

sémantická analýza

gramatika

syntaktická analýza

slovník

lexikální analýza

fonetický inventář

fonetická analýza
akustická analýza
signál

1.1.1 NEUROBIOLOGIE ŘEČI
Podle Russela a Webba (2009) za zdroj veškeré komunikace lidského rodu můžeme
považovat nervový systém. Právě artikulovaná řeč, která je výsledkem nervových
mechanismů, jež se v lidském mozku vyvinuly během dlouhé řady evolučních změn, zajištuje
lidem jedinečnost v živočišné říši.
Neurobiologie řeči se zabývá biologií nervové soustavy, pomocí ní zjišťujeme, jak při řeči
pracuje mozek a jaká jsou funkční centra umožňující řeč a myšlení.
Za řeč odpovídají především dvě mozková centra – Brocova oblast a Wernickeova oblast.
Brocova oblast je považována za „uzel“ odpovídající za vyslovování a schopnost sestavovat
gramaticky správné věty (artikulačně-syntaktický pól), Wernickeova oblast a její okolí je
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považována za „uzel“ odpovídající za významovou správnost řeči (sémanticko-lexikální pól).
Kocurová (2002) Autorka připouští, že v současné době se dochází k názoru, že jednotlivé
funkce řeči nejsou lokalizovány pouze do těchto dvou center, ale jsou difúzně rozptýleny
v nervovém systému, tzn., že neurokognitivní síť reprezentující jazyk a řeč je mnohonásobně
rozsáhlejší než klasická řečová centra a tvoří ji řada korových a podkorových oblastí obou
hemisfér. Z výsledků sledování dětí po poškození nebo operaci mozku totiž vyplynulo, že
řečových schopností lze dosáhnout i pomocí atypických nervových struktur. Zajímavé je také
její zjištění, že děti do tří let používají k nabytí řečové dovednosti úplně jiné oblasti mozku
než ty, které byly identifikovány jako řečová centra u dospělých.
Osvojování řeči a jazyka je spjato s fyzickým vývojem a dozráváním dítěte, tzn. s dozráváním
a specializací mozku. Mozek roste nejrychleji v prvních dvou letech života. K tomu Russel a
Webb (2009, s. 290) uvádějí, že od dvou do pěti let věku již roste pomaleji, ale ještě
s relativně velkou rychlostí a svůj růst zakončuje v období puberty. Podle neurolingvisty Erika
Lenneberga (1921-1975) rychlý raný vývoj jazykových schopností dítěte kopíruje křivku
rychlého nárůstu váhy mozku. Podle něj dítě získá základní lingvistické schopnosti kolem
čtvrtého až pátého roku. Schopnost osvojit si jazyk po pubertě, tedy v době, kdy mozek
dosáhne maximální možné velikosti, strmě klesá.
Pro funkci řeči a jazyka je zcela zásadní vývoj mozkové kůry hemisfér, neboť je zde
integrována většina neurálních struktur, které hrají roli v komunikaci. V období předškolního
věku nebo těsně po něm dozrávají hlavní asociační oblasti mozku spojené s řečí a jazykem.
Úroveň fonologického systému záleží na správném vývoji Brocovy a Wernickeho oblasti. Jak
dozrává motorický systém fonemického plánování, zvyšuje se schopnost auditorního
asociačního systému zpracovávat delší a komplexnější sled fonémů. Můžeme se domnívat, že
zpracování fonologické informace aktivizuje Brocovu oblast a sluchovou kůru, a zpracování
sémantické informace se uskutečňuje především v rozsáhlých částech přední levostranné
prefrontální kůry.
Myelinizace se často považuje za jeden z významných znaků vyzrávání mozku a je často
uváděna do vztahu primárně s jazykem a řečí. Myelinizace umožňuje rychlejší přenos
neuronální informace a má obzvlášť zásadní roli v systému mozku, kdy je propojení mezi
hemisférami, laloky a kortikálními a subkortikálními strukturami závislé na několika
dlouhých axonech. V nedostatečném vyzrávání myelinu ve vláknech asociačních oblastí a
jazykových centrech se často spatřuje příčina vývojového opoždění jazyka. Nevyzrálost
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myelogeneze jako příčina opožděného vývoje řeči a jazyka nebyla dosud definitivně
prokázána, ale to, co zatím víme, nás vede k domněnce, že je to velmi pravděpodobný faktor.
(Russel, Webb, 2009, s. 292)
Tito autoři dále uvádějí, že při vývoji mozku hraje důležitou roli i mozková plasticita.
Přesvědčit se o tom můžeme hlavně u dětí s afázií, kdy při zcela normálním vývoji jazyka
dojde z nějakého důvodu k náhlému poškození mozku. Pokud navíc toto mozkové poškození
zasáhne levou hemisféru, která je hlavním místem řečových a jazykových mechanizmů,
dochází u dítěte k rychlému nabytí poškozených jazykových funkcí. Čím je dítě mladší, tím
rychleji ustupuje narušená komunikační schopnost a dítě opět nabývá normální nebo téměř
normální jazykovou funkci. Tento fenomén se přičítá právě mozkové plasticitě, takže
nepoškozené oblasti mozku jsou schopny převzít jazykovou funkci.

1.1.2 VÝVOJ ŘEČI
Dítě se narozením stává sociální bytostí, jelikož přichází do společnosti lidí, kteří s ním od
prvních chvil komunikují a starají se o něj.
Základním činitelem vývoje dětské řeči je věk dítěte, kterým je dán stupeň jeho motorického,
kognitivního, sociálního i verbálního vývoje, přičemž uvedené složky vývoje se navzájem
ovlivňují a podporují. Druhým závažným faktorem vývoje řeči je stimulace prostředí.
Nejdůležitější roli zde hrají rodiče, zejména matka, která především stimuluje kognitivní
vývoj dítěte a tím i jeho vývoj verbální. Nebeská (1992) Papoušek a Papoušek (Mikulajová,
Rafajdusová, 1993) popsali novou dimenzi ve vztahu matka (rodič) – dítě a nazvali je
primární intuitivní rodičovskou didaktikou. Jde o univerzální, nevědomé, neverbální formy
chování rodičů, které je ve specifické souhře s integrativními a komunikačními potřebami
kojence, s jeho přáními a schopnostmi. Intuitivní rodičovská didaktika probíhá jako
bezprostřední reakce na signály dítěte, vhodným strukturováním jeho raných zkušeností a
utvářením podmínek pro osvojování si dalších způsobilostí.
Řeč jako nástroj komunikace a známky vyšší nervové činnosti se vyvíjí nezávisle na přání či
vůli jedince, a to za splnění následujících podmínek: dostatečný sluch, nepoškozená centrální
nervová soustava (dále CNS) a zpětnovazební mechanismy, nepoškozené fonační a artikulační
ústrojí a mluvící okolí. (Lejska, 2003)
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V prvním roce života dítě prochází tzv. PŘEDŘEČOVÝM obdobím. Lechta (2002) nazývá
předřečové období obdobím pragmatickým. V této fázi dochází k rychlému vývoji
senzorických schopností (sluch, zrak, taktilní pociťování), vyvíjí se motorika a dozrávají
funkce, na jejichž bázi se následně vybuduje skutečná řeč (sání, polykání, křik, pudové
žvatlání, napodobivé žvatlání). Velký význam pro budoucí řeč mají komunikační funkce
předřečových aktivit dítěte. Vygotský byl jedním z prvních, který zmiňoval kontinuitu
existující mezi preverbální komunikací v prvním roce života a pozdější komunikaci verbální
(Hervé in Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003).
Kognitivním základem vývoje budoucí řeči je v prvním roce stálost objektu (základ
budoucích pojmů). Dítě již na půl roce chápe, že předmět existuje, i když ho zrovna
bezprostředně nevidí. Na konci prvního roku se tato stálost natolik upevní, že může dojít
k rozvoji schopnosti označit věc slovem. Dítě si začíná čím dál více hrát, objevuje nové věci,
hračky, zjišťuje, jak a co vydává zvuky, jak se co pohybuje. Tím začíná zjišťovat jejich
percepční i funkční charakteristiky, které jsou základem kategorizace. Všechny tyto
zkušenosti probíhají v určitém prostředí, které v ideálním případě dítě rozvíjí po všech jeho
stránkách.
Prvním projevem narozeného dítěte je křik, který se považuje za hlasový reflex, neboť je
reakcí organismu na změnu prostředí a souvisí s náznakem plicního dýchání (Klenková,
2000). Křikem dítě zpočátku vyjadřuje nespokojenost. O citovém zabarvení křiku lze hovořit
kolem 6. týdnu života dítěte.
Teprve mezi 2. - 3. měsícem začíná dítě vyjadřovat křikem spokojenost. Dítě vstupuje do
období broukání. Na rozdíl od prvotního křiku, který měl tvrdý hlasový začátek, má křik
mezi 2. a 3. měsícem již měkký hlasový začátek. Počáteční broukání je hrou s mluvidly.
Zároveň však dítě vnímá pohyby mluvního ústrojí a vytváří se tak tzv. primární okruh řeči,
okruh motoricko-kinestetický. (Ohnesorg, 1985)
Po období broukání přichází stadium pudového žvatlání. Dítě nevydává zvuky úmyslně, ale
pouze na základě hry s mluvidly. Pokud je pozitivní odezva ze strany vychovatelů, dítě je
v této hře podporováno. Vnímá zvuky sluchem, zrakem i pohybem. Ohnesorg (1985) hovoří
o tom, že se v tomto stadiu začíná uplatňovat sekundární okruh řeči, okruh motorickokinesteticko-akustický.
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V druhé polovině prvního roku života se dítě dostává do období napodobujícího žvatlání.
Do tohoto období vstupují děti, které jsou slyšící. Neslyšící děti se již nemohou opřít
o sluchovou kontrolu a přestávají napodobovat řeč lidí kolem sebe. Proto je velmi důležité co
nejrychleji diagnostikovat sluchové postižení u dítěte, které po prvním půl roce svého života
přestává komunikovat. Do řeči se tedy zapojuje jak sluchová, tak zraková kontrola. Dítě
zkoumá mluvidla matky, pokouší se napodobovat hlásky mateřského jazyka, přičemž
mnohem častěji se jedná spíše o rytmus a melodii než opakování jednotlivých hlásek.
Hovoříme o tzv. fyziologické echolálii (Klenková, 2000).
Posledním stadiem předřečového období je stadium rozumění řeči. Dítě sice nechápe obsah
jednotlivých slov, ale na základě slyšeného slova sleduje předmět nebo osobu, reaguje na
určitou výzvu. Reakce má podobu motorickou. Například ví, že na výzvu: „Udělej paci,
paci!“ má tlesknout ručičkami o sebe. To vše je v ideálním případě podporováno nadšením
dospělých, což je tou nejlepší motivací pro další činnost dítěte.
Kolem prvního roku věku dítěte začíná období VLASTNÍHO VÝVOJE ŘEČI. Přechod
z předverbálního stadia do verbálního stadia můžeme označit za přechod z idiosynkratické
komunikace (vychází z potřeb dítěte v dané situaci) do symbolické komunikace.
V symbolické komunikaci se jednotlivé situace člení na významové celky. Řeč nejprve
provází nějaký čin, ale neoznačuje ho, je jeho součástí. Postupně ho však začíná nahrazovat.
(Mikulajová, Rafajdusová, 1993)
Roční dítě je již schopno vnímat jednotlivé příkazy a zákazy, což lze využít k určitému
výchovnému působení pomocí řeči. Období vlastního vývoje řeči začíná emocionálně volním
obdobím. Dítě již dokáže vyslovit první slova, která mají význam celé věty, tzv. období
jednoslovných vět. Jednoslovná věta není pouhým pojmenování předmětů, má vypovídající
charakter. Kognitivní mechanismus takového vyčleňování nejdůležitější části situace je velmi
blízký vyčleňování figury z pozadí. Velký význam má citové zabarvení slov, jejich intonace a
přízvuk. Podle toho, jak dítě dané slovo vysloví, můžeme pochopit, co nám sděluje, zda má
radost, nebo je nespokojené. Slova, která dítě v tomto období používá, jsou nesklonná,
neohebná, jsou to převážně podstatná jména v prvním pádě. Pokud dítě používá slovesa, jsou
buď ve formě infinitivu, ve třetí osobě singuláru oznamovacího způsobu nebo v druhé osobě
singuláru rozkazovacího způsobu.
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Egocentrické stadium (kolem roku a půl až dvou let) je charakteristické častým opakováním
slov a nápodobou dospělých. Důležitým kognitivním předpokladem je vývoj kauzality a
chování zaměřené na konkrétní cíl. Na roce a půl má dítě potřebu něčeho dosáhnout, něco
získat – má svůj cíl. Pomalu začíná zjišťovat, že může měnit věci ve svém okolí, že může být
zdrojem změny. Jedná se o tzv. komunikační záměr. Komunikačním záměrem vyjadřuje dítě
své přání, pozornost, odmítnutí a také chuť hrát si. Na konci egocentrického období vytváří
dítě již dvojslovné věty. Mluvení začíná být činností. Vývoj řeči začíná akcelerovat jak po
stránce kvalitativní, tak kvantitativní. V období dvojslovných vět nemá řečový projev dítěte
ještě gramatický tvar, ale jednotlivé vztahy mezi prvky se již dají popsat na sémantické
úrovni. Sémanticky se dají vyjádřit jako člověk – činnost – objekt, ve smyslu člověk, který
vykonává nějakou činnost a objekt, na který se svou činností zaměřuje (Mikulajová,
Rafajdusová, 1993). Nejčastěji používanými slovními druhy jsou podstatná jména a slovesa.
Mezi nimi se vyskytují onomatopoická citoslovce. Dítě již také dovede vyjádřit větou zápor.
Období mezi prvním a druhým rokem je podle Lechty (2002) obdobím sémantizace.
Do stadia rozvoje komunikační řeči přichází dítě mezi 2. - 3. rokem. Je to období
lexemizace (Lechta, 2002). Dítě již dokáže pomocí řeči dosahovat drobných cílů, dokáže bez
větších obtíží komunikovat se svými blízkými a dalšími osobami. Komunikace ho naplňuje,
baví a má tendence ji neustále vyžadovat. V řeči se začínají vyskytovat přídavná jména a
osobní zájmena, dítě začíná skloňovat. Stále však platí, že slovo, které je pro dítě
nejdůležitější, klade na první místo ve větě. V období tříslovných vět se začíná objevovat
shoda podnětu s přísudkem. Slova jsou do vět spojena pomocí slovosledu a gramatických
prostředků. V řeči se postupně začínají objevovat předložky, množné číslo a skloňování slov.
Děti začínají tvořit tázací a rozkazovací věty. Zpočátku otázkami vyjadřují kognitivně
jednodušší myšlenky, ptají se na místa, věci, osoby (co, kde, kdo) a až později na čas, příčinu
a způsob (kdy, proč, jak?) (Mikulajová, Rafajdusová, 1993).
Ve třetím roce začíná stadium logických pojmů. V tomto stadiu označení dosud úzce spjatá
s konkrétními jevy se postupně abstrakcí a zevšeobecňováním stávají všeobecným označením
čili slovem s určitým obsahem (Klenková, 2000, s. 13). Lechta (2002) hovoří o období
gramatizace. V řeči se začínají vyskytovat číslovky, předložky a spojky, dítě používá jednotné
i množné číslo. Pomalu si začíná osvojovat stupňování přídavných jmen. Dítě se zároveň
nachází ve stadiu fyziologických dysgramatismů, které trvá až do čtyř let věku. Fyziologický
dysgramatismus se projevuje opakováním hlásek, zadrháváním, nesprávným skloňováním a
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časováním apod. Obtíže vycházejí z toho, že dítě se učí gramatické formy pomocí transferu –
přenosu. Opakuje to, co slyší. Při správném výchovném působení dítě toto období překoná
bez větších obtíží. Pokud se stadium fyziologické dysgramatismu vyskytuje i po čtvrtém roce
věku dítěte, lze usuzovat na narušený vývoj řeči. Důležité je sledovat kromě dysgramatismů
také celkovou gramatickou strukturu řeči.
Pokud budou u dítěte ještě po třetím roce převažovat v řeči podstatná jména nad slovesy, bude
se pravděpodobně jednat o omezený vývoj řeči (Klenková, 2000).
Posledním stadiem, kterým dítě prochází, je intelektualizace řeči. Začíná na přelomu mezi
třetím a čtvrtým rokem. Velkou roli hraje úroveň jazyka a řeči v psychickém vývoji dítěte.
Pomocí řeči a jazyka si dítě hledá místo ve společnosti, zjišťuje, kam patří, s kým se
kamarádit apod. Dítě již dokáže vyjádřit své myšlenky a postoje bez větších obsahových a
formálních nedostatků. Řeč získává regulační funkci, tzn., že pomocí řeči lze regulovat
chování dítěte a zároveň dítě pomocí řeči dokáže regulovat dění ve svém okolí. V řeči se
vyskytují již všechny slovní druhy a začíná se objevovat souvětí – nejdříve ve slučovacím
poměru.
Intelektualizace řeči je období, kdy se u dítěte přestávají v řeči objevovat odchylné fonetické
realizace a dítě tak začíná řeč vnímat „fonologickým sítem“, jímž vybírá z řeči prvky
relevantní, tedy ty, které mají rozlišovací funkci (např. znělost a neznělost souhlásek, délku
samohlásek apod.) (Klenková, 2000). Z fonetického hlediska zvládne dítě řeč svého okolí
obyčejně koncem 4. roku.
Odchylné fonetické realizace v dětské řeči jsou podle Ohnesorga (1985) dány dvěma
momenty:
1. nedokonalým zvládnutím artikulace a zafixováním realizací nesprávných, např. rak –
[lak];
2. intelektualizací vnímaných zvuků řeči za současného oslabení přesného fonetického
slyšení, např. Karlův Týn – [Kadlův stín], koudelníkův syn – [kouzelníkův] syn. Toto
věrné fonetické slyšení charakteristické přesným napodobováním zvuků řeči okolí, tzv.
echolálie, se vyskytuje u jedinců s mentální retardací.
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Na konci předškolního období se dítě nachází v předoperačním období. Dokáže již vnitřně
operovat s větším množstvím významových celků a koordinovat je. Používá minulý a budoucí
čas. Postupně si osvojuje sémantické kategorie času, prostoru, příčiny a následnosti dějů. Umí
již také přizpůsobit svoji řeč druhým lidem. Například pokud mluví s malým dítětem,
vynechává nadbytečnou informaci, umí ho pochválit apod. Důležitým ukazatelem vývoje řeči
dítěte je v tomto období osvojení si foneticko-fonologické a morfologicko-syntaktické roviny
jazyka. Dítě pomocí řeči dokáže regulovat chování své a chování jiných. (Mikulajová,
Rafajdusová, 1993)
Na začátku školní docházky vstupuje dítě do období konkrétních operací (Mikulajová,
Rafajdusová, 1993). V předškolním věku byla řeč hlavním nástrojem komunikace, ve školním
věku se funkce řeči a jazyka mění. Děti se v tomto období začínají učit jazyk a začínají o něm
intenzivně přemýšlet. Musí si nejprve uvědomit jeho systém, tj. že existují nějaké hlásky, ty se
pojí do slabik a slabiky do slov. Zároveň s tím přechází vývoj řeči od osvojování prostředků
mluveného jazyka k osvojování si prostředků jazyka psaného. Tato fáze je velmi důležitá,
jelikož klíčovým momentem je pro dítě pochopení vztahu mezi fonémy a grafémy daného
jazyka. Pokud má dítě výrazné problémy již v této fázi, tzn., nedokáže-li v mluvené řeči
identifikovat fonémy, pak vytvoření vztahu mezi fonémy a grafémy bude pro ně velmi
obtížné. Teprve překonání této bariéry mu umožňuje vstup do sféry psaného jazyka.
Ve školním věku zjišťujeme výraznou akceleraci ve všech jazykových rovinách.
V syntaktické rovině poznává dítě stavbu věty, osvojuje si souvětí. Syntaktická rovina
umožňuje dítěti, aby dokázalo vyjádřit své myšlenky bez ohledu na jejich větnou podobu.
V morfologické rovině se dítě učí gramatická pravidla, která jsou nutná pro správnou stavbu
vět. Velký rozvoj pozorujeme v sémantické a pragmatické rovině. Děti se učí rozumět
metaforám, příslovím, bajkám, učí se komunikačním pravidlům, kdy, komu a jak co povědět,
jak hovořit s učiteli, jak s vrstevníky, dokáží vést rozhovor, chápou roli hovořícího a
poslouchajícího. Rozvíjejí své vyprávěčské schopnosti, které později využijí v psaném
projevu.
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1.1.2.1 PODMÍNKY SPRÁVNÉHO VÝVOJE ŘEČI
Vývoj lidské řeči probíhá v určitých stádiích, které trvají u každého jedince různou dobu. Jde
tu o určité časové ohraničení s přípustnou individuální odchylkou, přičemž hranice mezi stadii
nejsou nápadné – pozorujeme spíše jakési jejich prolínání (Lechta, 1985). Podle toho, v jakém
stadiu se vývoj řeči nachází, můžeme posoudit, zda se jedná o vývoj normálně probíhající
nebo vývoj narušený.
Vývoj řeči ovlivňují vnitřní a vnější faktory.


Vnitřní faktory se týkají každého jednice zvlášť, vyplývají ze stavu jeho organismu a
jeho schopností. Velkou roli hrají vrozené předpoklady, správný vývoj sluchového a
zrakového analyzátoru, řečově-motorických drah v mozku, mluvních orgánů a celkový
fyzický a duševní vývoj.



Vnější faktory jsou faktory, které na dítě působí z jeho okolí, z prostředí, ve kterém
žije. Roli hraje výchova dítěte, správný řečový vzor, dostatečné a přiměřené řečové
podněty a v neposlední řadě prostředí, ve kterém vyrůstá.

Vzájemný poměr mezi vnitřními a vnějšími faktory lze ukázat na jednotlivých etapách
reflexního okruhu komunikace podle Sováka (1989) a Klenkové (2000):
1. Začátek reflexního oblouku tvoří podněty vycházející ze společenského prostředí.
V optimálním případě jsou to podněty přiměřené věku a schopnostem dítěte.
V opačném případě to může být prostředí s nedostatečnými podněty, prostředí chudé
na komunikaci, nepodporující řeč dítěte. Nevhodné je však také prostředí, které
vykazuje příliš mnoho podnětů, ve kterých se dítě může ztrácet, nebo ho příliš mnoho
podnětů může stresovat či neurotizovat. Neméně důležitý je mluvní vzor dítěte. Tak
jak hovoří jeho nejbližší lidé, bude pravděpodobně hovořit i samo dítě.
2. Dítě vnímá podněty pomocí receptorů dálkových analyzátorů. Tzn., že si vybírá
z množství podnětů ty, které jsou pro něj v tu chvíli důležité nebo zajímavé. Dítě je
vnímá pomocí zraku nebo sluchu. Jedná se o tzv. komunikační pohotovost neboli
změnu chování v očekávání sociálního kontaktu. Pro správný vývoj řeči je důležitý
hlavně sluchový analyzátor. Pokud není sluch dítěte v pořádku, nemůže se rozvíjet
jeho řeč. Důležité je i zrakové vnímání, které se stává, pokud je sluchové vnímání
oslabeno či pokud dítě neslyšící vůbec, nejdůležitějším kompenzačním činitelem.
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3. Pomocí dostředivých drah jsou podněty vedeny do CNS. Nejprve procházejí
vývojově staršími podkorovými oblastmi, ze kterých se přesouvají do mladší korové
oblasti analyzátorů. Průchod starších podkorových oblastí má svůj velký význam, a to
z toho důvodu, že v něm dochází k nabytí citového zabarvení. Znamená to, že ještě
dříve než jsme schopni zpracovat podnět rozumově, je citově zabarven – prochází tzv.
citovým filtrem. Podle Sováka (1989) je tedy cit prvotní funkcí, což se promítá do
života jedince ve společenském styku, v rodině i ve škole. Pokud dítě vyrůstá
v nepodnětném a citově chudém prostředí, projeví se to nejen v jeho chování, ale i
v řečovém vývoji, který je často opožděný.
4. V centrální části se přicházející informace zachycují a částečně zpracovávají. Na
součinnosti centrálního oddílu závisí správné užívání a tvoření řeči. Rozhodujícím
činitelem

pro

kvalitu

řeči

je

stav

intelektu

a

rozumových

schopností.

Jakmile je vzruch v této oblasti zpracován, přechází jako popud k motorickým
centrům.
5. Celkové výkony řeči koordinují motorická centra – motorická korová (pyramidová) a
mimokorová (extrapyramidová). Řeč a motorika spolu úzce souvisí. Pokud má dítě
omezenou či sníženou motoriku mluvidel, bude narušena i výslovnost řeči.
6. Řečový výkon umožňují výkonné orgány – efektory. Jsou to dýchací, fonační a
artikulační řečové orgány.
7. Zpracované podněty se vrací zpět do společenského prostředí jako řečový projev
dítěte. Pokus o komunikaci dítěte může být přijat jeho okolím buď pozitivně, nebo
negativně. Uplatňuje se tu princip zdaru a nezdaru, úspěchu či neúspěchu.
8. Reflexní okruh komunikace se uzavírá reakcí na řeč dítěte, neboli odpovědí. Reakce
na řeč dítěte by měla mít komunikační význam, měla by být přirozená, přiměřená
situaci a pro dítě pochopitelná. Teprve pak bude moc ovlivnit jeho další vývoj.
Uvedené schéma reflexního okruhu ukazuje nejen úzké propojení biologických a
společenských faktorů, ale zároveň má význam i v oblasti pedagogického působení. Z tabulky
č. 2 lze vyčíst, jak jednotlivé vzájemně spojené etapy reflexního okruhu odpovídají určitým
formám výchovného působení. (Sovák, 1989, s. 40)
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Tabulka č. 2: Význam jednotlivých etap reflexního oblouku (Sovák, 1989, s. 40)
Etapa
1

Pedagogické působení

Funkce etap
Stimulace, vzor chování

Podnětné chování

Poruchy
Patologie prostředí (nadbytek či
nedostatek stimulace, nesprávný
vzor)

2

Aktivní (efektivní) vnímání

Výchova smyslová

Vady smyslové

3

Citový filtr

Výchova citová

Poruchy citové

4

Centrální zpracování

Výchova rozumová (estetická, Vady rozumové a charakterové,
morální, etická atd.), výchova tzv. centrální poruchy řeči
řeči

5

Řízení akce

Výchova pohybová (pracovní)

Vady hybnosti (včetně poruchy
laterality)

6

Provedení akce

Výchova tělesná

7

Zpětná vazba sociální

Pozitivní

postoj

Obrny, amputace
k

projevu Odmítavý postoj

jedince
8

Zpracování projevu a odpověď

Další rozvíjení, event. usměrnění Nesprávná
projevů jedince

výchova

až

neurotizace

1.2 JAZYK
Jazyk je soustava druhotných dorozumívacích prostředků znakové povahy, zprostředkující
dorozumívání lidí (Dvořák, 2003, s. 11). Je realizován prostřednictvím řeči, pomocí které
sdělujeme své myšlenky, vyjadřujeme své požadavky a potřeby. Zatímco řeč je výkon
individua, je jazyk výtvor společenský (Sovák, 1989, s. 15). Jazykové projevy se realizují
mluvenou nebo písemnou formou. Rozdíl mezi nimi je zásadní a týká se časového období,
během kterého je mluvený nebo psaný jazyk realizován. Mluvený jazyk probíhá v určitém
časovém období, u psaného jazyka je toto časové období nedůležité. Schopnost vyjadřovat se
v mluvené podobě jazyka je podmíněna požadavkem interakce (komunikace) s ostatními
individui. Proto je jazyk charakterizován jako fenomén jak individuální, tak společenský
(sociální); je proto nesprávné preferovat jeden před druhým. (Palek, 1989, s. 12)
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Rozdíl mezi řečí a jazykem stručně a výstižně popisuje Fey (1999, s. 13), který uvádí, že řeč
se týká zvuků jazyka, jak jsou vyslovovány, když mluvíme a jak jsou vnímány, když
posloucháme. Jazyk se týká slov a pravidel, podle kterých se slova pojí do slovních spojení,
vět na vyšší úrovni do textů, jako jsou příběhy, zprávy, instrukce a diskuse.
Hála, Sovák (1962, s. 80) chápou jazyk jako souhrn vyjadřovacích prostředků a způsobů,
které v podmínkách společenského bytí vytvářela, zlepšovala a zdokonalovala lidská skupina
zvaná národ, a to za účelem vzájemného sdělování a dorozumívání.
Jazyk má přesná pravidla, podle kterých se řídí systém užívání slov (ohýbání, posloupnost ve
větě, atd.). Podle těchto přesně daných jazykových pravidel používá mluvčí gramatické
stavby, které jsou v každém jazyce jiné. Jazyk také stanovuje pravidla, podle kterých se řídí
sestavování psaných (tištěných) písmen, jejich grafická podoba a další zákonitosti (např. psaní
„i“, „y“). (Dvořák, 2003)

1.2.1 JAZYKOVÉ ROVINY
Lingvistika rozlišuje tři dimenze jazyka: sémantickou, syntaktickou a pragmatickou; a tři
funkce jazyka: funkci expresivní, apelativní a referenční (deskriptivní). Pomocí expresivní
funkce jsou vyjadřovány emocionální stavy, pomocí apelativní funkce jazyka může člověk
apelovat na chování druhých a díky funkci referenční dokáže jazykem sdělit, popsat stav,
událost, myšlenku apod. (Kocurová, 2002)
Jazyk je komplex, ve kterém můžeme identifikovat 5 základních subsystémů – jazykových
rovin. Rozlišujeme rovinu fonologickou (uspořádání správných sestav určitých fonémů do
slov), morfologickou (časování, skloňování, stupňování), syntaktickou (tvoření vět),
sémantickou (obsah slov, co jednotlivá slova znamenají) a pragmatickou (která kombinace
slov je nejlepší v dané situaci). Fonologická, morfologická a syntaktická rovina dávají jazyku
jeho formu.
Lechta, jak uvádí Klenková (2000, s. 13), analyzuje 4 základní jazykové roviny:


Foneticko – fonologická (zvuková) jazyková rovina

Fonologie popisuje výslovnost a funkce jednotlivých hlásek používaných v daném jazyce.
Zpracování fonologické informace aktivuje Brocovu oblast.
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U dětí bývá nejčastěji narušena právě foneticko-fonologická jazyková rovina, což se projevuje
nesprávnou výslovností hlásek mateřského jazyka. Podle Lechty, jak uvádí Klenková (2000),
je možné mluvit o vývoji výslovnosti v pravém slova smyslu až ve chvíli, kdy dítě přechází
z období pudového žvatlání do stadia napodobujícího žvatlání. Hlásky, které až do té chvíle
dítě produkovalo, nebylo možno považovat za hlásky mateřského jazyka.
Osvojování jednotlivých hlásek probíhá podle pravidla nejmenší fyziologické námahy.
Nejprve dítě začíná vyslovovat ty hlásky, které jsou pro něj nejjednodušší a až po té si začíná
osvojovat hlásky fyziologicky náročnější. První vyslovované hlásky jsou samohlásky, pak
retné hlásky a postupně se dítě dostává až k hláskám hrdelním. Nejtěžší jsou pro dítě hlásky,
které nesou charakteristický znak jejich mateřského jazyka – tzn. v českém jazyce se jako
poslední fixuje hláska „ř“. Vývoj řeči je z formální (zvukové) stránky řeči ukončen kolem
pátého roku, nejpozději do nástupu dítěte do školy (Klenková, 2000).
Pro správné vnímání lidské řeči je důležitá schopnost fonematické diferenciace. Schopnost
fonematické diferenciace se začíná rozvíjet v 8. měsíci života. Nejprve dítě preferuje vnímání
významové stránky před stránkou zvukovou – fonologickou. Fonologické vnímání se rozvíjí
postupně a ukončeno by mělo být mezi 7. - 8. rokem (Kocurová, 2002).


Morfologicko-syntaktická (gramatická) jazyková rovina

Morfologie neboli tvarosloví se zabývá ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí
předpon, přípon a vpon. Morfologie stanovuje pravidla ve vztahu k tvoření slov.
Syntax neboli skladba se zabývá vztahy mezi slovy ve větě, správným tvořením větných
konstrukcí a slovosledem.
Morfologicko-syntaktická jazyková rovina odráží duševní vývoj člověka. Podle Lechty
(1990) je jedním z nejpřesnějších indikátorů narušeného vývoje řeči. To, že dítě nesprávně
vyslovuje některé hlásky, neznamená, že by bylo mentálně zaostalé. Nesprávnou výslovnost
může mít dítě jinak zcela zdravé a naopak, správnou výslovnost lze najít i u dětí s mentální
retardací. Pokud je omezená, nebo nízká úroveň gramatické jazykové roviny, můžeme se
domnívat, že u takového dítěte budou sníženy mentální předpoklady. Gramatickou rovinu lze
zkoumat až kolem prvního roku věku života dítěte, kdy dítě přechází z období předřečového
do stadia vlastního vývoje řeči.
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Posouzení jazykového vývoje po stránce morfologické a syntaktické je také důležité
z hlediska diferenciální diagnostiky, např. při odlišení vývojové dysfázie a vývojové verbální
dyspraxie.
Obecně lze konstatovat, že učení se pravidlům skladby není jen pasivní nápodobou, ale
zakládá se na zobecňující asimilaci. Ze studia vývoje dětských řečových modelů vyplynulo,
že při redukci vět dospělých se dítěti daří zachovat nezbytné informace. (Kocurová, 2002, s.
27)


Lexikálně-sémantická (lexikální) jazyková rovina

Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov neboli významová rovina jazyka. Sémantika
dává jazyku obsah. Podle Wallona (Hervé in Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003) se sémantická
kategorie vytváří komunikační výměnou mezi dítětem a dospělým a umožňuje dítěti
kategorizovat svět (např. pes, který doprovází Tintina, který slyší na jméno Milou, je foxteriér,
patří do druhové třídy psů, a ta zase do řádu savců). Tímto způsobem se v mnohočetných
verbálních a neverbálních interakcích rozvíjí práce na utváření skutečnosti, která je umožněna
tímto vyjednáváním, touto transakcí zaměřenou na „označující“ formu. Potom se bude lidské
myšlení vyvíjet získáváním „označujících“ forem, nebo znovu vyjednáváním o řetězcích
„označujících forem“ či vazbami mezi „označujícím“ a „označovaným“, formou a obsahem.
Úroveň lexikálně-sémantické jazykové roviny nám ukazuje na úroveň slovní zásoby dítěte.
Jaká slova používá, jaká je jeho aktivní a pasivní slovní zásoba, apod. Počátky pasivní slovní
zásoby můžeme u dítěte pozorovat kolem 10. měsíce, kdy nám dítě začíná rozumět. První
slova začíná dítě používat kolem prvního roku. Jedná se o stadium hypergeneralizace, tzn., že
jedno slovo má více významů – např. haf - haf je vše, co je chlupaté a má čtyři nohy. Později
kolem roku a půl se objevuje období hyperdiferenciace – jedno slovo má pro dítě jeden
význam. Období hyperdiferenciace je pro dítě velmi důležité, jelikož si rozvíjí slovní zásobu.
Rozeznáváme dvě období hyperdiferenciace: období kolem 1,5 roku – v řeči dítěte se začínají
objevovat otázky „Co je to?“, případně „Kdo je to?“; období kolem 3,5 let – přichází otázky
„Proč?“, Kdy?“, „Jak?“


Pragmatická jazyková rovina

Pragmatika znamená „sociální jazyk“, tj. používání řeči v sociálním kontextu. Zabývá se
užíváním jazyka v kontextu. Jazyk se nevyskytuje ve vakuu, ale souží k rozmanitým
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komunikačním funkcím, jako je oznamování něčeho, zdravení, zjišťování si informací a
odpovídání na otázky (Catts, Kamhi, 2005).
Pragmatika se nespokojuje pouze s ideálním významem slov, nýbrž všímá si záměru i
strategie mluvčího, situace a kontextu výpovědí. Zajímá ji tedy nejen význam výpovědi, ale i
její účinky a důsledky. Pragmatická stránka řeči je narušena právě u dětí se specifickými
poruchami učení a chování, které přestože mají vytvořeny podmínky pro řeč – komunikaci,
nedokáží správně odhadnout kdy, co a jak mají říci. Neovládají tedy dostatečně pravidla pro
vhodný sociální jazyk.
Pragmatika a sémantika jsou dvě základní složky, které zásadním způsobem ovlivňují vývoj
řeči tím, že usměrňují vývoj fonologie, syntaxe, morfologie a lexika. Podle Batesové, jak
uvádí Mikulajová, Rafajdusová (1993), začíná vývoj jazykových schopností s vývojem
pragmatické roviny, pokračuje vývojem sémantické roviny a až potom si dítě začíná osvojovat
syntax a formálně-gramatické prostředky.
Klenková (2000) uvádí, že již dvou až tříleté dítě dokáže pochopit svoji komunikační roli jako
roli komunikačního partnera, přičemž intuitivně pochopit celkovou komunikační situaci umí
dítě ještě dříve, než pochopí obsah slova nebo věty.
Pragmatika zahrnuje tři hlavní komunikační dovednosti (Dvořák, 2003):
1. Užívání jazyka pro různé záměry jako je pozdravení, oslovení, informování, schopnost
tvořit vývojově přiměřené otázky, sestavit správné mluvní obraty při hraní apod.
2. Přizpůsobení a změna jazyka podle potřeb a očekávání posluchače nebo situace.
Mluvení s dítětem bude jiné, než s dospělými osobami. Rozdílné bude mluvení dítěte
ve třídě, jiné mezi dětmi na hřišti apod.
3. Dodržování pravidel vyprávění a konverzace (např. posloupnost vyprávění příběhu,
sdělení zprávy, podrobné vylíčení událostí dne atd.). Hodnotí se konverzační obraty
přiměřené věku.
Autor dále uvádí, že každé dítě má občas v některých situacích pragmatické problémy. Avšak
jestliže se obtíže užívání sociálního jazyka objevují často a s ohledem na věk dítěte jsou
nepřiměřené, pak může jít o pragmatickou poruchu. Kamarádi se pak mohou vyhýbat
konverzaci s takovým dítětem. Pragmatické problémy mohou snižovat sociální přijetí.
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Lejska (2003, s. 82) dělí jazykové roviny do dvou základních rovin:
1. Povrchová rovina týkající se:
 fonetické realizace prvků řeči, která obsahuje dva typy provedení hlásky –
motorickou realizaci a zvukovou realizaci. Při motorické realizaci jde
o výslovnost – jak správně vylovit danou hlásku, slabiku, slovo. Zvuková
realizace určuje, jak bude znít prvek řeči při určitém nastavení mluvidel, např.
hlásky znělé a neznělé. Fonetickou realizaci se dítě učí prostřednictvím
akustické cesty (nápodobou mluvy svých rodičů a okolí) a zrakovou kontrolou.
Z hlediska fonetického dělíme hlásky na samohlásky a souhlásky.
 fonologické realizace prvků řeči. Každá lidská řeč obsahuje slova, která jsou si
zvukově blízká, ale mají různý význam (např. les-pes, koleno-poleno). Hláska,
která rozhoduje o významu slova je označována jako foném. Fonémy se liší:


znělostí - neznělostí: je dáno přítomností nebo absencí základního
hrtanového tónu, např. bere – pere, duha – tuha, koza – kosa;



nosovostí - nenosovostí: je dáno příměsí nosní rezonance, např. nos –
kos, nohy – rohy;



kontinuálností

(hlásky

třené/úžinové)

-

nekontinuálností

(hlásky

výbuchové / závěrové), např. husa – pusa, metr – Petr, solí – bolí;


kompaktností (hlásky, které mají většinu akustické energie soustředěnu
ve střední části spektra, tj. nízké samohlásky a patrové souhlásky) difúzností (hlásky, které mají akustickou energii rozloženou v celém poli,
tj. samohlásky a labiální souhlásky), např. cep – cop, myška – muška,
kolo – molo.

Pokud bude mít dítě narušenou schopnost rozlišovat fonologické parametry,
bude mít obtíže v porozumění řeči, přičemž hluboká rovina řeči nemusí být
poškozena.
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2. Hluboká rovina. Tvoří ji všechny vlastnosti řeči, které určují jednak schopnost skládat
řečové prvky do logických řetězců a jednak vyjádřit obsah řečového projevu. Hluboká
rovina obsahuje tři úrovně:
 úroveň syntaxe a gramatiky – schopnost řadit jednotlivé prvky řeči za sebou
tak, že se vytvářejí logická spojení. Tato spojení mají přesné zákonitosti
tvoření, které vycházejí z pravidel každého jazyka. Jedinec, který bude mít
obtíže na této úrovni, bude značně omezen v komunikaci s ostatními, ale
nebude se jednat o totální jazykovou destrukci.
 úroveň sémantiky – týká se významu a obsahu řečového sdělení. Je to
schopnost člověka sdělit myšlenku, předat informaci. Nejenže musíme umět
myšlenku sdělit, musíme ji umět sdělit tak, aby ji druhý člověk pochopil. To
může být někdy v rozporu. Člověk chce něco říci, ale ostatní mu nerozumí.
Často se to stává při učení se cizím jazykům, kde nedokážeme správně něco
vysvětlit, chybí nám slova, lépe rozumíme, než mluvíme.
 rozumovou, emotivní úroveň – jedná se o úroveň emotivních nadstaveb. Jedna
věta může být sdělena ve zcela rozdílných emotivních situacích tak, že pokaždé
bude vyjadřovat něco jiného. Postižení na této úrovni vede k dezinformaci.
Tabulka č. 3: Zjednodušené schematické dělení řeči (Lejska, 2003, s. 87 – 88)
Spíše v oblasti exprese řeči = roviny řeči
A. Povrchová rovina
 fonetická realizace – jak se hlásky tvoří mluvidly a
 „L“ + „E“ + „S“
jak hlásky skutečně zní
----------------------------------------------------------------------------------------------------- „LES“ x „LOS“ x „PES“
 fonologická realizace – jak se tvoří a zní fonémy
B. Hluboká rovina
 morfologie – spojení morfémů
 syntax – spojení slov
 gramatika
 sémantika neboli význam

„LÉK“ + „AŘ“
„LÉKAŘ“ + „OPERUJE“

Spíše v oblasti percepce řeči = složky řeči
1. Zvuková složka
Ano:
 suprasegmentální – modulace zvuku řeči
 segmentální – přesná tvorba a rozumění všech „LÉKAŘ OPERUJE“.
Ne:
hlásek, slabik
„LÉK AŘOP ERUJE.“
2. Významová složka
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1.2.2 ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Zvukovou stránkou jazyka se zabývají dvě vědní disciplíny – fonetika a fonologie. Fonologie
vznikla z fonetiky jako reakce lingvistů na nedostatek funkčního přístupu k hodnocení
zvukového materiálu jazyka (Petr, 1986). Fonetika a fonologie jsou disciplíny, které spolu
úzce souvisí a vychází navzájem ze svých poznatků. Fonetika aplikuje výsledky svých
rozborů na formulaci zásad lingvistických, fonologie pak při popisu fonémů vychází z jejich
artikulačních a akustických vlastností (z jejich distinktivních rysů), které zajišťuje výzkum
fonetický (Ohnesorg, 1985). Hledisko fonetické i fonologické se uplatňuje nejen při učení se
jazyků (jak mateřského, tak cizího), ale také v logopedické praxi. Nejprve se dítě musí naučit
fonematickým sluchem vnímat fonologické prvky řeči (tzv. fonologickým minimem), a teprve
pak se může učit správným fonetickým realizacím (tzv. fonetické maximum). Základním
rozdílem mezi oběma vědami je ten, že fonetika se přednostně zaměřuje na zkoumání
zvukových prvků jazyka z hlediska jejich objektivních (artikulačních, akustických apod.)
vlastností, kdežto pro fonologii jsou relevantní jen ty vlastnosti zvukových prvků, které mají
v daném jazyce určitou komunikativní funkci (Petr, 1986).
ZÁKLADNÍ POJMY Z FONETIKY
Pojem fonetika pochází z řeckého slova „fóné“, tj. hlas, zvuk lidské řeči. V nejširším slova
smyslu zkoumá fonetika zvukovou stránku jazyka ze všech aspektů, tj. zkoumá fyziologickou
činnost mluvidel, akustickou podstatu zvuků vytvářející mluvenou řeč, zabývá se vnímáním
všech zvukových elementů a identifikací řečových prvků (Petr, 1986). Dvořák (2003) uvádí,
že fonetika zkoumá tvoření a vnímání zvukových prostředků jazyka, jejich akustickou
podstatu i uspořádání do vyšších zvukových celků, popisuje základní i vyšší zvukové
jednotky řeči (např. hlásky a slabiky), jejich kombinaci a změny. Fonetika je tedy věda
zkoumající artikulační, akustickou a percepční stránku zvukových prvků. Ohnesorg (1985)
popisuje fonetiku z hlediska dvou významů:
1. Fonetiku jako část mluvnice, která se věnuje rozboru hlásek, hláskosloví. Do tohoto
významu řadí gramatiku a její složky: fonetiku, morfologii, syntax, příp. sémantiku a
její složky: hláskosloví, tvarosloví, skladbu, příp. významosloví.
2. Fonetiku jako jazykovědnou disciplínu zabývající se zvukovými vlastnostmi lidské
řeči.
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Rozeznáváme fonetiku:


artikulační – studuje fyziologickou činnost mluvidel při řeči;



akustickou – sleduje akustickou podstatu a charakter zvuků;



auditivní nebo percepční – zabývá se vnímáním a identifikací zvuků, jakožto řečových
prvků.

Artikulační aspekt fonetiky se uplatňuje především při řečové produkci a akustický aspekt při
percepci.
Dále se rozlišuje fonetika obecná, která se zabývá studiem obecných zákonitostí, jež jsou
platné pro mluvenou řeč vůbec, fonetika speciální či fonetika konkrétního jazyka,
zabývající se zvukovou realitou určitého jazyka (např. fonetika češtiny), fonetika srovnávací
či kontrastivní, porovnávající zvukovou stránku jednotlivých jazyků navzájem. Fonetika
synchronní se soustřeďuje na současný stav zvukových prostředků daného jazyka, fonetika
historická či diachronní postihuje zvukové prostředky daného jazyka v jejich vývoji.
Ohnesorg (1985) dělí fonetiku pro potřeby logopedie na ortofonii a ortoepii. Ortofonie se
týká zásad správného tvoření hlásek konkrétního jazyka a ortoepie pravidel správného užití
hlásek ve spisovném projevu.
Mezi základní pojmy fonetiky patří:


segment jako minimální zvukový prvek;



hláska, kterou můžeme považovat za základní zvukový segment a kterou je nutno
vymezit akusticky, artikulačně a event. i percepčně;



slabika jako základní stavební jednotka;



fonetické slovo jako rytmický celek s jedním přízvukovým vrcholem.
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Hlásku lze vymezit jako nejjednodušší, nejmenší a nedělitelný prvek lidské artikulované řeči.
Kombinací hlásek vzniká množství zvukových jednotek. Hláska je součástí jak mluveného,
tak psaného jazyka. V psané podobě hlásku nazýváme grafémem. V mluvené podobě ji
můžeme označit pojmy (Dvořák, 2003):


artikulém – hláska vyslovená;



kiném – hláska vytvořená mluvidly bez hlasu;



foném – hláska, která má distinktivní funkci;



samohlásky, dvojhlásky a souhlásky.

Ohnesorg (1985) rozeznává mezi souhláskami (konsonanty) a samohláskami (vokály) dva
hlavní rozdíly:
1. Artikulační – při artikulaci samohlásek prochází výdechový proud volně rezonančními
nadhrtanovými dutinami, jazyk pracuje celou svou hmotou; při artikulaci souhlásek
překonává výdechový proud nějakou překážku, která se mu staví do cesty, jazyk se účastní jen
svou částí, nebo se artikulace neúčastní vůbec (při retných souhláskách).
2. Akustický – vyplývá ze způsobu artikulace. Vokály mají charakteristický rys „tónovost“ a
konsonanty „šumovost“.
ZÁKLADNÍ POJMY Z FONOLOGIE
Fonologie se zabývá zvukovou stránkou řeči, přičemž se zaměřuje na funkci a kombinaci
zvukových prostředků a na sledování jejich významové stránky. Fonologické operace se
zpracovávají v Brocově oblasti a ve sluchové kůře. Fonologii zajímají pouze významotvorné
zvukové jednotky. (Hájková, 2006) Například pokud máme dvě slova lišící se jednou hláskou:
ves – pes, budou to právě hlásky „v“ – „p“, které v daném okolí rozliší význam obou slov.
Rozdíl mezi „v“ – „p“ se podílí na tvorbě významu, proto mluvíme o tom, že jde o jev
fonologický. Vezmeme-li však slovo plena a plenka, slyšíme, že v obou slovech je sice hláska
„n“, ale pokaždé jinak zní. Mezi těmito dvěma stejnými hláskami je rozdíl jak akustický, tak i
artikulační. Fonetika se v tomto případě bude zabývat rozdílnou artikulací, která vznikla při
tvorbě těchto dvou rozdílných zvuků, fonologii pak bude zajímat v obou slovech hláska „n“,
tedy jeden a tentýž foném se stejnou funkcí a stejným významem. Můžeme tedy říci, že
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fonolog se bude zajímat o ty hlásky, které mění význam slova, kdežto fonetik se bude zabývat
těmi hláskami, které se budou lišit vlastnostmi akustickými a artikulačními (Hájková, 2006).
Matějček (1995) mluví ve vztahu k fonologii o fonemickém uvědomění - schopnost zvukové
analýzy a syntézy (jiní autoři hovoří o fonologickém uvědomění). Fonemické uvědomění
dosáhne člověk, který si dokáže uvědomovat vnitřní fonetickou strukturu svého jazyka. Podle
úrovně fonemického uvědomění lze předpovědět, jaké úspěchy bude mít dítě ve čtení. Děti
s problémy ve fonemickém uvědomění mají špatnou krátkodobou paměť pro verbální
informace, špatně vnímají řeč v hlučném prostředí, špatně se vyjadřují, těžko hledají jména
předmětů apod.
Zelinková, Axelrood, Mikulajová (2002, s. 261) uvádějí následující stádia vývoje
fonemického/fonologického uvědomění:
1. „ucho“ pro rýmy (již kolem 3. roku);
2. uvědomování si segmentů řeči, rýmů a aliterací ve slovech;
3. dělení slov na slabiky (v předškolním věku);
4. vyčleňování všech fonémů ve slově (může se objevit na konci předškolního věku);
5. složitější manipulace s fonémy ve slovech (vynechávání, nahrazování apod., rozvíjí se
ve školním věku nejvíce pod vlivem čtení a psaní).
Vývoj fonemického/fonologického uvědomění začíná v předškolním věku a charakterizuje se
jako přechod od globálního, celostního vnímání řeči k analytickému. Mertin (2003, s. 127)
uvádí následující orientační úrovně ve vývoji fonemického uvědomění dítěte:
a) V předškolním vzdělávání:


uvědomuje si odlišnost slov (holinky – hodinky), rozdíly mezi slabikami (ba -pa);



zvládá jednoduchou slabičnou analýzu (rozpočitadla – pla-ve mýd-lo na Vl-ta-vě....);



chápe rýmy, umí vytvářet jednoduché rýmy;



rozloží jednoduchá slova (z otevřených slabik) na slabiky;
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rozpozná první hlásku ve slově;



rozpozná poslední hlásku ve slově.

b) Na začátku školní docházky:


pozná hlásky jednoduchého slova (otevřená slabika);



rozloží jednoduché slovo (otevřená slabika) na hlásky (analýza);



složí jednoduchá slova z hlásek (syntéza).

Pokud má dítě obtíže ve fonologickém uvědomění, jedná se o fonologickou poruchu. Tu
můžeme charakterizovat jako neschopnost používat jednotlivé zvuky lidské řeči, které jsou
přiměřené danému věku a dialektu. Vývojové fonologické poruchy se mohou vyskytovat
v souvislosti s jinou komunikační poruchou jako je např. koktání, specifická porucha jazyka
nebo vývojová dysfázie. (What is phonological disorders, 2011)
Bishop a Leonard (2004) považují fonologické uvědomění za metalingvistickou schopnost,
která dítěti umožňuje vědomě vnímat fonologické segmenty slov a systematicky s nimi
pracovat. Fonologické dovednosti pak podle nich hrají nejdůležitější roli při učení se čtení.
Nejmenší zvuková jednotka je foném. Foném je schopen vytvářet a rozlišovat význam ve
slovech a jejich tvarech. Fonémy jsou ty hlásky, které mají rozlišovací funkci, přičemž mohou
mít různé fonetické realizace. Hajková (2006, s. 11) uvádí, že konkrétní realizací fonému
v promluvách je fon, hláska. Varianty jednotlivých fonů, tedy různé realizace stejného
fonému, nazýváme alofony tohoto fonému. Například již ve zmíněném slově plena – plenka
se foném „n“ vyslovuje dvěma způsoby – alveolárním ve slově plena a velárním ve slově
plenka. Mluvíme o poziční variantě fonému – tzv. alofonu.
Nejmenší jednotka nesoucí význam je morfém. Morfém může být samostatným slovem
(např. slovo „věž“). Většinou však není slovem, ale naopak slovo je z něj složeno. Pak
rozlišujeme morfém lexikální (tvaroslovný základ slova, např. „seč“ ve slově „seče“), vázaný
(má význam hlavně gramatický, nemůže se vyskytovat samostatně a tvoří uzavřenou třídu,
např. pádové koncovky), alomorf (varianta téhož morfému) a morfoném (foném alternující
s jinými v témže morfému) (Hájková, 2006).
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Za samostatnou jazykovou jednotku je považováno slovo neboli lexém. Slovo můžeme chápat
jako abstraktní jednotku slovní zásoby zahrnující i všechny jeho případné tvary či podoby.
Základní jazykovou jednotkou verbální komunikace je věta.
Vývojem fonémů a zákonitostmi fonologických procesů se zabývá fonologický vývoj.
Fonologický vývoj je postupný proces získávání řečových vzorů dospělých. (Dvořák, 2003, s.
75) Fonologie odpovídá za užití správné sestavy hlásek ve slovech. Dítě se během vývoje učí
správně vyslovovat hlásky svého mateřského jazyka. Pokud se do určité doby neupraví
nesprávná výslovnost určitých hlásek, můžeme hovořit o fonologických procesech nebo
fonologických odchylkách (Dvořák, 2003). Jde o zvláštní způsob tvoření hlásek, který je
užíván při změně místa, způsobu a znělosti hláskových skupin. Ohnesorg (1985) hovoří o
fonických řadách. Ve fonických řadách navazuje jedna hláska na druhou, přičemž právě při
výslovnosti takto řazených hlásek, může dojít ke změnám v jejich realizaci.

2 SPECIFICKÝ LOGOPEDICKÝ NÁLEZ
Poruchy řeči, které jsou příznačné pro děti se specifickými poruchami učení a chování (dále
SPUCH) se nazývají specifický logopedický nález (dále SLN). Jsou to takové vady
výslovnosti, které ovlivňují kvalitu i kvantitu čtení a psaní (Matějček, 1975).
Podle Škodové, Jedličky (2003) se jedná o poruchy komunikace, na jejichž etiologii se podílí
lehké mozkové dysfunkce (dále LMD) a které se označují pojmem specifické poruchy
výslovnosti. Obtíže a nedostatky lze pozorovat v jednotlivých jazykových rovinách, v malé
slovní zásobě, vyjadřování dětí se specifickými poruchami výslovnosti je těžkopádné, dochází
k zaměňování pojmů, nepřesnému chápání významů některých slov a sdělení. Tyto děti mají
také problémy s pochopením a následnou aplikací gramatických pravidel a vztahů jako je
např. určování slovních druhů, vzorů, rodů a pádů podstatných jmen, přídavných jmen a
zájmen, obtížně zvládají jejich skloňování. Problémy jim může činit i určování shody podnětu
s přísudkem. Uvedení autoři označují tento komplex vzájemně provázaných řečových poruch
jako dysfatický syndrom.
Matějček, Vágnerová (2006) označují specifické asimilace a artikulační neobratnost jako
poruchu motoriky mluvidel, resp. koordinaci pohybů mluvidel.
SLN zahrnuje specifické asimilace a artikulační neobratnost a s nimi související snížený
jazykový cit. V odborných publikacích (Žlab, 1966, Matějček, 1975) se můžeme setkat také
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s pojmy specifické poruchy řeči či specifické poruchy výslovnosti, které zahrnují skupinu
dyslektických, dysgrafických a dysortografických dětí a dětí se specifickou poruchou chování,
u kterých byl zjištěn jak SLN, tak další nespecifické vady řeči (např. dyslálie, koktavost
apod.). Všechny popsané specifické vady řeči mají téměř vždy za následek méně či více těžký
případ dysortografie. Postižené dítě píše tak, jak mluví a někdy ještě hůře.
Pojem „specifický“ byl zvolen z toho důvodu, že artikulační neobratnost a specifické
asimilace byly ve vzorcích běžné populace zastoupeny jen minimálně, ale překvapivě často u
dětí s LMD. Poruchy výslovnosti, které jsou označovány jako specifické, v Seemanově pojetí
odpovídají nejspíše centrálním dysláliím, řazeným mezi expresivně-dysfatické poruchy.
V klasifikaci poruch řeči podle M. Sováka patří tyto poruchy do skupiny mluvně-motorických
dysgnózií čili dyspraxií. V pojetí I. Lesného by šlo o tzv. vývojové dysfázie, především jejich
slovní formu. (Žlab, Šturma, Šotolová, 1983a, s. 207) Za nespecifické poruchy řeči označuje
Matějček (1995) afázie, dysartrie, dyslalie, koktavost, neurotický mutismus, opožděný a
nerovnoměrný vývoj řeči.
Do praxe byl pojem SLN zaveden v 60. letech minulého století a to především zásluhou
Zdeňka Žlaba. Žlab společně se svými kolegy (Šturma, Šotolová, Jirásek, Matějček atd.)
pracoval v tehdy velmi významné Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích. Mezi
dětmi, které zde byly hospitalizovány, bylo velké množství dětí se specifickými vývojovými
poruchami čtení, pravopisu a psaní. Při práci s touto skupinou dětí bylo zjištěno, že se u nich
vyskytují zvláštní poruchy řeči (přesněji řečeno výslovnosti). Právě tyto poruchy výslovnosti
byly označeny pojmy artikulační neobratnost a specifické asimilace a jejich nadřazeným
termínem specifický logopedický nález.
Specifické poruchy výslovnosti pak byly objeveny i ve skupině dětí s LMD, přičemž u dětí
z kontrolních skupin se tyto poruchy vyskytly jen výjimečně, asi v 2%. Pokud se u dětí
kontrolního vzorku vyskytly artikulační neobratnost nebo specifické asimilace, bylo při
podrobnějším vyšetření takových dětí shledáno, že se u nich téměř vždy vyskytly známky
dyslexie, resp. dysortografie. Stejně tak tomu bylo u dětí s LMD se specifickou poruchou
výslovnosti, kdy byla opět zjištěna dyslexie a zejména dysortografie. (Žlab, Šturma, Šotolová,
1983a)
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Podle citovaných autorů problematika specifických poruch výslovnosti tkví převážně v tom,
že často nejsou příliš zjevné a někdy nejsou odhaleny vůbec. Téměř vždy jsou provázeny
dysortografií a při jejich výskytu lze na dysortografii s velkou pravděpodobností usuzovat.
Specifické poruchy výslovnosti můžeme diagnostikovat pouze u dětí s ukončeným vývojem
řeči, tj. po sedmém roce věku dítěte. Bylo zjištěno, že děti, u kterých byla v předškolním věku
zjištěna specifická porucha výslovnosti, nevykazovaly již ve školním věku žádné řečové
obtíže, které by bylo možno klasifikovat jako specifické poruchy výslovnosti.
Musilová a Jeřábková (in Matějček, 1995) prokázaly vztah SLN k obtížím ve sluchovém
rozlišování hlásek a ve sluchové analýze a syntéze. Narušená sluchová percepce je narušena u
dětí s dyslexií a dysortografií, což potvrzuje úzký vztah mezi SLN a specifickými poruchami
čtení a pravopisu.
Žlab, Šturma, Šotolová (1983a) ve svém výzkumu zjistili, že ve skupině dětí s LMD se právě
děti se specifickými asimilacemi a artikulační neobratností zřetelně liší od ostatních. Autoři
uvádí, že se to projevuje především nižšími výsledky ve zkouškách motoriky a vnímání,
v reprodukci rytmických struktur a v rozlišování pravé a levé strany. Nápadná je také nízká
úroveň kresby. Nad složkou verbální převažuje v testech inteligence složka performační.
Narušena je u této skupiny dětí celková řečová, tj. levohemisférová produkce. Převahu pak
získávají pravohemisférové funkce, které jsou silnou stránkou těchto dětí, a proto se
doporučuje je při reedukaci čtení a pravopisu využívat
Specifické poruchy výslovnosti, především asimilace, nejsou však typické jen pro určitý typ
mozkové dysfunkce, ale i pro zvláštnosti českého jazyka. Postihují totiž složky řeči specifické
pro češtinu, tedy ty, které obvykle činí obtíže při učení češtině cizincům. Analogicky lze
usuzovat, že i v jiných jazycích budou mít děti s SLN těžkosti v těch složkách výslovnosti,
které jsou pro jejich mateřštinu specifické.
Lze říci, že specifické poruchy výslovnosti mají symptomatologickou hodnotu a mohou být
součástí různých diagnóz u dětí s různou úrovní intelektových schopností (Matějček, 1995).

35

2.1 SPECIFICKÉ ASIMILACE
Jde o poruchu, kdy dítě nedovede správně vyslovit taková slova, v nichž se v těsné blízkosti
nebo v sousedních slabikách vyskytují hlásky zvukově či artikulačně blízké. Pokud se však
tyto hlásky vyskytují ve slovech izolovaně, postižený je dokáže vyslovit bezpečně a správně.
Např. dovede správně vyslovit slova Simona, šatna, tikot apod. Ve slovech hodiny, sušenky,
cvrčci dojde ke spodobě a dítě vyslovuje hodini/hodyny, šušenky/susenky, cvrcci/čvrčči.
Na vznik specifických asimilací má vliv hlavně nedokonalá sluchová analýza, proto se
specifické asimilace objevují převážně u dysortografiků. Podle Žlaba, Šturmy, Šotolové
(1983a) mohou být specifické asimilace jen zvláštní variantou artikulační neobratnosti. Pak se
k nim často pojí nedostatečnost ve sluchové diskriminaci fonémů, tj. insuficience
fonematického sluchu. Tato řečová porucha pak bude odpovídat syndromu vývojové
dyspraxie – dysgnózie (sy. dy-dy), jak ho ve studii o motorice u dětí s LMD popisují Lesný a
kol. Matějček (1995) uvádí, že dítě se specifickými asimilacemi ulpívá na jednom
artikulačním stereotypu a není schopno jej plynule obměňovat nebo nahrazovat jiným.
Tomická (2003) uvádí za nejčastější příčiny nesprávného rozlišování měkkých a tvrdých
slabik:


nesprávnou vlastní výslovnost – projevuje se nejčastěji při diktátech, kdy si dítě říká
slovo nejprve v duchu pro sebe, a pak nahlas, avšak se špatnou setřelou výslovností,
takže nemůže rozlišit, zda se jedná o měkkou nebo tvrdou slabiku.



nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání – dítě nedokáže sluchem rozlišit měkké a
tvrdé i / y. Chyby se projevují jak v ústní formě, tak v písemné.



výrazné obtíže ve vybavování si jednotlivých písmen (vázne vizuomotorická
koordinace) - vybavování si jednotlivých písmen je pro žáka tak náročné, že mu již
nezbývají síly nebo časově nestačí tempu spolužáků na určení správného i / y. Zvláště
to platí pro děti s dysgrafickými obtížemi.



výrazné obtíže ve sluchové analýze a syntéze slov. Obtíže se vyskytují převážně
v písemné podobě, kdy žák píše písmeno po písmenu, zpětně kontroluje, co napsal, ale
již nemá čas na to, aby určil správné i / y ve slově.
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Nejčastěji se můžeme setkat se dvěma typy specifických asimilací (Žlab, Šturma, Šotolová,
1983a):
 asimilace sykavkové, při kterých dochází ke spodobě sykavek řady s a š (např. syčí –
šičí nebo sycí, cvrčci – cvrci, črvči apod.);
 asimilace měkkých a tvrdých hlásek d, t, n – ď, ť, ň (např. vlněný – vlnění, vlnený,
prázdniny – prázdnyny, prázdnini). V tomto případě rozeznáváme dva typy, které se
však mohou spolu spojovat:


Spodoba při výslovnosti ve slovech, kde měkká a tvrdá hláska následují
bezprostředně za sebou, např. prázdniny s výslovností prázdnyny či prázďnini.
Zde jde především o poruchu řeči proprioreceptivně-motorickou, kterou někteří
autoři považují za artikulační neobratnost.



Výslovnost je nejasná, setřelá, obojetná. Nelze bezpečně rozlišit, zda dítě
vyslovilo měkce či tvrdě, např. rodiče – rodyče. Tato forma bývá často diskrétní.
Mnohdy je dříve objevena v písemných projevech dítěte a teprve pak při velmi
pozorném vyšetření v řeči. Tato forma je většinou spojena s poruchou
fonematického sluchu. Jde tedy nejspíše o poruchu senzoricko-motorickou. Tuto
formu lze považovat vzhledem k dysortografii za ještě závažnější, neboť dítě
nediferencuje měkké a tvrdé hlásky ani tam, kde se ve slově vyskytují izolovaně.
Řekne-li například „zelený“, z jeho výslovnosti není zřejmé, zda se jedná
o koncovku měkkou či tvrdou. Matějček (1960) uvádí, že vše se projeví až při
psaní, kdy si dítě není jisté, jak má dané slovo napsat (např. zda má napsat Mělník
nebo Mělnýk). Výslovnost negativně ovlivňuje délka samohlásek, kdy kvantita se
mění na kvalitu. To znamená, že pokud dítě slyší ve slově dlouhou samohlásku,
považuje slabiku s touto samohláskou za měkkou. Tento jev se vyskytuje často
u dysortografiků. Dítě dokáže celkem dobře určit dy, ty, ny jako slabiky tvrdé,
slabiky dý, tý, ný však určí jako měkké.

 Třetím typem specifických asimilací je asimilace párových hlásek h – ch, p – b (např.
hroch – chroch), které se však vyskytují jen vzácně.
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2.2 ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST
Artikulační neobratnost je specifická porucha řeči, při které nefunguje jemná koordinace
artikulačních pohybů, a proto má jedinec problémy s výslovností dlouhých, artikulačně
náročných slov a slov obsahujících předpony nejne-. Podle Matějčka (2005, s. 53) je to
neurčitě ohraničená nosologická jednotka, která se blíží dysartrii. Její spojitost s mozkovým
poškozením je však spíše jen „předpokládaná“ než prokázaná.
Specifická artikulační neobratnost se projevuje například tak, že dítě sice dokáže správně
vyslovit jednotlivá slova (např. auto a opravna), ale pokud je má říci dohromady, správně je
nevysloví. Stejně tak např. u slov nejnebezpečnější, nejnepříjemnější. Pokud dítě požádáme,
aby slovo zopakovalo ještě jednou, zopakuje takové slovo buď jako nejnej (např.
nejnejpříjemnější) nebo jen s jednou předponou nej- (nejpříjemnější).
U dětí s artikulační neobratností můžeme pozorovat, jak při mluvení zápolí se svými
mluvidly, objevují se pomocné pohyby hlavy, rukou, někdy i celého těla. Jde o postižení
řečové motoriky, které zapadá do obrazu celkové motorické neobratnosti, charakteristické pro
LMD. G. Oliphantová (jak uvádí Žlab, Šturma, Šotolová, 1983a, s. 208) při zmínce o řeči
dyslektiků říká, že tyto děti mluví jako by měly plná ústa bramborové kaše. Podle Matějčka
(1995) nejde o pohybovou neobratnost v artikulační mikromotorice, ale především
o neschopnost složitější koordinace artikulačních pohybů.
Artikulační neobratnost se projevuje i ve čtení. U dítěte však nemusí být primárně narušeny
čtenářské dovednosti. Jedná se o problémy spojené výhradně s artikulací. Problém je v tom,
že právě artikulace čtení výrazně ovlivňuje. Děti s artikulační neobratností budou mít největší
obtíže ve víceslabičných slovech a při čtení náročnějších vět. Griffiths a Frith (in Matějček,
Vágnerová, 2006, s. 35) dokonce mluví o deficitu artikulačního uvědomění, který bývá spojen
s dyslexií a je považován za jednu z příčin vzniku specifického narušení rozvoje čtenářských
dovedností. Tento deficit může přetrvávat až do dospělosti a nemusí být vždy spojen jen
s poruchou fonologického uvědomění, i když tomu tak dost často je.

2.3 JAZYKOVÝ CIT
Děti se SLN mají většinou snížený jazykový cit. Škodová, Jedlička (2003) uvádějí, že téměř
všechny děti s dyslexií se ve zkoušce jazykového citu pohybují v pásmu defektu. Mluvní
projev těchto dětí bývá označován za dysgramatický.
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V zahraniční literatuře je dysgramatismus chápán jako problém apercepce řeči a problém
omezených schopností dekódování. Příčinou je pak omezená dekódovací kapacita v omezené
krátkodobé paměti, která neposkytuje dostatečný čas na dekódování celé věty. Jinou příčinou
pak může být narušení komplexního procesu produkce vět. (Lechta, 1990)
Podle Glóse (jak uvádí Lechta, 2002) nemá dítě s LMD cit pro gramatiku. Proto si musí často
pomáhat vypůjčenými nebo samostatně vytvořenými, ale nesprávně použitými, slovními
symboly. Mají tu vliv i skoky v logickém myšlení a unáhlené myšlení.
Za další přidružený jev dysgramatismu můžeme považovat malou schopnost tvořit větné
celky, tj. vyjádřit myšlenku větným celkem čili slovním sledem. Vývojová vada této
syntaktické stránky se označuje jako dysfrázie.
Lechta (2002) považuje za možné příčiny dysgramatismu:


lehkou mozkovou dysfunkci;



faktory sociální;



fyziologický dysgramatismus - vývojové stadium, kdy se dítě učí užívat obvyklé
gramatické tvary a skládat větné celky.

Rozlišujeme tři stupně dysgramatismu (Dvořák, 2001; Liebmann in Seeman, 1955):


1. stupeň – nejlehčí porucha: porucha morfologická – tj. na úrovni slov. V řeči se
objevují chyby ve slovních tvarech (časování, skloňování), záměna rodů, mluvení ve
třetí osobě singuláru apod. Tato úroveň se objevuje u dětí s těžkou dyslálií, dětí
s opožděným vývojem řeči a nedoslýchavostí.



2. stupeň: porucha syntaktická – tj. na úrovni vět. Jde o poruchu větné skladby.
Jedinec má obtíže ve tvoření vět, ve vyjadřování myšlenek. Místo vět užívá řady
nespojovaných slov, neskloňuje a mluví většinou v infinitivu. Opakování krátkých vět
se daří poměrně dobře.



3. stupeň - nejtěžší: jedinec se vyjadřuje víceméně onomatopoickými zvuky,
zkratkovitě. Někdy se mu podaří vyslovit jednoduchá slova či citoslovce, která řadí
nesouvisle vedle sebe. Nedokáže vyslovit větu ani ji opakovat
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Lechta (1990) uvádí tři formy dysgramatismu:


impresivní forma – při ní dítě neovládá systém gramatických pravidel mateřského
jazyka z důvodu narušení funkcí, které jsou potřebné pro osvojení si řeči;



expresivní forma – při ní jsou narušeny funkce potřebné pro verbální produkci; dítě
díky tomu nedokáže správně realizovat syntakticko-morfologická pravidla;



smíšený typ – ve kterém jedna z výše uvedených forem může převažovat.

Ve starších publikacích se můžeme setkat s pojmem agramatismus. Např. Nadoleczny (in
Edelsberger, 1960) mluví v těchto případech u dítěte velmi široce o poruchách schopnosti
tvorby řeči. Seeman (1955) považuje agramatismus za poruchu tvaroslovné a syntaktické
stavby řeči, projevující se obtížemi při skloňování slov, v nesprávném vytváření slovosledu,
v řeči se vyskytujících infinitivů apod. Podle něj se agramatismus vyskytuje u dětí s lehčími
expresivně i receptivně dysfatickými poruchami.

2.4 SPECIFICKÝ

LOGOPEDICKÝ

NÁLEZ

VE

VZTAHU

K DYSORTOGRAFII
V 60. letech 20. století byl proveden v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích
výzkum, který se zabýval vztahem specifického logopedického nálezu k dysortografii.
Výzkumem byly stanoveny následující typy dysortografie, které mají vztah ke SLN.
Typy dysortografie ve vztahu ke specifickému logopedickému nálezu (Žlab, 1966):
1. Nejčastěji se specifické artikulační nápadnosti objevují u dysortografiků, jejichž obtíže
primárně způsobuje nedokonalá sluchová analýza. Děti mají velké obtíže při
rozlišování jednotlivých hlásek, při výslovnosti slov, ve kterých jsou souhláskové
shluky, při mluvení vynechávají řadu hlásek, jako by je neslyšely. Problémy pramení i
z nedokonalého zachycování jednotlivých hlásek ve slově. Tyto specifické obtíže se
projevují také v psaní, kde jsou chyby stejného charakteru. Problémy jim nemusí dělat
opis, hrozbou je pro ně diktát, kde se vykytuje větší množství tzv. „nesmyslných“
chyb. Záchranou jsou pro ně „opěrné body“, tzn. hlásky, které jsou ve slově zvukově
nejvýraznější. Reedukace by se u těchto dětí měla zaměřovat nejen na posílení
sluchové percepce, ale zároveň k tomu, aby se naučily správně mluvit.
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2. U druhého typu dysortografií funguje sluchová a zraková analýza v podstatě dobře,
základem jsou spíše poruchy základní dynamiky duševních procesů. Obtíže se
projevují hlavně při psaní, kdy vlastní akt psaní probíhá tak rychle, že nedojde
k integraci dějů potřebných k zvládnutí pravopisu. Dítě slovo napíše dříve, než si stačí
něco rozmyslet. Typickými chybami jsou pak vynechávky nebo zkomoleniny
koncovek nebo podivné zkratky slov.
3. Podkladem třetího typu dysortografie jsou obtíže, které pramení z toho, že si dítě
nedovede vzpomenout, co jednotlivá písmena znamenají. Dokáže je dobře opisovat,
nemá ani problémy v jejich diferenciaci. Avšak ve chvíli, kdy je má napsat, nemůže si
vzpomenout, jak vypadají. Jako kompenzaci používá svou vlastní soustavu prostředků
a neúměrně dlouho na nich ulpívá. Např. si předříkává d jako dům, v jako Vašek apod.,
a to ještě ve třetím nebo čtvrtém ročníku. Velkým problémem jsou pro takové dítě
diktáty, kdy jim z povahy věci nemůže stačit. Z časové tísně pak vynechává nejen
některé hlásky, ale i slabiky a celá slova.

2.5 DIAGNOSTIKA SPECIFICKÉHO LOGOPEDICKÉHO NÁLEZU
SLN zjišťujeme u dětí, které jsou diagnostikovány pro specifickou vývojovou poruchu čtení,
psaní nebo pravopisu. Jedná se tedy o děti starší sedm let, u kterých je již ukončen vývoj řeči.
U některých dětí předškolního věku sice můžeme pozorovat některé příznaky SLN, ale stává
se, že při nástupu do školy, nejpozději do jejich sedmého roku života, tyto projevy vymizí a
dítě má výslovnost v normě.
Z charakteristik SLN vyplývá, že se nejedná o narušenou komunikační schopnost, při které je
porušena pouze expresivní řeč. Aby byla náprava SLN úspěšná, musíme se zabývat jak
expresivní, tak receptivní stránkou řeči a jazyka. Nápravě vždy předchází podrobná
diagnostika, při níž se zaměřujeme na následující oblasti:


anamnéza – v anamnéze se můžeme velmi často setkat s opožděným vývojem řeči,
přetrvávající dyslálií a vývojovou dysfázií;



úroveň expresivní složky řeči – obsahová (slovní zásoba, užívání gramatických
struktur, tvorba vět a souvětí), formální (melodie, tempo, přízvuk, dodržení počtu
slabik ve slově, artikulace) (Palodová, 1998);
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úroveň receptivní složky řeči;



úroveň verbální paměti;



úroveň zrakové a sluchové percepce a diferenciace;



stupeň vývoje fonematického sluchu;



stav sluchu (orientačně);



lateralitu;



jemnou motoriku ruky a mluvidel;



u dětí školního věku úroveň čtení a psaní.

Při vyšetření lze využít následující zkoušky (podle Škodové, Jedličky, 2003):


Zkoušku sluchové diferenciace (Wepman, Matějček).



Zkoušku sluchové analýzy a syntézy.



Zkoušku rytmické reprodukce.



Zkoušku jazykového citu – pomocí ní zjišťujeme, zda se u dítěte jedná o fyziologický
dysgramatismus nebo o poruchu.



Zkoušku laterality – informuje nás o tom, jaký z párových orgánů má dítě dominantní.
V praxi je nejčastěji využívána Zkouška laterality Z. Matějčka a Z. Žlaba.



Zkoušku pravolevé orientace – využívá se modifikace Žlaba (1970) buď samostatně,
nebo s jeho dalšími specifickými zkouškami.



Zkoušky zrakové percepce – ověřují kvalitu zrakového vnímání. U dětí s dyslexií se
nejčastěji setkáváme s tzv. statickými inverzemi. Vyskytují se nezávisle na tom, zda je
dítě pravák nebo levák. Za fyziologické je můžeme považovat u předškoláků a u dětí
v první třídě základní školy. Statické inverze lze diagnostikovat pomocí Edfeldova
reverzního testu. Čím horší je výsledek, tím větší je závažnost poruchy, která se
promítá do pravolevé orientace, která je tím přímo úměrně narušená.
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Vyšetření očních pohybů – ke specializovanému vyšetření je potřeba speciálního
přístrojového vybavení.

Kvality řeči je nutné si všímat v rámci celého vyšetření, během kterého si vyšetřující udělá
dojem o celkovém mluvním projevu dítěte. Během vyšetření provede zkoušky zaměřené na
percepční stránku řeči a expresivní stránku řeči. Úroveň percepční řeči nám ukazuje, jak má
dítě rozvinuté sluchové vnímání, tj. sluchovou diskriminaci, sluchovou analýzu a syntézu (viz
výše). V rámci expresivní řeči zjišťujeme artikulační neobratnost a specifické asimilace.
K tomu využíváme slova, která obsahují problémové hlásky a souhláskové shluky. Izolovaná
slova volíme proto, abychom si ověřili a upřesnili artikulační mechanismus dané hlásky.
Používají se slova jako cvrčci, paroplavba, nejnepříjemnější, nejnebezpečnější, hodiny,
prázdniny a věty typu: Slečna nese v tašce sušené švestky. Na strništi cvrkají cvrčci. Nyní
budou prázdniny. atd. Pokud dítě nedovede větu reprodukovat správně, zkomolí ji, vždy je
nutno si ověřit, zda chápe její smysl a zda rozumí významu jednotlivých slov.
Vyšetření řeči by se mělo doplňovat speciálně zaměřeným diktátem, kterého lze použít až
u dětí od třetí třídy. Diktát nám pomůže odhalit některé nedostatky ve sluchové percepci, které
v řeči nepostřehneme. U starších žáků se mohou tyto vady objevovat už jen ve spontánním
písemném projevu.
Pro potvrzení diagnózy SLN může posloužit percepční zkouška rytmické reprodukce. Bylo
zjištěno, že přes 80 % dětí se specifickým logopedickým nálezem má těžce defektní výsledky
právě v této zkoušce (Žlab, 1966). Děti, které měly podprůměrné výsledky ve zkoušce
rytmické reprodukce, nebyly schopné opakovat jednoduché rytmické podněty na elektrickém
bzučáku. Tato zkouška je důležitá nejen z hlediska zjištění úrovně sluchové percepce, ale také
nám vypovídá o schopnosti dětí členit čas. Nemají-li děti vyvinutou tuto schopnost
v dostatečné míře, může se to projevit především v pravopise chybami v určování délek
samohlásek a neschopností členit slova do slabik.
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2.6 NÁPRAVA SPECIFICKÉHO LOGOPEDICKÉHO NÁLEZU
Přestože se jeví specifické asimilace a artikulační neobratnost jako ne příliš výrazné obtíže
v řeči, při nápravě zjišťujeme, že se jedná o velmi náročnou, složitou a dlouhodobou práci,
která vyžaduje trpělivost jak od dítěte, tak i od nápravného pracovníka. Aby byla reedukace
účinná, musí se na ní podílet rodiče dítěte a samo dítě musí být dostatečně motivováno, aby
mělo snahu svoji řeč zlepšit. Při terapii využíváme logopedické zásady a principy. Zvlášť
důležitý je multisenzoriální princip (využití co nejvíce smyslů - zrak, sluch, hmat,
propriorecepce apod.).
Náprava specifických asimilací a artikulační neobratnosti začíná vždy cvičeními na rozvoj
fonematického sluchu. Teprve, když dítě dokáže sluchem rozpoznat jednotlivé hlásky, co do
jejich kvality i kvantity (délky samohlásek), může přejít k nápravě asimilací a artikulační
neobratnosti. Schopnost vnímat přízvuk, měkké a tvrdé slabiky, kvantitu samohlásek apod.
získáváme v raném dětství. Proto je velmi důležité již v předškolním věku zjistit, jakou má
dítě úroveň fonematického sluchu a pokud je tato úroveň nedostačující, doporučuje se co
nejdříve začít s preventivními cvičeními, které tuto schopnost rozvíjí.
Základním požadavkem při nápravě asimilace je, aby si dítě uvědomilo, že vůbec existují
měkké a tvrdé slabiky, ostré a tupé sykavky, popř. znělé a neznělé hlásky. Při nápravě
specifických asimilací a artikulační neobratnosti je důležitý nácvik pomalé a až přehnané
artikulace. Dítě se při takové výslovnosti zaměří na jednotlivé hlásky a lépe si je uvědomí.
Přehnaná artikulace souvisí se sluchovou analýzou, která je právě u dětí se SLN velmi často
narušena. Obtíže ve sluchové analýze lze rozdělit zhruba na tyto formy (Žlab, 1966, s. 118):


Neschopnost analyzovat souhláskové shluky. Dítě s nedokonalou sluchovou analýzou
místo několika souhlásek slyší souhlásku jednu, která je artikulačně dominantní a
zároveň akusticky nejvýraznější. Tato hláska pak zatlačí ostatní hlásky do pozadí.
Např. ve slově středa jsou tři souhlásky vedle sebe. Nejvýraznější z nich je hláska ř,
která zatlačí do pozadí ostatní dvě souhlásky. Dítě pak slyší slovo středa jak ředa,
sředa či tředa.



Obtíže v analýze pořadí jednotlivých hlásek ve slově. Dítě nedokáže sluchem správně
rozlišit správné pořadí jednotlivých hlásek. Při rozkladu hlásky přehazuje, vypouští, či
slovo zcela komolí. Tato forma bývá často spojena s formou předešlou.
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Pravděpodobně nejtěžší variantou je neschopnost sluchem rozlišit jednotlivé slabiky
ve slovech, popř. rozdělit věty na jednotlivá slova. Dítě slyší pouze „globálně“. Každá
věta či slovo je pro něj v podstatě nedělitelný celek. Jde o hrubé narušení schopnosti
postihnout rytmizaci řeči.

NÁCVIK ROZLIŠOVÁNÍ D, T, N – Ď, Ť, Ň (podle Žlaba, 1966)
Při nácviku rozlišování d, t, n – ď, ť, ň využíváme kartičky, na kterých jsou jednotlivé hlásky
či slabiky napsány. Na jedné straně jsou vždy měkké hlásky/slabiky, na druhé straně tvrdé
hlásky/slabiky. Logoped řekne slovo, dítě ho zopakuje a ukáže na kartičku, kde je daná
hláska/slabika napsaná. Posléze si role vymění. Logoped ukazuje dítěti hlásku/slabiku a dítě
na ni vymýšlí slovo. Problémem při nácviku těchto hlásek může být to, že pokud dítě vidí na
kartičce napsané slabiky di, ti, ni nebo dě, tě, ně, tak je posuzuje jako tvrdé, a to z toho
důvodu, že nad d, t ani n není háček.
Jakmile dítě zvládne rozlišování měkkých a tvrdých hlásek sluchem pomocí kartiček,
můžeme přejít k psaní. Diktujeme slova obsahující problémové hlásky či slabiky. Dítě je před
zapsáním zopakuje a zdůvodní, jak slovo napíše (zda vyslovilo měkkou či tvrdou hlásku a
jaké i, y napíše). Při psaní si hlasitě diktuje. Nejdůležitější je, aby dítě neudělalo chybu. Naším
úkolem je předvídat chyby a dítě raději zpomalit či zastavit a znovu vše vysvětlit, tak aby
k chybě vůbec nedošlo. Pozor musíme dávat také na to, aby dítě psalo znaménka ihned
s písmenem. Kdyby napsalo nejprve celé slovo a pak teprve doplnilo znaménka, vedlo by to
k rozporu, neboť by diktovalo měkkou hlásku a psalo by vlastně hlásku tvrdou.
Při nácviku diferenciace měkkých a tvrdých hlásek se využívají měkké a tvrdé kostky. Pro
měkké hlásky jsou to kostky z pěnové hmoty, tvrdé hlásky jsou napsány na kostkách ze dřeva.
Dítě si tak fixuje podobu hlásky i pomocí hmatu.
NÁPRAVA ASIMILACÍ (podle Žlaba, 1966)
Asimilace bývají nejčastěji odstraňovanými poruchami.
Postup při nápravě specifických asimilací je podobný nápravě měkkých a tvrdých hlásek a
slabik. Náprava sykavkových asimilací je jednodušší v tom, že dítě dokáže správně rozeznat a
vyslovit izolované sykavky. Problémy má teprve ve slovech, ve kterých se vyskytují sykavky
tupé a ostré řady (švestky, sušenky), anebo sykavky, jež jsou za sebou v těsném sledu (cvrčci,
lišce). Na rozdíl od asimilací tvrdých a měkkých slabik, má dítě obtíže i při výslovnosti. Proto
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začínáme terapii nápravou výslovnosti. Pokud bude umět dítě správně vyslovovat, nebude
dělat chyby ani ve psaní. Stejně jako při nápravě artikulační neobratnosti, i při nápravě
sykavkových asimilací se doporučuje přehnaná výslovnost, a to zpočátku před zrcadlem, aby
si dítě dokázalo uvědomit kinestetickou polohu dané hlásky.


Nejprve dítěti vysvětlíme, jak se která hláska vyslovuje, přičemž se snažíme, aby se
dítě při artikulaci vidělo a mohlo si problémovou hlásku kinesteticky uvědomit.



Využíváme hlásek lišících se tvrdostí, např. s-š-s-š, d-ť-d-ť.



Jelikož se jedná o nápravu hlásek u dítěte navštěvujícího základní školu, snažíme se,
aby si dítě problémové hlásky zafixovalo i zrakem, a proto je dítě při nápravě zároveň
čte a píše.



Pokud dítě zvládne výslovnost jednotlivých hlásek, začneme s procvičováním slov,
v nichž se hlásky vyskytují v sousedních slabikách, např. žeze, detě. Dítě slova
vyslovuje nejprve s pauzami mezi jednotlivými slabikami. Čím si je při výslovnosti
jistější, tím více pauzy zkracuje.



Nakonec volíme slova, ve kterých se hlásky vyskytují za sebou, např. cvrčci, o lišce
apod. Dítě slova nejprve slabikuje a až po té, co mu slabikování nedělá problémy,
může začít problematická slova vyslovovat plynule.

NÁPRAVA ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI (podle Žlaba, 1966)
Při nápravě artikulační neobratnosti postupujeme podobně.


Dítě začíná s výslovností slov, obsahující souhláskové shluky. Slova začíná nejprve
slabikovat, pauzy mezi slabikami jsou zpočátku větší, postupně, s přibývající jistotou
dítěte, se mohou zkracovat.



Pokud dítě dokáže správně vyslovit slova se souhláskovými shluky, začneme používat
slova artikulačně náročnější, tj. složeniny a slova s předponou nej-nej.



V poslední fázi se dítě učí správně vyslovovat větné celky složené z problémových
slov.
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Během celé reedukace vedeme dítě k pomalejšímu mluvnímu tempu. Opět platí, že dítě
vyslovovaná slova zároveň píše.
Specifické asimilace a artikulační neobratnost souvisí s poruchou schopnosti reprodukovat
rytmické podněty. To se následně projevuje v pravopise ve špatném rozlišování délky
samohlásek, které je v češtině významotvorné (např. drahá - dráha, bilo – bílo apod.). Při
nápravě této poruchy vycházíme z nácviku reprodukce rytmických podnětů. K nácviku
používáme elektrického bzučáku. (Žlab, 1966)

2.7 PREVENCE SPECIFICKÉHO LOGOPEDICKÉHO NÁLEZU
Prevence vzniku SLN souvisí přímoúměrně s prevencí vzniku SPUCH. V současné době je
tendence vyhledávat potencionální dyslektiky (např. děti s vývojovou dysfázií) již
v předškolním věku. Screeningem v mateřských školách a na speciálních pracovištích lze
zjistit určité deficity, které je možné v předškolním věku cílenou a vhodnou terapií eliminovat.
Pokud by však nebyla dítěti nabídnuta vhodná terapie, byla by velká pravděpodobnost, že při
přechodu na základní školu by mělo dítě mnohem větší obtíže, než kdyby se s ním dostatečně
brzy pracovalo.
Pro potencionální dyslektiky je velmi důležitý dobrý start při vstupu do školy. Děti by neměly
zažívat velký stres, neúspěch či obavy ze školy. Škola by pro ně měla znamenat místo, kde je
dítě nepodceňováno, je mu pomáháno, je v něm podporováno sebevědomí, správné
sebehodnocení apod. Učitelé by měli dát dítěti větší čas při učení se čtení, větší důraz by měli
klást na procvičování percepčně-motorických schopností, což následně povede k rychlejšímu
a správnějšímu osvojení čtenářských a písařských dovedností.
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Mezi základní preventivní doporučení patří:


Včasná identifikace obtíží, které mohou vést ke vzniku narušené komunikační
schopnosti a tedy vzniku specifických asimilací a artikulační neobratnosti. Pokud
budou obtíže dítěte identifikovány již v předškolním věku, pomůže se tím eliminovat
případné obtíže, které plynou z povahy specifické poruchy učení či chování. Na
základě zjištěných nerovnoměrností či nedostatků předškolního dítěte lze stanovit
prognózu jeho školní úspěšnosti (Jucovičová, Žáčková, 2004). Existuje již mnoho
programů a publikací určených právě dětem předškolního věku, jejichž cílem je
odstranit konkrétní deficity u dítěte a tím předejít případným neúspěchům dítěte po
nástupu do školy.



Adekvátní informovanost je jedním z nezbytných předpokladů při výchově a
vzdělávání dětí s jakýmikoliv problémy, obtížemi či handicapy. Informovanost by se
měla týkat nejen rodičů, pedagogů a vychovatelů dítěte, ale i dítěte samotného. Často
se stává, že dítěti není srozumitelně vysvětleno, jaká jsou specifická charakteristika
jeho obtíží, jak se dané obtíže, či porucha projevuje, co vše může ono samo udělat pro
zmírnění svých obtíží či poruchy apod.



Podporovat u dětí se specifickými poruchami učení a chování jejich sebehodnocení a
sebedůvěru, která úzce souvisí s celkově nepříznivým emočním laděním. Při
nedostatečném výchovném působení mohou u těchto dětí vznikat sekundární důsledky
poruchy, jako je agresivita, neurózy apod. Je proto nutné, aby dítě bylo vhodně
stimulováno, chváleno, podporováno ve svých činnostech, nutná je každodenní
pravidelná příprava dítěte do školy, pevný řád, nastolení pevně daných pravidel apod.,
a to v prostředí vyvolávajícím klid, pohodu atd.



Prostředí školy má velký vliv na celkovou psychiku dítěte. Je pro to dobré zvážit, zda
nechat dítě v původní škole, či třídě, nebo ho integrovat do specializované třídy, kde je
menší počet dětí ve třídě s podobnými problémy. Děti navštěvující tyto třídy jsou
většinou klidnější a pedagog má větší znalosti ohledně problematiky SPUCH). Podle
Matějčka, Vágnerové (2006) se dyslektické děti integrované do běžných tříd
základních škol hodnotily hůře a neměly pocit, že by se jejich čtení nějak významně
zlepšovalo.
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Dostatečný prostor na relaxaci dítěte. Dítě je školou mnohem více unaveno, než dítě
„zdravé“. Proto je nutné mu dopřát dostatečné množství času na obnovení svých sil,
což může být pomocí relaxačních cvičení, zájmovou činností, či volnou hrou
s kamarády. Je stále mnoho rodičů, kteří si neuvědomují, že přílišným tlakem na dítě
z důvodu zlepšení jeho školních výsledků, vytváří u dítěte spíše negativní efekt.
Matějček, Vágnerová (2006) zjistili, že mnohdy příliš vysoké nároky a stresující
chování rodičů vedou jejich děti k tomu, že je vnímají jako direktivní, přísné a
autoritářské. Rodiče by měli být od poradenských pracovníků vedeni k tomu, aby v co
největší možné míře podporovali u svého dítěte jeho citové jistoty a sebevědomí. Děti,
které byly přesvědčeny, že k nim rodiče mají vřelý citový vztah, měly větší sebedůvěru
a byly i lépe emočně laděné, méně úzkostné a méně pesimistické. (Matějček,
Vágnerová, 2006, s. 241)



Dostatečná informovanost rodičů ohledně problematiky SPUCH. Rodiče mohou získat
informace jednak od poradenských pracovníků z pedagogicko-psychologické poradny,
či speciálně pedagogického centra, od učitelů, výchovných poradců či od pracovníků
dys-centra.



Spolupráce se školou může být pro rodiče zdrojem stresu, na druhou stranu však může
i významnou oporou. Učitel by měl být pro rodiče odborníkem, autoritou v oblasti
vzdělávání. Rodiče by měli učitele vyslechnout, nechat ho, ať jim navrhne vhodná
opatření a doporučení. Zároveň by učitel měl poslouchat rodiče, jelikož o svém dítěti
vědí víc než jeho učitel, i když svoje poznatky leckdy neumějí tak dobře formulovat.
Proto je vhodné, aby bylo dítě včas diagnostikováno a byly tak vytvořeny vhodné
podmínky pro učení.



Speciální pomoc rodičům dítěte se specifickou poruchou učení a chování. Výchova a
vzdělávání dítěte se specifickou poruchou učení a chování je velmi náročná pro oba
rodiče. Často mají rodiče takového dítěte pocit neschopnosti, nepochopenosti ze strany
svého okolí, cítí se vyčerpaní a bezmocní. Bylo by proto vhodné, kdyby byla
poskytnuta speciální péče i rodičům těchto dětí. Na nich záleží, jak dítě svoji poruchu
zvládne, jak se s ní vypořádá, jakým způsobem se s ní naučí žít. Rodiče by proto měli
být podporování ze strany svých blízkých, příbuzných, od učitelů a poradenských
pracovníků. Neměli by být posuzovány podle aktuálních výkonů dítěte, ale podle
snahy a schopnosti s dítětem pracovat a vytvářet mu vhodné podmínky.
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Dostatečná příprava učitele pro práci s dětmi se SPUCH. Učitel, který pracuje s těmito
dětmi, by měl mít dostatečné vzdělání, praktické didaktické dovednosti, musí být
přesvědčen o své práci, musí v ní vidět smysl a vědět, že si jí lidé váží. Často mají
učitelé na základních školách dostatečné teoretické znalosti o dané problematice, avšak
prakticky je neumí využít. Proto by bylo vhodné, aby se konaly praktické semináře,
kde by si učitelé osvojili v dostatečné míře praktické znalosti, které by pak mohli
využít při své práci. Důležité je také, aby učitelé měli dostatek prostoru pro relaxaci a
odpočinek, aby se předešlo syndromu vyhoření, se kterým souvisí pocit marnosti z této
náročné práce a z něho vyplývající ztráta motivace.



Důležité je také, aby učitel dokázal vytvořit vhodné prostředí pro všechny žáky ve
třídě a speciálně nepřehlížel pozici dyslektického žáka. Měl by se, pokud je to možné,
snažit korigovat jeho vztahy s ostatními dětmi. On jim ukazuje, jak se mají k takovému
žáku chovat. Pokud se k němu bude stavět jako k někomu, kdo mu je na obtíž, pokud
ho bude zesměšňovat nebo i jen přehlížet, budou se tak k němu chovat i ostatní žáci.
To platí hlavně na prvním stupni základních škol, kde děti přejímají názory a chování
svých učitelů. Na přístupu učitele závisí celková atmosféra ve třídě a chování dětí
k sobě navzájem.



Včasné diagnostikování dítěte může přinést učiteli jistou úlevu, jelikož získá jistotu o
příčině neúspěchu dítěte a bude moct začít s dítětem pracovat podle jeho schopností a
dovedností nezávisle na ostatních žácích.

3 KOMUNIKACE A VÝVOJOVÉ PORUCHY KOMUNIKACE
Slovo komunikace pochází z latinského „communicare“ a znamená sdělovat, přenášet
informace, radit se s někým. Zahrnuje v sobě složku společenskou a individuální. Znamená
to, že komunikace je jednak vázaná na výkonnost analyzátorů jedince – individua, jednak je
podmíněna a rozvíjena společenským stykem.
Komunikaci můžeme chápat jako přírodní, a tím i životní princip. Vše ve světě je propojeno
vzájemnou komunikací, vše souvisí navzájem, živé i neživé. Sovák (1985, s. 71) rozumí
komunikací výměnu informací, tj. předávání, přijímání, zpracování a ev. vydávání informací.
Informace je pak určitý signál, který u příjemce vyvolává jakoukoliv strukturální či funkční
změnu.
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Mluvit znamená z pohledu dítěte vykonávat akce, tj. vytvářet pro zvláštní publikum ve
zvláštním kontextu sdělení, která směřují k určitému cíli. Podle definice Ghiglioneho (Hervé
in Šulová, Gaudron, 2003, s. 276) spočívá komunikace ve výměnách vkladů, ve
spoluvytváření odkazu pomocí různých znakových systémů, za současného dodržení
minimálního počtu zásad a pravidel, umožňujících řídit výměnu.
Vitásková charakterizuje komunikaci jako proces efektivní výměny informací prostřednictvím
určitého signálního systému znaků (kódů), který probíhá během interakce konverzačních
partnerů. V případě jazykové komunikace jsou předmětem výměny informací (sdělení) znaky
jazykové, prezentované ve formě mluvené (orální), psané (grafické) a ukazované (gestické;
manuální). (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005)
Základem komunikace jsou čtyři základní prvky, které se navzájem ovlivňují:


komunikátor – osoba sdělující informaci;



komunikant – osoba, která přijímá informaci od komunikátora a zároveň na ni reaguje;



komuniké – sdělovaná informace;



komunikační kanál – kanál, kterým se informace předává, tj. předem dohodnutý kód.

Každá komunikační výměna plní zpravidla jednu funkci. Touto funkcí dostává komunikace
svůj smysl, tzn., že to, co sdělujeme, dostává určitý význam. Rozlišuje se šest fází
komunikace (Klenková, 2006, s. 28):


ideová geneze – tj. vznik myšlenky, nápadu, názorů, obsahu mysli komunikátora;



zakódování – vyjádření myšlenky v symbolech, slovech, znacích, pohybech;



přenos – pohyb symbolů od vysílajícího k příjemci, vedení vysílaného obsahu;



příjem – okamžik, kdy symboly dojdou k příjemci;



dekódování – proces příjemcova výkladu, interpretace přijatých symbolů;



akce – adaptivní, expresivní či opoziční chování, činnost příjemce vyvolaná přijatou
zprávou, využití informace.
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Mezilidská komunikace může mít několik forem – např. slovní a neslovní, přímou a
nepřímou. Přímá je aktuální v čase a životní situaci, nepřímá je zprostředkována různými
symboly – písmem, výtvarnými symboly apod., jimiž se informace mohou předávat
generačně bez návaznosti na čas (Sovák, 1985).
Slovní neboli verbální komunikace probíhá buď slovem, nebo písmem. Rozlišujeme vývojově
nižší řeč, která je situační a odráží konkrétní myšlení. Na vyšší úrovni je pak vědomá až
cílevědomá výměna informací, která přímoúměrně souvisí s abstraktním a logickým
myšlením. Neslovní neboli neverbální komunikace se projevuje pohybově (gestem, grimasou,
výrazem obličeje apod.) a zvukově (např. nevědomými změnami modulace, s odmlkami,
hlasovými vsuvkami). Verbální a neverbální komunikace spolu úzce souvisí. Nelze mezi nimi
najít přesnou hranici. Je to právě jejich souhra, která zvyšuje srozumitelnost projevu. (Sovák,
1985)
V procesu komunikace se prolínají tři základní roviny. První je rovina zvuková, neboli rovina
akustického signálu řeči, druhá je rovina anatomicko-fyziologická, tj. rovina tvoření
(produkce) řeči a jejího vnímání (percepce). Třetí nejvyšší je rovina jazykového kódu.
Lejska (2003) rozlišuje komunikaci z hlediska sluchu a řeči na:


komunikaci smyslovou, která je akustická a neakustická (optická, čichová, hmatová a
chuťová). Akustickou dělí do tří rovin, na:
 tzv. zvukové pozadí – je tvořeno zvuky, které běžně člověk nevnímá (např.
zvuky deště, šumění stromů, zvuk tekoucí vody apod.),
 I. signální soustavu – tvořena obecnými zvuky. Tuto rovinu má člověk
společnou se zvířaty. Jedná se o zpěvy ptáků, štěkání, kvákání žab apod.
Zvuky této úrovně mají různé významy: vyhledávácí, chránící, výstražný
apod.
 II. signální soustavu - pojmovou, verbální, která je specificky lidská. Je to
právě slovo a řeč, které odlišilo člověka od primáta.



komunikaci mimosmyslovou – např. řízení krevního tlaku a glykemie uvnitř
organismu.
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Člověk při komunikaci využívá nejvíce dva informační kanály - optický kanál a akustický
kanál. Optickým kanálem jsou vnímány především prostorové vztahy, akustickým kanálem je
tvořena lidská komunikace. Sluchem vnímá člověk asi 60 % všech informací. Sluch se nedá
vypnout, registruje signály, i když člověk spí.
Ke vzniku komunikační události dochází tehdy, když je jedinec dostatečně motivován k tomu,
aby se na jejím vzniku podílel, tj. jestliže pomocí řečové komunikace uspokojuje některou ze
svých aktuálních komunikačních potřeb (a nebrání-li tomu nepřekonatelné překážky).
(Nebeská, 1992, s. 52) Mezi komunikační potřeby můžeme zahrnout prostý přenos informace,
vyřešení nějakého problému, domluvení široce chápané spolupráce, sdílení pocitů nebo
dojmů, ubezpečení o názorové nebo emocionální blízkosti apod.
Vybíral (2000) rozlišuje několik druhů motivace. Motivaci kognitivní, při které máme
potřebu sdělit něco o sobě, o druhých, o světě, chceme předat své myšlenky, názory apod.
Sdružovací motivace nám pomáhá při navazování vztahů. Díky ní uspokojujeme potřebu
kontaktu, potřebu sdružovat se s jinými lidmi, vést s nimi rozhovor apod. Motivace
sebepotvrzovací nás vede k potvrzení své vlastní identity, k objevování, zpevňování a
upřesňování svého sebeobrazu. Prostřednictvím adaptační motivace se přizpůsobujeme
svému okolí, přijímáme či odmítáme rolové stereotypy, hrajeme konvenční hry. Adaptační
motivace vede k sociální integraci a adaptaci na společenský řád. Ke komunikaci nás může
motivovat i potřeba uplatnit se, jedná se o tzv. motivaci přesilovou. Chceme vyniknout
v porovnání s ostatními, chceme na sebe upozornit, předvést se apod. Existenciální motivace
je důležitá z hlediska psychického zdraví. Komunikujeme, abychom se nenudili, abychom se
vyhnuli depresi, bezesmyslnosti atd. Pokud máme chuť se rozptýlit, odpočinout si, uniknout
od starostí, vede nás ke komunikaci motivace požitkářská. Každý člověk se někdy v životě
dostane do chvíle, kdy nemá chuť komunikovat, kdy chce být sám, nikým nerušen. Pokud
však tyto pocity trvají příliš dlouho, může se jednat o duševní abnormalitu.

3.1 KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE
Komunikační kompetence zahrnuje znalost kulturních, interpersonálních a lingvistických
náležitostí mluvy v určitých kontextech. (Rice in Vitásková, Peutelschmiedová, 2005, s. 13)
Se svými konverzačními a interakčními dovednostmi je považována za součást pragmatické
jazykové roviny. Komunikační kompetenci ovlivňuje znalost struktury a systému
komunikace, schopnost jejich praktické aplikace, subjektivní úroveň sebepojetí a sebevědomí
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daného jedince. Komunikační kompetenci můžeme také chápat jako vůli ke komunikační
interakci.
Kompetencí rozumíme schopnost účastníka komunikace v dostatečné míře zvládnout
příslušné soustavy pravidel a tyto soustavy využít. (Tondl in Vybíral, 2000, s. 37) V odborné
literatuře se jako synonyma komunikační kompetence používají pojmy jako nadání pro řeč,
jazykový cit, orální řeč, orální komunikace apod. Z pohledu speciální pedagogiky lze
komunikační kompetenci chápat jako základní předpoklad komunikace mezi jednotlivými
skupinami jedinců (Vybíral, 2000).
Fontana (in Kocurová, 2002) rozlišuje následující typy komunikačních kompetencí:


mluvnická kompetence – umožňuje přesným, jasným a společensky uznávaným
způsobem vyjadřovat význam;



sociálně-řečové kompetence – umožňují dítěti hovořit způsobem přiměřeným statusu
a chápavostí oslovované osoby, v souladu s normami a zvyklostmi sociálního
prostředí;



kompetence k souvislému projevu – projevuje se schopností spojovat výroky
navzájem způsobem vykazujícím souvislost a směr, schopností vyhýbat se
protimluvům a nepodstatným věcem a schopností zprostředkovat význam jednoznačně
a plynule;



strategická kompetence – umožňuje správně užívat takové prostředky, jako metafora,
přirovnání, intonace, výška hlasu atd.
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Psycholingvistika rozlišuje kompetenci jazykovou, jako neuvědomovanou znalost jazyka a
řečové činnosti. Vágnerová (2002) hovoří o jazykových kompetencích, na nichž závisí ve
značné míře, jak dítě bude úspěšné ve škole. Jazykové kompetence vymezuje jako schopnost
žáka rozumět mluvenému a psanému slovu a schopnost jeho verbálního vyjadřování. Celková
úroveň jazykových kompetencí bude záviset na úrovni rozumových znalostí. Leháčková (in
Vitásková, Peutelschmiedová, 2005, s. 13) chápe jazykovou kompetenci jako vrozenou
schopnost osvojit si přirozeným způsobem gramatickou strukturu daného jazyka bez znalostí
jejích zákonitostí. Na základě rozsáhlých empirických výzkumů byl pojem jazyková
kompetence v úzkém lingvistickém slova smyslu nahrazen širším pojmem komunikační
kompetence (Kocurová, 2002).
Kocurová (2002) uvádí rozdělení komunikačních kompetencí na jazykovou a pragmatickou
složku. Jazyková složka neboli jazyková kompetence se týká gramatického systému a
pragmatická složka či kompetence je schopností komunikovat, sdělovat své myšlenky, přání,
prosby, žádosti, na základě osvojení si gramatických jevů. Aby se dítě naučilo správně číst a
psát, musí mít obě tyto složky ve vzájemné rovnováze. Proces čtení a psaní představuje
přenos komunikační kompetence do jiné formy jazykové aktivity. Daviese a Widdowson (in
Kocurová, 2002, s. 90) tento proces strukturují do tří etap:
čtení: 1) identifikace znaku;
2) strukturální interpretace;
3) významová interpretace.
psaní: 1) manipulace s grafickým znakem;
2) strukturální kódování;
3) kódování významu.
Tyto tři etapy odpovídají třem úrovním jazyka:
1) fonologická úroveň;
2) syntaktická úroveň;
3) sémantická úroveň.
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Podle Kocurové, jak uvádí Zelinková (2003, s. 151-152) mají jedinci se specifickými
poruchami učení významně sníženou úroveň komunikační kompetence. Ta se projevuje
převážně v následujících oblastech:
 Získávání pozornosti převážně negativními způsoby (pokřikováním, nevhodným
komentováním určité situace, vydáváním nepříjemných zvuků…).
 Děti reagují na nižší úrovni, než je úroveň odpovídající jejich věku. Dominuje u nich
nízký zájem o komunikaci a preferování neverbálních prostředků.
 Problematické interakce dětí.
 Při žádání o pomoc děti nejsou schopny přesného vyjádření, někdy pouze pasivně
čekají.
 V určitých společenských situacích neschopnost adekvátní reakce. Např. při
pozdravení se některé děti projevují negativně, pouze se dívají, aniž by promluvily.
 Věnování malé pozornosti sdělením ostatních lidí (např. učitele). Vypadají, jako že
nerozumějí, co ostatní chtějí, spíše odhadují, než chápou, co ostatní zamýšlejí.
 Při výzkumu M. Kocurové pouze necelá polovina dětí reagovala na řečové podněty
přiměřeně.
 V oblasti interakce a konverzace potřebují více podněcování. Konverzace končí často
ztrátou zájmu.
 Časté je užívání nesprávných pojmenování předmětů.
 Vypravování těchto dětí je chudé. Zmiňovaný děj, lidé a věci v něm jsou uváděny bez
vysvětlení.
 Často se stává, že nerozumí záměrům mluvčího, přičemž je toto neporozumění
spojeno s malou motivací k naslouchání.
 Častěji se nechávají rozesmávat sprostými slovy a hloupými rýmovačkami.
 V případě neshody s kamarádem reagují převážně neverbálně – postrkováním, bitím
apod.
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Fricke, Snowling a kol. (2011) považují jazykové schopnosti za důležité pro komunikaci,
která má vliv na úspěch jedince ve vzdělání, na jeho sebepojetí, na sociální vztahy a
v neposlední řadě je důležitá pro duševní pohodu člověka. Na úrovni jazykových dovedností a
fonologického uvědomění dítěte v předškolním věku bude záviset pozdější nabytí jeho
čtenářských dovedností, a to jak ve smyslu porozumění čtenému, tak v technice čtení.
Z výše uvedeného vyplývá, že děti se specifickými poruchami učení a chování mají výrazné
problémy při běžném dorozumívání. Jejich reedukace by se tedy neměla týkat pouze
specifických příznaků specifických poruch učení a chování, ale i, a to velmi pozorně a
intenzivně, reedukací komunikačních kompetencí.

3.2 VERBÁLNÍ SCHOPNOST A ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST
Jazykové (verbální) dovednosti vymezuje Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš,
1995, s. 93) jako schopnost používat osvojený jazyk (mateřský, cizí) pro komunikační účely.
Základní jazykové dovednosti jsou receptivní (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním)
a produktivní (ústní projev, písemný projev).
Mezi 6. a 11. rokem dochází k výraznému rozvoji jazykových dovedností, zejména některých
jeho složek. Rozvoj probíhá pod vlivem vyučování, prostřednictvím poznávání nových
informací. Dítěti se obohacuje slovní zásoba o nová slova a specifické pojmy a významy,
rozšiřuje se mu představa o struktuře jazyka apod. U každého dítěte probíhá proces
obohacování se o jazykové dovednosti velmi individuálně. Proto velmi záleží na zkušenostech
pedagoga, aby věděl co nejvíce o jazykových schopnostech dětí, které vyučuje. Některé
budou potřebovat více instrukcí, podrobnější návody, použití základních slov a pojmů, jiné
zase pomalejší tempo a další nebudou mít problémy s verbální komunikací žádné.
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Vztahem verbálních schopností ke školní úspěšnosti se zabýval ve svých výzkumech např.
Novák a Smutná (1996, s. 62), kteří zjistili, že narušení vývoje řeči je velmi závažným
faktorem, ztěžujícím především rozvoj ortografické složky jazyka. Narušený vývoj řeči
snižuje v případě masívních obtíží celou část verbálních složek inteligence do podprůměru,
což je podstatný handicap pro dobré zvládnutí požadavků základní školy. Na základě těchto
zjištění doporučují uvedení autoři zintenzivnit péči o rozvoj řeči i na základních školách, a to
na obou stupních, příp. zajistit žákům s jazykovými obtížemi soustavnou odbornou
logopedickou péči. Dále apelují na pedagogy, aby více preferovali verbální formu při
komunikaci se žáky a snažili se nahradit písemné ověřování znalostí a vědomostí jinou
formou.
Verbální schopnosti se nejlépe sledují v sociální komunikaci, která zahrnuje kognitivní
hodnotu informace a její kritéria (Kocurová, 2002). V sociální komunikaci je sledování
verbálních schopností nejjednodušší, neboť se v ní jednak projevují a jednak formují.
Kocurová (2002, s. 70) uvádí čtyři aspekty verbální činnosti:
1. motivační – rozhodnutí vyjádřit se o něčem;
2. sémantický – výběr vhodných významů;
3. sekvenční – určení pořadové struktury zpráv;
4. integrační – formulace zprávy.
Konstrukce věty je na základě tohoto schématu dána 1. záměrem mluvčího, 2. sémantickou
jednotkou a plánem věty, 3. generováním gramatické struktury a 4. lexikálním obsazením a
výpovědí. (Kocurová, 2002)
Vágnerová (2001, s. 108- 109) uvádí následující důvody pro komunikaci dětí:


Potřeba orientace – na základě verbální komunikace se dítě orientuje v určitých
situacích, ví, co má dělat, jak se chovat.



Potřeba seberealizace – na základě svých jazykových schopností dítě dokáže
vyjadřovat své názory a zkušenosti, dokáže prokázat, co ví a umí.
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Potřeba sociálního kontaktu – každý člověk má potřebu sdělovat své pocity, myšlenky,
přání apod. s dalšími lidmi.

Aby bylo dítě úspěšné ve škole, mělo by mít při nástupu do školy dostatečně rozvinutou
slovní zásobu, mělo by umět mluvit o každodenních činnostech a situacích. Mělo by umět
popsat své zkušenosti a mělo by také být schopno rozumět verbálnímu sdělení druhého
člověka. Na rozvoji jazykových dovedností závisí také úspěchy při učení se čtení a psaní.
Pokud má dítě jazykové schopnosti omezeny nebo jinak narušeny, bude se ve škole hůře
orientovat, nebude správně rozumět instrukcím pedagoga a svým spolužákům, nebude umět
říct, co potřebuje, sdělit své prožitky apod. Díky tomu se bude ve škole hůře cítit, bude nejisté
a bude se školy bát.
V odborné literatuře se hovoří ve vztahu ke školní úspěšnosti o tzv. jazykovém kódu.
Rozlišuje se omezený jazykový kód a rozvinutý jazykový kód. Děti s omezeným jazykovým
kódem (např. děti pocházející z národnostních menšin, či děti z nízkého sociokulturního
zázemí) budou mít ve škole větší komunikační obtíže než děti s rozvinutým jazykovým
kódem. Děti s omezeným jazykovým kódem jsou znevýhodněny především tím, že postrádají
návyky a dovednosti operovat s abstraktními pojmy, ulpívají na základních formách užití
jazyka spjatými konkréty (např. popisování), neobratně komunikují s učitelem, jemuž je
vlastní rozvinutý kód a hůře reagují v situacích zkoušení. (Kocurová, 2002, s. 70)
Vágnerová (2001, s. 112) diferencuje z hlediska možnosti rozvoje jazykových kompetencí
v předškolním věku následující skupiny dětí:
1. Děti, jejichž rodiče jsou kvalitním jazykovým vzorem, které jsou v rodině dostatečně
stimulovány k aktivnímu užívání jazyka a jsou za tyto projevy pozitivně hodnoceny.
2. Děti, jimž se rodiče příliš nevěnují, protože nemají čas. Mnohdy jde o rodiče vzdělané,
kteří dětem poskytují jinou, pasivnější a méně osobní variantu verbální stimulace:
zásobí je dostatečným množstvím videokazet, časopisů apod.
3. Děti, jejichž rodinné prostředí je celkově nepodnětné, rodiče mají nízké vzdělání
(a obvykle i nižší schopnosti).
4. Specifickou skupinou jsou děti z jiné etnické skupiny, např. romské. Neznalost
vyučovacího jazyka může být jednou z příčin jejich školní neúspěšnosti.
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Jazykové kompetence, které se projevují v aktivní řeči i v jejím porozumění, lze
posuzovat prostřednictvím následujících složek (Vágnerová, 2001):


Sémantická složka

Sémantická složka zahrnuje především rozsah a kvalitu slovní zásoby. Řadíme sem aktivní a
pasivní slovní zásobu a lexikální diferenciaci, tj. rozlišení slovních druhů. Pasivní slovník je u
člověka vždy bohatší než aktivní. Nikdy nepoužíváme všechna slova, která známe. Rozvoj
slovní zásoby závisí do určité míry na zkušenostech, tj. vnějších vlivech. Citlivost
k významům slov je součástí jazykové inteligence. Gardner (in Vágnerová, 2001, s. 109)
Slovní zásoba dětí se rozvíjí především pod vlivem rodiny. Záleží však i na tom, jaké je okolí
dítěte, zda navštěvuje mateřskou školu, zda má kontakt se svými vrstevníky apod. Všechny
tyto okolnosti se budou promítat do jeho slovníku. Jinou slovní zásobu bude mít dítě, jehož si
rodiče všímají jen minimálně, je odkázáno jen na to, co si samo vymyslí, popř. svůj čas tráví u
počítače či televize. Jinak tomu bude u dítěte, kterému se jeho rodiče věnují, je často
v kolektivu jiných dětí, navštěvuje divadla či jiná kulturní zařízení, doma se mu čtou pohádky,
zpívá se apod. Právě rozsah slovní zásoby bude signalizovat četnost i kvalitu verbální
interakce rodičů s dítětem.
Podle toho, jaká slova má dítě ve svém slovníku, lze poznat, v jakém sociokulturním prostředí
vyrůstá a jaká je kvalita jeho výchovného působení. Dítě má přirozenou schopnost zafixovat
si slovní výrazy, které používají lidé z jeho nejbližšího okolí a slovní výrazy, které jsou mu
k něčemu užitečné, neboť s jejich pomocí dosáhne svých cílů, dokáže prostřednictvím jejich
užívání sdělovat své názory, pocity. Rozumí díky nim svým blízkým lidem apod. Představa
o užitečnosti určitého okruhu slovních výrazů vychází z životní zkušenosti dítěte, především
z jeho rodiny. (Vágnerová, 2001, s. 110)
Celkový vývoj poznávacích procesů je ovlivňován i změnou způsobu, jakým děti uvažují
o slovech. V předškolním věku je pro děti charakteristické, že slovo spojují s konkrétním
objektem. Děti při nástupu do školy slovo obvykle definují ve vztahu ke konkrétnímu
kontextu (např. rajčata – pěstuje babička na zahradě), popisem jeho vnějších znaků nebo
aktivitou, která je s ním spojena (jsou k jídlu). Postupně se zvyšuje tendence užít k takové
charakteristice nadřazenou kategorii (zelenina) nebo definovat slovo pomocí vztahu tohoto
objektu k jiným objektům. Starší školáci již dokáží odvodit význam slova, i přestože ho
neznají, pouze z kontextu. Dokáží diferenciovat slova, která mají podobný, ale ne stejný
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význam. Jsou to právě logické operace, které pomáhají porozumět novým pojmům, protože
jde většinou o slova, která přesahují vlastní zkušenost dítěte. To platí zejména ve vztahu
k abstraktním pojmům nebo cizím slovům.
Pro děti, které mají narušený vývoj řeči v této rovině, je charakteristický výrazný nepoměr
mezi pasivní a aktivní slovní zásobou, přičemž tato převaha tu dostává extrémní charakter,
který přetrvává i do pozdějšího věku. (Lechta, 1990)


Syntaktická složka

Syntaktickou složku můžeme považovat za jednu z mluvnických kompetencí. Jde o znalost a
způsob užívání gramatických pravidel, o dodržování správné větné stavby. Správné používání
gramatických pravidel a správného slovosledu vede k přesnému vyjádření toho, co chce
člověk sdělit. Úroveň syntaktické složky nezáleží jen na kvalitě řečových stimulací a způsobu
užívání jazyka rodiči a dalších blízkých lidí dítěte, ale záleží také na kvalitě vysvětlení
gramatických pravidel a na korekci chyb. Pokud bude mít dítě dostatečné možnosti se
vyjadřovat, přičemž mu bude poskytován správný řečový vzor, pomocí kterého si bude moct
dítě osvojit základní pravidla syntaxe již v předškolním věku, zafixuje si správný způsob
vyjadřování.
Dítě, u kterého jsou splněny podmínky pro správné používání syntaxe, dokáže již
v předškolním věku mluvit gramaticky správně. Jedná se však pouze o znalosti neuvědomělé.
K přechodu z neuvědomělého používání k uvědomělému dochází až na základní škole, pod
vlivem výuky mateřského jazyka.
Během prvního stupně základní školy dochází k velkému rozvoji syntaxe. Na začátku školní
docházky mívají děti problémy s porozuměním konstrukci vět a s pochopením významu
slovesa. Na dosažené úrovni obecné inteligence dítěte závisí, do jaké míry bude schopno
porozumět složitějším gramatickým pravidlům. Vědomé aplikaci gramatických pravidel jsou
schopné děti na konci 1. stupně základní školy (Vágnerová, 2001, s. 111).


Pragmatická složka

Pragmatickou úroveň ovlivňují jazykové dovednosti. Jde o to, do jaké míry dokáže žák
vhodně komunikovat, tzn., zda dokáže komunikovat adekvátním způsobem v rámci určitých
sociálních rolí, v souladu s normami a zvyklostmi daného prostředí. Ve školním prostředí se
to bude týkat hlavně komunikace žáka s učitelem a komunikace žáka se svými spolužáky.
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Komunikovat adekvátním způsobem by se mělo dítě učit již v předškolním věku – jinak bude
hovořit s rodiči, s kamarády a jinak v mateřské škole. Stejně je tomu i na základní škole.
S učiteli a dospělými komunikuje žák formálním způsobem, ve své vrstevnické skupině by to
však bylo nevhodné, a proto komunikuje neformálně. Žák se musí naučit, jak se na něco ptát,
jak odpovídat na dotazy, jakým způsobem hovořit při zkoušení apod. Dochází k diferenciaci
různých způsobů komunikace.
Schopnost užívat jazyka k vysvětlování a přesvědčování jiných je sociálně důležitou složkou
komunikace. Ve školním prostředí je tato schopnost nezbytná především u pedagogů, neboť
výuka probíhá převážně prostřednictvím verbální komunikace.
Obtíže ve verbální komunikaci se u dětí projevují převážně tím, že se neorientují v různých
komunikačních situacích, nesprávně rozumí instrukcím, nechápou ironii a další aspekty
komunikace. V důsledku toho pak zažívají zklamání a frustrace z komunikace. Neschopnost
komunikovat očekávaným způsobem funguje jako sociální stigma. (Vágnerová, 2001, s. 116)
Tento komunikační handicap se neprojevuje jen v komunikaci s vrstevníky, ale má zásadní
vliv při hodnocení takového žáka. Stává se, že žák není hodnocen podle toho, co opravdu umí
a zná, ale pouze na základě určitých výsledků, které nemusí odpovídat jeho opravdovým
znalostem. Potom je takový žák mylně považován za méně inteligentního. Příčinou může být
chudý slovník, nesprávné užívání gramatických pravidel, potíže může činit porozumění
kontextu a sociálně podmíněným pravidlům komunikace. Takové dítě se pak učiteli bude jevit
jako obtížné a náročné, svým spolužákům jako hloupé či směšné.
Vágnerová (2001) uvádí následující rizika selhání ve škole v důsledku komunikačního
handicapu:


problémy v sociální adaptaci na nové prostředí – v nejhorším případě dítě raději
přestane zcela komunikovat proto, aby neřeklo něco nesprávně;



zvýšené riziko horšího školního výkonu – závisí jednak na správném pochopení
výkladu a zároveň na schopnosti srozumitelně se vyjadřovat;



odlišnost formální složky řečového projevu – např. u dětí s dyslálií či jinou narušenou
komunikační schopností – sociální stigmatizace se týká hlavně negativní nápadnosti
narušeného projevu;
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nízké sebehodnocení dítěte vyplývající z neuspokojující komunikace.

Podle Kocurové (2002, s. 71) je možné empiricky prokázat vztah úrovně verbálních
schopností a školní úspěšnosti. Dokazuje to na základě rozboru Gardnerových charakteristik,
ze kterých vyplývá, že s obtížemi v moderní škole se setkává žák s určitým jazykovým
handicapem, ať už je např. spojen s omezeným kódem vzniklým na sociálním podkladě či
specifickou poruchou učení vzniklou na podkladě organickém.
Verbální handicapy ohrožují vývoj osobnosti dítěte do té míry, že u něj může dojít až ke
vzniku tzv. syndromu neúspěšnosti osobnosti. (Helus in Kocurová, 2002).
VÝVOJOVÉ PORUCHY KOMUNIKACE
Vývojové poruchy komunikace jsou spjaty s procesem zrání CNS a rozvojem kognitivních,
percepčních, jazykových a motorických schopností. Vývojové poruchy tento proces
modifikují a složitými vazbami ovlivňují. (Preiss, 1998, s. 269)
V americké literatuře se lze přibližně od sedmdesátých let 20. století setkat s dvěma
kategoriemi poruch komunikace (Lechta, Mikulajová, 1999):
1. Vývojové poruchy řeči (developmental speech disorders). Do této skupiny jsou
zařazeny narušené komunikační schopnosti, které nepředpokládají neurologické
poškození mozku. Patří sem poruchy artikulace, nazality a fluence.
2. Vývojové poruchy jazykových schopností (developmental language disorders).
Jedná se o narušené komunikační schopnosti, které mají svůj původ v mozkové
dysfunkci.
Existuje tu však ještě třetí skupina, která taktéž souvisí s vývojem jazyka - poruchy učení
(learning disabilities) a v rámci nich jsou to specifické poruchy učení (specific learning
disabilities). Specifické poruchy učení jsou v anglosaském prostředí zahrnuty do vývojových
poruch jazyka.
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Stejný názor má i Dvořák (2003), který specifické poruchy učení zahrnuje do skupiny poruch
jazyka. Poruchy jazyka jsou pak podle něj charakterizovány obtížemi v kódování a
dekódování jazyka, což má za následek narušení kódovacího a symbolického systému, jež se
projevuje poruchami v poznávání slov (vět), jejich výběrem pro orální komunikaci a
formulaci sdělování.

3.3 KLASIFIKACE PORUCH KOMUNIKACE
Uvádíme klasifikace poruch komunikace podle Preisse a Dvořáka. Důvodem je, že oba autoři
rozdělují poruchy komunikace na jazykové a řečové.

3.3.1 KLASIFIKACE PORUCH KOMUNIKACE PODLE PREISSE
1. PORUCHY KOMUNIKACE NA BÁZI ŘEČOVÝCH MECHANISMŮ


Dyslalie (porucha realizace jednotlivých hlásek). Podle Hály, jak uvádí Škodová,
Jedlička (2003), je dyslalie neboli patlavost neschopnost používat jednotlivé hlásky či
skupiny hlásek v mluvené řeči podle stanovených ortoepických norem. Hláska je
tvořena na nesprávném místě.



Vývojová dyspraxie v řeči či artikulační neobratnost (porucha v programování
segmentů řeči, především hlásek). Vývojová dyspraxie je specifická vývojová
porucha motorických funkcí. Charakteristická je nezralost částí motorického kortexu,
která narušuje zprostředkování informací z mozku k efektorům. Dvořák (2001)
rozlišuje tři typy dyspraxie:
1. dyspraxie verbální - dítě má problémy s tvořením hlásek a jejich
sestavováním do slov;
2. dyspraxie orální - dítě není schopno napodobovat. Má velké problémy při
vykonávání ústních pohybů;
3. dyspraxie motorická - dítě má obtíže v pohybování tak, jak je plánováno a
organizováno smyslovými vstupy.
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Palatolalie (porušená realizace řeči při rozštěpu patra). Pojmem palatolalie
označujeme vady řeči provázející rozštěp patra, popřípadě rozštěp rtu a patra.
Palatolalie je důsledkem orgánového defektu a má spolu s deformacemi kosmetického
rázu značné důsledky ve vytváření osobnosti i v rozvíjení odpovídajících
společenských vztahů. (Škodová, Jedlička, 2003)



Rhinolalie (huhňavost, změny rezonance a zvuku hlásek při mluvě). Jde o vadu
zvuku řeči, která vzniká důsledkem velofaryngeální insuficience, což je nedostatečná
schopnost funkce patrohltanového uzávěru a všech struktur, jež se na této funkci
podílejí.
Rozeznáváme tři typy rhinolalie. Rhinolalie aperta - huhňavost otevřená. Při ní
dochází k patologicky zvýšené nosovosti. Rhinolalie clausa - huhňavost zavřená, při
které dochází k patologicky snížené nosovosti. Rhinolalie mixta - huhňavost smíšená,
nastává tehdy, je-li patrohltanový uzávěr nedostatečný a přitom je současně
patologicky zmenšený prostor rezonančních dutin. (Škodová, Jedlička, 2003)



Dysfonie (porucha v tvorbě a užití hlasu). Dysfonie je psychogenní porucha hlasu.
Může vzniknout buď náhle, bez předchozích úvodních hlasových obtíží, nebo např. po
zánětech horních cest dýchacích, kdy po úplném vyléčení přetrvává chrapot, ačkoliv
laryngoskopický nález na hlasovém ústrojí je již zcela fyziologický. U dětí se objevuje
často po vstupu do kolektivního zařízení (např. mateřské školy), kdy se snaží
navzájem překřikovat, nebo při společných hrách atd. dochází k dětské hyperkinetické
dysfonii. (Škodová, Jedlička, 2003)



Balbuties (koktavost, porucha plynulosti mluvního projevu). Lechta (2002)
pokládá koktavost za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů zajišťujících
mluvení, které se nejnápadněji projevuje charakteristickými nedobrovolnými
specifickými pauzami. Tyto pauzy narušují plynulost procesu mluvení a tím působí
rušivě

s ohledem

na

komunikační

záměr.

Charakteristickým

příznakem

je

nedobrovolné a nekontrolovatelné narušení plynulosti mluvení, které je převážně
spojené s nadměrnou námahou při artikulaci a psychickou tenzí, související s realizací
komunikačního záměru.
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Tumultus Sermonis (brebtavost, patologicky zvýšené tempo řeči). Breptavost je
narušená komunikační schopnost, jejímž hlavním příznakem je nadměrně zrychlené
tempo řeči, při kterém se zhoršuje srozumitelnost projevu a může vyústit až do
nesrozumitelné řeči. Typickým příznakem je pak nejen rychlé, ale i nerovnoměrné
tempo řeči. Rozeznáváme zrychlení interverbální (mezi slovy) a intraverbální
(uprostřed jednoho slova). (Škodová, Jedlička, 2003)



Vývojová dysartrie (porucha motoriky mluvy při organické lézi CNS). Vývojová
dysartrie je porucha hláskování a vyslovování. Zároveň je narušena i prozodie řeči.
Jde tedy o expresivní poruchu řeči, která je způsobena zřejmým poškozením mozku a
mozkových drah. Projevuje se v dyskoordinaci a nesprávném tonu svalů ústrojí
dechového, hlasového a artikulačního. Je jedním ze symptomů dětské mozkové obrny,
ale může se vyskytnout i samostatně. Dvořák (2001)

2. PORUCHY NA BÁZI POSTIŽENÍ JAZYKOVÉHO VÝVOJE


Opožděný vývoj řeči (subnormální vývoj řeči vzhledem k fyzickému věku dítěte).
Opožděný vývoj řeči se za samostatnou nozologickou jednotku pokládá tehdy, je-li
hlavním příznakem poruch, jež dítě má. (Škodová, Jedlička, 2003, s. 91). Opožděný
vývoj řeči lze podle symptomů charakterizovat z řady hledisek.
Nejznámější je Sovákova klasifikace, jak ji uvádí Škodová, Jedlička (2003, s. 92-93):
 Opožděný vývoj řeči prostý – hlavním příznakem je opoždění v oblasti
řečového projevu.
 Omezený vývoj řeči – při různých druzích postižení, př. mentálním, těžších
poruchách sluchu apod. U dětí s mentálním postižením závisí na stupni
postižení intelektu.
 Přerušený vývoj řeči – po úrazech, nádorových onemocněních mozku, vážných
duševních onemocněních apod. Za příznivých podmínek jde o opožděný vývoj
řeči s možností dosáhnout normy.
 Scestný vývoj řeči – projevuje se odchylkou od normy jen v některé z rovin
řečového vývoje.
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Vývojová dysfázie (těžká porucha vývoje řeči na organickém difúzním
podkladu). Vývojová dysfázie je tzv. paratypická porucha, která vzniká poškozením
řečových zón v mozku. Jedná se o druh dětské nemluvnosti.

Podle Škodové a

Jedličky (2003, s. 106) označuje současná česká klinická logopedie termínem
vývojová dysfázie specifický narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností
nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči
jsou přiměřené. Charakteristickými znaky jsou opožděný vývoj řeči, porucha
rozlišování fonologických opozicí související s poruchou kódování akustických znaků
jednotlivých hlásek, poruchy tvorby sledů hlásek a porucha syntaxe. Rozlišujeme:
 expresivní dysfázii – typický je omezený vývoj řeči. Artikulace je narušena na
úrovni jednotlivých hlásek. Porozumění řeči je zachované, pokud je intelekt
dítěte neporušený.
 receptivní dysfázii – typická je porucha fonematického sluchu a porucha
chápání složitých logicko-gramatických struktur.
Obě formy dysfázie jsou často provázeny agramatismy, dysgrafií a dyslexií.
(Mikulajová, Rafajdusová, 1993)


Specifické poruchy učení (poruchy v rozvoji komunikace čteným a písemným
projevem). Matějček (1988, s. 25) uvádí, že specifické poruchy učení jsou souhrnným
označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při
nabývání a užívání takových dovedností jako je mluvení, porozumění mluvené řeči,
čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní
postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když
se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení, není přímým
následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. Nejčastější specifickou
poruchou učení je dyslexie (specifická porucha čtení). S ní je obvykle spojena
dysortografie (specifická porucha pravopisu). Dysgrafie je specifická porucha psaní,
dyskalkulie specifická porucha početních schopností. Zřídka se můžeme setkat
s dyspinxií (specifická porucha kreslení) a dysmuzií (specifická porucha hudebních
schopností).
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3. PORUCHY NA BÁZI POSTIŽENÍ PERCEPCE


Poruchy zraku (poruchy řečové komunikace vyvolané vlivy poruchy zraku). Zrak
se podílí na vývoji řeči asi 30%. Lechta (2002) se přiklání k Litvakově tezi, která říká,
že u zrakově postižených dětí je narušena především dynamika vývoje řeči. Narušení
této dynamiky se projevuje v určité retardaci v raných stadiích vývoje a potom
v akceleraci v pozdějším období. Retardační vlivy zrakového postižení působí na
vývoj řeči pravděpodobně až do začátku školního věku, a to ve vývoji formální i
obsahové stránky řeči. Nejčastějším projevem poruch řeči u zrakově postižených je
verbalismus. Verbalismus znamená, že dítě sice používá značné množství slov,
přičemž však nechápe jejich smysl.



Poruchy sluchu (poruchy řečové komunikace vyvolané vlivy poruchy sluchu).
U sluchově postižených dětí se nejvíce setkáváme s omezeným (převážně
u neslyšících dětí), přerušeným (u dětí, u kterých došlo ke ztrátě sluchu až v určitém
věku), případně opožděným vývojem řeči (u nedoslýchavých dětí). U neslyšících a
těžce sluchově postižených jedinců jsou narušeny všechny fáze řečové produkce:
dýchání, fonace, artikulace. Specificky je narušena modulace řeči. Za jednu
z dominujících vad řeči sluchově postižených můžeme považovat dyslálii (Lechta,
2002).

4. PORUCHY NA BÁZI POSTIŽENÍ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ


Psychiatrická

onemocnění

(poruchy komunikace při

autismu, dětských

psychózách). Autismus je pervazivní vývojová porucha. Podstata autismus je
v odtržení jedince od reálného světa a pohroužení se do svého světa vnitřního.
Charakteristická je vrozená neschopnost vytvářet kontakty s ostatními lidmi, jedná se
o tzv. extrémní osamělost. Mezi nejčastější příznaky patří neschopnost vzájemné
společenské interakce, neschopnost komunikace, nejen verbální, omezené a
stereotypní zájmy a aktivity. Dvořák (2001) uvádí dvě nejčastější diagnózy autismu:
 Atypický autismus, při kterém se narušený vývoj stává zřejmý až po třetím
roce.
 Dětský neboli infantilní autismus, při kterém se narušený vývoj začíná
projevovat již před třetím rokem.
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Stavy po úrazu CNS či onemocnění CNS (komunikační, paměťové poruchy,
poruchy pozornosti apod.). Do této skupiny poruch komunikace řadíme nejčastěji
afázii. Afázie je ztráta již vyvinutých, naučených schopností dorozumívat se mluvenou
nebo psanou řečí v důsledku organického poškození, léze korových a podkorových
oblastí mozku. Klenková (2000, s. 22) rozlišuje afázii:
 senzorickou (sluchová, zraková) – postižený jedinec slyší, vidí, ale nerozumí;
 motorickou – jedinec rozumí obsahu sdělení, ale neví, jak odpovědět;
 celkovou, totální – jedinec nepoznává slova, nemůže mluvit.



Mentální handicap (subnormální inteligenční schopnosti a poruchy komunikace).
Řeč mentálně retardovaných dětí je velmi výrazně narušena. Nejde pouze o nějaké
chyby nebo poruchy řeči, jde o narušení komunikační schopnosti. Jedním
z nejcharakterističtějších znaků je omezený vývoj řeči. Je narušen do té míry, že
nedosáhne úrovně normy. U dětí s mentální retardací zjišťujeme několikanásobně
častější existenci poruch řeči než u intaktní populace (Lechta, 2002). Často můžeme
u jedinců s mentální retardací pozorovat echolálii, tj. mechanické opakování slyšeného
bez pochopení smyslu.

3.3.2 KLASIFIKACE PORUCH KOMUNIKACE PODLE DVOŘÁKA
Dvořák (2003) ve své klasifikaci narušené komunikační schopnosti rozlišuje poruchy jazyka a
poruchy řeči.
1. PORUCHY JAZYKA
Jedinci s receptivní poruchou jazyka vykazují obtíže ve schopnosti zpracovat, interpretovat
nebo porozumět mluvenému jazyku. Vyžadují časté opakování instrukcí, mají problémy
v pochopení a následném vykonávání úkolů jak ve škole, tak později v zaměstnání.
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U dětí se receptivní jazyková porucha může jevit jako nepozornost a může být dokonce
nesprávně diagnostikována jako syndrom poruchy pozornosti (dále ADD). Z toho důvodu se
doporučuje, aby před stanovením diagnózy ADD byl u dítěte nejprve velmi podrobně
zmapován řečový a jazykový vývoj. Dospělí, kteří mají sníženou úroveň porozumění jazyka,
např. nerozumí vtipu a okolí se mohou jevit jako „pomalu chápající“, což pro ně může být
velmi frustrující a nepříjemné a v konečném důsledku to má vliv na jejich společenské
uplatnění, na jejich sebehodnocení a sebepojetí, které je tím velmi sníženo.
Děti s expresivní jazykovou poruchou nemluví přiměřeně svému věku, mluví jen v krátkých
větách, mají malý rozsah aktivní slovní zásoby. Konverzaci a jakémukoliv výstupu na
veřejnosti se spíše vyhýbají, proto bývají často označovány jako plaché. Obecně můžeme říci,
že jedinci s expresivní jazykovou poruchou mluví nejednoznačně, používají pro danou situaci
nevhodná slova, mají obtíže s vybavováním si slov, z toho důvodu bývají často nepochopeni a
jakýkoliv další impulz k tomu, aby vysvětlili, co svým projevem mysleli, je uvádí do dalších a
dalších rozpaků.
Dětské jazykové poruchy jsou klasifikovány podle toho:
a) zda jsou to specifické jazykové poruchy, nebo součást obecnější kognitivní poruchy
(symptomatická porucha jazyka);
b) zda je postiženo porozumění nebo exprese anebo obojí.
Jedná se o následující poruchy:


Vývojová fonologická porucha. Vývojovou fonologickou poruchu můžeme chápat
jako časové opoždění nebo odchylku (vyžadující terapii) v podstatě normálních
(v určité době) jazykových procesů a mechanizmů verbální produkce. Jedná se
o jazykovou poruchu u dítěte, které se vyvíjí přiměřeně v jiných oblastech, ale má
obtíže osvojovat si řeč v období kolem 4 let. V některých případech je u dětí
s vývojovou fonologickou odchylkou ve školním věku vysoké riziko vzniku dyslexie a
dysortografie.



Vývojová dysfázie. (viz výše)



Opožděný vývoj jazyka. (viz výše)
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Deviantní vývoj jazyka. Jedná se o odchylný jazykový vývoj. Dítě používá svá
vlastní pravidla. Jazykové poruchy, které se u dítěte vyskytují, neodpovídají vývoji
syntaxe, gramatiky a slovníku a obecného užívání jazyka a rozumění jazyka. Projev
takového dítěte je nesrozumitelný.



Poruchy učení. Jsou to takové poruchy učení, při kterých jsou již od raných stádií
vývoje narušeny způsoby normálního osvojování si dovedností čtení, psaní a
aritmetiky. Nejsou prostým důsledkem nedostatku příležitostí k učení, mentální
retardace a nesouvisí s žádnou formou získaných úrazů či onemocnění mozku.
(Mezinárodní klasifikace nemocí, 1999)



Afázie. Afázie je ztráta již nabyté schopnosti komunikovat, a to na podkladě
poškození mozku. (Vitásková, Peutelschmiedová, 2005, s. 178.)



Kognitivní - lingvistické poruchy. Jedná se o poruchy vyskytující se u lidí, kteří
utrpěli poškození hlavy nebo jiné mozkové inzulty. Nejčastější obtíže se týkají paměti,
pozornosti, slovníku, orientace, adaptace v prostředí, zpracování a analýzy informací
(psaných či orálních).

2. PORUCHY ŘEČI
Pokud je u člověka narušena z různých důvodů oblast fonace, artikulace, rezonance nebo
fluence, jedná se podle Dvořáka (2003) o poruchy řeči. Tu lze, podle toho, jaká konkrétní
oblast je narušena, rozdělit na poruchy hlasu (dysfonie), poruchy artikulace (dyslálie),
dysartrie, vývojovou verbální dyspraxii (deficity orálně motorického plánování
artikulované řeči), poruchy rezonance (hypernazalita, hyponazalita) a poruchy fluence
(koktavost a brebtavost).
Mezi symptomatické poruchy řeči a jazyka, které doprovázejí jiné dominantní postižení,
lze zařadit poruchy sluchu, dětskou mozkovou obrnu, mentální retardaci, kognitivní poruchy,
neurologické poruchy, autizmus, schizofrenii, Downův, Aspergerův, aj. syndromy, poranění
mozku, deficity paměti, ADD, syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou (dále ADHD),
anatomické abnormality řečových orgánů, emoční poruchy, faktory životního prostředí, příp.
další.
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Na rozdíl od poruch řeči, poruchy jazyka nejsou obecně klasifikovány podle jazykových
komponent, které jsou narušeny. Je to proto, že u dětí není postižení omezeno jen na jednu
jazykovou komponentu. (Dvořák, 2003, s. 24)
O klasifikaci specifických vývojových poruch jazyka se pokusili Rapinová a Allenová.
Autorky vycházely z jazykových, neurologických a psychologických deficitů vyšetřených dětí
s diagnózou specifická vývojová porucha jazyka. Byly zjištěny určité charakteristické
symptomy, ze kterých byly vytvořeny následující syndromy (in Dockrell, Messer, 1999, s.
53):


verbálně akustická agnózie (problémy s porozuměním);



verbální dyspraxie (omezená schopnost mluvit, narušená tvorba hlásek);



fonologický syndrom (dítě mluví, ale není mu rozumět);



fonologicko-syntaktický (nesprávná výslovnost a neplynulost);



lexikálně-syntaktický (nevyzrálá syntax a problémy se zvolením správných slov);



sémanticko-pragmatický (problémy v pochopení a správného používání jazyka).

Allenová a Rapinová, jak uvádí Mikulajová, Rafajdusová (1993. s. 63), rozdělily děti
s poruchami čtení do několika skupin.
První je skupina obsahující tři podskupiny, ve kterých převažují expresivní poruchy:
1. fonologicko-syntaktický syndrom s oromotorickou apraxií nebo bez ní;
2. těžký expresivní syndrom s dobrým porozuměním;
3. syntakticko-pragmatický syndrom.
Druhá skupina zahrnuje verbální akustickou agnózii, kterou charakterizuje deficit ve
fonetickém dekódování, jež se objevuje v tak časném stadiu jazykového vývoje, že je
překážkou vývoje porozumění a vyjadřování při úplné anebo částečně zachované schopnosti
zpracovávat zrakově prezentovanou řeč.
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Třetí skupina vykazující autistické symptomy zahrnuje dvě podskupiny:
1. těžký autismus s mutismem;
2. autismus s echolálií.
Do čtvrté skupiny byl zařazen sémanticko pragmatický syndrom, u kterého nejsou zjistitelné
závažné autistické citové poruchy, ale který je charakterizován echolálií a nedostatečným
zpracováním sémantické informace, stejně jako neadekvátním používáním jazyka
v pragmatickém kontextu.
Klasifikaci Rapinové a Allenové převzala Mikulajová (1993), která ji společně se svými
kolegy využila v neuropsychologických výzkumech zabývajících se vývojovou dysfázií. Na
základě výzkumů dětí s vývojovou dysfázií stanovila 4 skupiny na základě společných
symptomů (tamtéž):
 syndrom fonologicko-syntaktický;
 syndrom těžký expresivní s drobným porozuměním řeči;
 syndrom sémanticko-pragmatický;
 verbálně akustická agnózie.
Hranice mezi jednotlivými skupinami je však velmi náročné spolehlivě určit, jelikož se ve
velké míře překrývají. Proto je tato klasifikace považovaná jen jako pomocná pro zdůraznění
těžiště poruch u jednotlivých dětí.
Podle Laheyové (in Mikulajová, Rafajdusová, 1993) se lze v současné době setkat se dvěma
základními metodologickými přístupy k narušenému vývoji řeči. První přístup je zaměřený na
primární příčinu a rozlišuje tak následující kategorie:


hluchotu;



mentální retardaci;



autismus;



specifickou poruchu jazyka (specific learning impairment);
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afázii;



poruchy učení;



poruchy řeči u nevidomých dětí.

Podstatou tohoto interindividuálního přístupu je porovnat děti mezi sebou, popsat zjištěné
deficity v rámci klinické kategorie a najít tak vhodnou diagnózu pro každé dítě. Problémem tu
může být rozmanitost projevů při stanovování diagnózy specifická porucha jazyka. Ze
samotného názvu nelze určit, jaké jazykové dovednosti můžeme očekávat.
Druhý přístup – intraindividuální – se zaměřuje na silné a slabé stránky psychického vývoje
dítěte. Zaměřuje se na zjištění aktuálních schopností dítěte. Hodnocena je hlavně sluchová
sekvenční paměť, vnímání a zpracování časových charakteristik verbálních podnětů a
zpracování multisenzorické informace.
Dvořák (2003) uvádí společné znaky specifických poruch řeči a jazyka:
1. Narušení či opoždění vývoje funkcí úzce souvisí s biologickým zráním CNS. Počátek
poruchy se vždy objevuje v raném dětství, což má tu výhodu, že lze dítě včas
diagnostikovat a nabídnout mu vhodnou terapii.
2. Vývojové poruchy řeči či jazyka mají relativně stálý průběh bez větších výkyvů.
Pokud dítě absolvuje vhodnou terapii a pokud rodiče intenzivně s dítětem pracují
podle pokynů odborníků, lze vyslovit určitou prognózu, jak se bude porucha vyvíjet.
3. Většina dětí s vývojovými poruchami řeči a jazyka má narušenou motoriku a
prostorovou orientaci.
4. Často lze najít v rodinné anamnéze dětí s vývojovými poruchami řeči či jazyka
podobné obtíže či poruchy i u jiných rodinných příslušníků a příbuzných. Z toho lze
usuzovat na vliv dědičnosti.
5. Problém může být v etiologii poruchy, kterou lze jen zřídkakdy přesně určit.
6. Jako nevýznamný se jeví řečový a jazykový vývoj dětí s poruchou do tří let. Existují
děti, u nichž je řečový vývoj zpomalený, avšak po třetím roce začínají komunikovat na
vývojově přiměřené úrovni a naopak jsou děti, jejichž řečový vývoj nejeví známky
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žádného opoždění, a přesto po třetím roce nezačnou mluvit. Proto můžeme tyto
okolnosti považovat za klinicky nevýznamné.
7. U dětí se specifickými vývojovými poruchy řeči a jazyka se i po dosažení normální
úrovně jazykových dovedností objevují specifické přidružené problémy. Jsou to
především abnormality v interpersonálních vztazích, emoční poruchy, poruchy
chování a obtíže ve čtení a psaní.

4 SPECIFICKÁ PORUCHA JAZYKA
V zahraniční odborné literatuře se velmi často objevuje pojem specifická porucha jazyka (dále
SPJ). Zajímalo nás, jaký vztah má SPJ ke specifickým poruchám řeči zahrnující specifické
asimilace a artikulační neobratnost.
Podle Vágnerové a Klégrové (2008, s. 335-336) slouží termín SPJ k označení narušeného
rozvoje jazykových schopností, jehož typické projevy jsou přesněji vymezeny v následujících
bodech:


Předpokládá se, že jde o vývojový problém, jehož základem je specifická porucha těch
oblastí mozku, které jsou důležité pro zpracování různých aspektů jazyka, resp.
verbálně prezentovaných informací. SPJ není důsledkem mentálního či sluchového
postižení ani artikulačně motorických problémů.



Nejde o komplexní poruchu kognitivních schopností. U takto postižených dětí není
diagnostikováno celkové snížení rozumových schopností, avšak jejich způsob
uvažování a zpracování informací mívá určité typické charakteristiky. Proto je
užitečné zaměřit se při vyšetření inteligence na zjištění předností a nedostatků dílčích
schopností takového dítěte.

Termín specifická porucha jazyka se používá zejména v anglosaském prostředí. V našem
prostředí označujeme tímto pojmem vývojovou dysfázii. Termín vývojová dysfázie se
v anglosaském prostředí nepříliš často objevuje, a to proto, že logopedové nechtějí dítě
s vývojovou poruchou, která dosud není zcela jasně neurologicky nebo geneticky
diagnostikovaná, nálepkovat. Proto tyto poruchy označují jako specifické narušení
jazykových schopností (Specific Language Impairment ). (Russell, Webb, 2009)
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Mikulajová, Rafajdusová (1993) pokládají vývojovou dysfázii za jeden typ specifických
vývojových poruch učení, pro který se zavádí pojem specifická vývojová porucha jazyka.
Podle obou autorek se jedná o specificky narušený vývoj řeči v důsledku raného mozkového
poškození různé etiologie, které postihuje tzv. řečové zóny vyvíjejícího se mozku.
Podle Leonardové, jak uvádí Matějček, Vágnerová (2006, s. 32-33) je specifická porucha
jazyka definována jako opoždění vývoje jazykových dovedností, které není zapříčiněno
percepčním (sluchovým) či neurologickým postižením, nízkou úrovní inteligence ani výrazně
nepodnětným prostředím.
Zangwill (in Bishop, 2005, s. 21) se při definování SPJ odvolává na pomalý, omezený nebo
jinak narušený jazykový vývoj u dětí, které nemají výrazné projevy neurologické nebo
psychiatrické poruchy a jejichž jazykové obtíže nevznikly následkem hluchoty.
Velmi obecnou charakteristiku SPJ uvádí Reid, Donaldson (1996, s. 133), podle nichž lze za
dítě se SPJ označit takové dítě, které má narušený jazykový vývoj, ale jinak normální
psychomotorický vývoj.
Podle logopedů je pro SPJ charakteristické, že jde o značně heterogenní poruchu jak ve svých
typech, tak závažnosti postižení. Russell a Webb (2009) uvádí, že existuje mnoho možných
kauzálních faktorů, včetně postižení symbolických reprezentačních schopností, postižení
percepčního zpracování jak na úrovni řečových zvuků, tak na úrovni vět, obtíží ve sluchové
paměti, v řešení problému (včetně postižení schopnosti testování hypotéz a dedukce),
v poznávacích procesech, ve verbálním a neverbálním myšlení a obtíží na metalingvistické
úrovni. V poslední době se také zkoumá vliv genetiky na gramatické dovednosti u dětí se SPJ.
Děti se SPJ mají výrazně nižší úroveň jazykových schopností, než se při daných neverbálních
intelektových schopnostech očekává. Narušena je jak expresivní, tak receptivní oblast řeči.
Obtíže se projevují ve všech jazykových rovinách, tj. v rovině fonologické, morfologickosyntaktické, lexikálně-sémantické i pragmatické. Projevy poruchy nacházíme i v dalších
percepčně-kognitivních oblastech, jako je motorika, grafomotorika, pozornost, paměť apod.
Dítě se specifickou poruchou jazyka má celkově nižší psychickou výkonnost, je rychle
unavitelné. Ve školním věku se u něj mohou a často se i rozvíjejí specifické poruchy učení, a
to hlavně dyslexie, dysortografie a dysgrafie.
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U mnoha dětí se SPJ přetrvávají deficity v jazyce až do dospělosti. Některé studie se
zaměřovaly na vyhledání dětí se SPJ v předškolním věku a dále pak tyto děti sledovaly během
pravidelné školní docházky. Výsledkem bylo zjištění, že u většiny dětí jazykové obtíže
přetrvávají do puberty. Navíc byly tyto děti většinou umístěny do speciální třídy pro děti se
specifickými poruchami učení, nebo musely opakovat školní rok či přinejmenším vyžadovaly
doučování.
Jiná studie, kterou provedli Nippold a Fey (in Leonard, 2000), zkoumala porozumění
metaforám u desetiletých dětí se SPJ, jejichž jazykové problémy byly prvně diagnostikovány
již během předškolních let. Přestože byly do kontrolní skupiny zahrnuty děti, jejichž skóre
v oblasti porozumění vět bylo srovnatelné se skupinou dětí se SPJ, děti se SPJ dosáhly
mnohem horších výsledků.
Zatím nejvýstižnější charakteristikou skupin dětí, které by mohly být zařazeny do kategorie
specifické poruchy jazyka, je opožděný a pomalý vývoj řeči při lepším vývoji interakcí mezi
obsahovou a pragmatickou rovinou jazyka.
V populaci se můžeme se specifickou poruchou jazyka setkat až u 7 % dětí (Tombling in
Botting, 2007).

4.1 SYMPTOMATOLOGIE SPECIFICKÉ PORUCHY JAZYKA
Mezi nejčastější projevy specifické poruchy jazyka patří:


Nespecifický neurologický nález. U dětí se SPJ se může, ale i nemusí vyskytnout
neurologický nález. Bylo zjištěno, že až polovina dětí se SPJ má abnormální nebo
patologický EEG záznam. Podle Třesohlavové (in Mikulajová, Rafajdusová, 1993, s.
96) lze říci, že charakter neurologických nálezů dysfatických dětí se podobá tomu,
jaký známe u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí.



Narušený vývoj řeči.



Psychomotorická nestabilita.



Opoždění psychomotorického vývoje.



Zvýšená citová dráždivost.
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Snížená schopnost soustředit se.



Tiky.



Snížené intelektové schopnosti.



U většiny dětí s vývojovou dysfázií se ve školním věku vyvine obraz lehké mozkové
dysfunkce (Sýkorová, Matulay, Dudášová In Mikulajová, Rafajdusová, 1993, s. 96).

Palodová (1998) řadí mezi nejčastější charakteristiky dětí s vývojovou dysfázií
dysgramatismus, nízkou úroveň verbální paměti, pomalu se vyvíjející fonematický sluch,
narušení jazykového citu, ve výslovnosti problémy s rozlišením distinktivních rysů hlásek,
specifickou poruchu artikulace a dlouhou dobu fixace jednotlivých řečových dovedností, a to
jak v obsahové, tak formální stránce.
Vágnerová, Klégrová (2008) uvádějí další charakteristiky dětí se SPJ, kterými jsou potíže se
symbolickou reprezentací, s odvozením pravidla a jeho aplikací, obtíže v analogickém
uvažování, větší potíže se sekvenčním zpracováním informací a narušení verbální paměti.

4.2 DIAGNOSTIKA SPECIFICKÉ PORUCHY JAZYKA
Specifickou poruchu jazyka lze diagnostikovat v případě, kdy jde o narušený vývoj
jazykových schopností, který nelze vysvětlit ani mentální retardací, ani fyzickým
handicapem, ani poruchou sluchu, ani citovou deprivací či emočními poruchami, ani
nepříznivými vlivy prostředí a výchovy (Mikulajová, Rafajdusová, 1993, s. 96).
Pro diagnostiku specifické poruchy jazyka byl vytvořen speciální test, který byl nazván podle
jeho autorů. Autoři Rice/Wechslerova testu jsou Mabel Rice z Kansaské univerzity a Ken
Wexler z Technického institutu v Massachusetts. Jedná se o první test porozumění, který má
za cíl diagnostikovat děti se SPJ. Rice/Wechslerův test včasné gramatické poruchy byl
publikován v roce 2001. Hlavním cílem testu je zjistit tzv. specifické gramatické ukazatele –
TEGI. Tyto gramatické ukazatele identifikovali oba autoři ve svém výzkumu. Test, který je
pro děti od 3 do 8 let, využívá hru s panenkami a jinými hračkami, aby se zjistila úroveň
používání specifických gramatických pravidel. U anglicky mluvících dětí je nejčastějším
indikátorem to, že děti nepoužívají koncovku “ed” u sloves v minulém čase a formy “to be” a
“to do” v otázkách. „Víme, že pokud má dítě výrazné obtíže v těchto oblastech, bude to
pravděpodobně v důsledku jeho jazykové poruchy,“ říká Rice (Rice/Wechsler Test, 2011). Na
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základě obtíží diagnostikovaných v Rice/Wexlerově testu byla vytvořena terapie, kde jde
podle Rice o schopnost vytvořit pro děti takové situace, ve kterých musí komunikovat. Při
komunikaci totiž dochází k ovlivňování dětí mezi sebou. Důležitou roli hraje při vzájemné
komunikaci i učitel. Mezi hrami, které Rice doporučuje, je např. velmi oblíbená hra na
obchod, kdy si děti mezi sebou střídají jednotlivé role: zákazník – prodavač. (tamtéž)
Pokud je terapie dobře prováděna, mají děti se SPJ velmi dobré výsledky. Byly zjištěny
pozitivní výsledky jak u dětí s lehčím stupněm poruchy, které dostihly své vrstevníky
v období nástupu do základní školy, tak i u dětí s těžším stupněm poruchy.
V České a Slovenské republice se při stanovování vývojové dysfázie vychází především
z podrobné psychologické diagnostiky (Škodová, Jedlička, 2003). Psychologická diagnostika
zahrnuje anamnézu, opírá se o foniatrické vyšetření, vyšetření sluchu a vyšetření řeči.
Vyšetření řeči zahrnuje oblast artikulace, fonematické diferenciace, uvědomění si hláskové
struktury slova, popis obrázku, vyprávění na dané téma, čtení a reprodukce textu (u dětí od 2.
ročníku ZŠ). Samotná psychologická diagnostika se provádí pomocí standardizovaných
psychodiagnostických

testů.

Nejdůležitější

součástí

psychologické

diagnostiky

je

neuropsychologické vyšetření, které podle Mikulajové, Rafajdusové (1993) zahrnuje mimo
jiné vyšetření laterality, vnímání a reprodukci rytmu, porozumění řeči, vyšetření časové a
prostorové orientace, vyšetření motoriky, sluchového vnímání (vnímání frekvence tónu,
muzikálnost, schopnost identifikovat a reprodukovat rytmické struktury), taktilní a
kinestetické funkce, zrakové vnímání, receptivní a expresivní řeč, čtení, psaní, počítání. Na
základě vyšetření se napíše diagnostický závěr, který obsahuje diagnózu dítěte.
Někteří odborníci využívají pro potvrzení diagnózy SPJ Heidelbergský test vývoje řeči (dále
H-S-E-T). Jedná se o testovou baterii, jejímž cílem je zjišťovat stav vývoje řečových
schopností u dětí mezi třetím až devátým rokem věku. H-S-E-T se snaží zmapovat všechny
úrovně řečových procesů, tj. větnou strukturu, morfologickou strukturu, větný význam, slovní
význam, interakční význam a integraci těchto úrovní. Pomocí tohoto testu získáváme
informace o řečových výkonech dítěte a zároveň o jazykové kompetenci, kterou má dítě
v různých oblastech jazykových schopností (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997).
Na Slovensku byl v roce 1998 proveden výzkum, při kterém byly nasbírány první klinické
zkušenosti z vyšetřování dětí s diagnózou vývojová dysfázie pomocí H-S-E-T. Vzorek tvořilo
25 dětí s vývojovou dysfázií (19 chlapců, 6 děvčat) a 25 intaktních dětí. Autorkami výzkumu
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byla M. Mikulajová, T. Buzáková. Výkony v jednotlivých subtestech u dětí s vývojovou
dysfázií a dětí intaktních ukazují tabulky č. 1 – 6 (viz Příloha č. 1).
Autorky zjistily, že H-S-E-T zachytává rozdíly mezi intaktními a dysfatickými dětmi ve všech
měřených řečových schopnostech. Intaktní děti na rozdíl od dětí s vývojovou dysfázií dosáhly
poměrně homogenních výsledků ve všech subtestech (o čemž hovoří dobrý poměr standardní
odchylky k průměrnému skóre). Děti s vývojovou dysfázií pak měly velmi heterogenní
výkony v subtestech s výjimkou VS, PS, IS, BK, VN.
Celkově lze konstatovat, že získané výsledky se ve velké míře shodují s tím, co uvádí autorka
německé verze testu H. Grimmová a její spolupracovníci o dysfatických dětech v německém
jazykovém prostředí.
Podle Grimmové, jak uvádí Mikulajová, Buzáková (1999, s. 86), při vývojové dysfázii:


probíhá vývoj řeči nejen výrazně opožděně, ale i strukturálně odlišně;



ve všech jazykových rovinách se projevuje značné snížení výkonů, ale těžiště deficitů
je v morfologicko-syntaktické rovině;



děti mají sice lépe vybudovanou impresivní řeč než expresivní, ale i napříč tomu je
jejich porozumění řeči výrazně slabší v porovnání s normou;



těžiště deficitů ve vývoji gramatického systému je syntax; proto dosahují v subtestech
zaměřených na morfologii (PS, AM, AD) lepší výkony než v subtestech zaměřených
na syntax (VS, IS); ale i v této jazykové rovině jsou jejich výkony oproti normě
výrazně nižší;



dysfatické děti mají lépe vybudovanou pragmatickou rovinu řeči v porovnání se
syntaktickou.

4.2.1 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA SPECIFICKÉ PORUCHY JAZYKA
Při stanovování diagnostických kritérií se nejsnadněji diagnostikuje deficit v jazykových
schopnostech. Velkým problémem je naopak odlišení SPJ od jiných poruch, které mají
podobné charakteristiky.
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Tabulka č. 4: Kritéria specifické poruchy jazyka (Leonard, 2000, s. 10)
Kritéria
Skóre v jazykovém testu: – 1.25 standardní odchylky nebo nižší; riziko
společenského nepochopení.
Neverbální IQ
IQ 85 nebo vyšší.
Sluch
Dítě prošlo sluchovým screeningem bez zjištění deficitů.
Zánět středního ucha
V nedávné době bez výskytu.
Neurologické dysfunkce
Žádný důkaz záchvatového onemocnění, mozkové obrny, mozkového
poranění, osoba se ve vztahu k nemoci neléčí (nevyskytují se ani náznaky
nemoci).
Anatomická struktura dutiny Bez anomálií. Screeningem byl zjištěn vývojově přiměřený stav.
ústní a její funkce
Sociální vztahy
Žádné symptomy poruchy reciproční sociální interakce. Dítě netrpí
atypickým či jiným typem autismu.

Faktory
1. Jazykové schopnosti
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kritéria uvedená v tabulce č. 6 byla stanovena tak, aby bylo možno vyloučit z diagnózy SPJ
ty děti, jejichž jazykové poruchy vznikly na základě jiných okolností. Nicméně existuje
skupina, která nesplňuje všechna uvedená kritéria, přesto však tato skupina nespadá do jiných
diagnostických kategorií. Například některé děti mají skóre v neverbálních testech inteligence
mezi 70-84, což je příliš nízké pro stanovení diagnózy SPJ, avšak příliš vysoké pro stanovení
diagnózy mentální retardace. V úvahu musíme brát také děti, které mají obtíže při učení
jazyka, přičemž jejich skóre ve složeném jazykovém testu není tak nízké, aby mohly být
zařazeny do skupiny dětí se SPJ. Těmto dětem by měla být také poskytnuta péče. (Bishop,
2005) To, že jsou tyto děti vyloučeny z kategorie SPJ je především v důsledku určitého
konservatismu ve vědecké oblasti. Je důležité si uvědomit, že děti, které splňují všechna
kritéria specifické poruchy jazyka, netvoří homogenní skupinu, naopak vytvářejí různé
podskupiny.
Ad 1) Jazykové schopnosti
Bylo provedeno velké množství studií, jež se zabývaly stanovením SPJ. Pro diagnostiku bylo
využito různých standardizovaných testů jazykových schopností, neboť děti se SPJ vykazují
deficity v širokém rozsahu jazykových schopností. Ukázalo se, že tyto testy neodhalily
všechny možné nedostatky v jazykových schopnostech. A pokud tyto nedostatky byly
objeveny, nepřikládala se jim příliš velká váha z hlediska jejich relativní důležitosti
v každodenním životě dítěte.
Bylo však zjištěno, že děti se SPJ nemají obvykle postiženy všechny aspekty jazyka ve stejné
míře. Nejčastěji je u dětí se SPJ narušen rozvoj fonologických, morfologických a
syntaktických dovedností (Vágnerová, Klégrová, 2008). Znamená to, že největší obtíže mají
při výuce gramatiky. Lexikální i sémantická úroveň bývají na přijatelné úrovni, přičemž
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někdy se mohou vyskytnout potíže při porozumění významu některých slov. Ani pragmatická
úroveň nemusí být výrazně narušena, a to i přesto, že se ve verbálním projevu dětí se SPJ
vyskytují gramatické nepřesnosti, děti používají spíše kratší věty, jejichž větná skladba může
být nápadně jednoduchá nebo neobratná.
Pokud mají děti se SPJ problémy se syntaxí a s fonologickým porozuměním, mají často potíže
i se zvládáním mluveného a psaného jazyka, tj. se čtením a písemným projevem. V takových
případech se bude specifická porucha jazyka vyskytovat současně se specifickými poruchami
učení. (Vágnerová, Klégrová, 2008)
Jazykové testy však nejsou jedinými testy jazykových schopností, které jsou zahrnuty
k diagnostice dětí se SPJ. Některá měření jsou odvozena ze vzorků dětské spontánní řeči.
V anglosaských zemích patří k nejběžnějším takovým měřením test MLU (Mean Length
Utterance) - průměrná délka projevu. Dunn, Flax, Sliwinski a Aram (in Leonard, 2000)
zjistili, že měření založená na dětské spontánní mluvě (zahrnující i test MLU) souvisí více
s vědeckou diagnózou SPJ než s výsledky ostatních testů.
Důležité je také zmínit, že děti s fonologickou poruchou jazyka jsou zahrnuty do kategorie
SPJ pouze tehdy, pokud mají slabé výsledky i v ostatních oblastech jazyka.
Ad 2) Neverbální inteligence
Jedním ze základních kritérií při diagnostice SPJ je rozdíl mezi verbální a neverbální
inteligencí. Zatímco neverbální inteligence je v mezích široké normy, bývá verbální
inteligence nižší než neverbální alespoň o I SD (tj. o 15 bodů váženého skóru). Verbální
inteligence naměřená WISC-III testem bývá často jen podprůměrná, nejnižší výsledky
dosahují takové děti obvykle v jazykově náročných subtestech Vědomosti a Slovník
(Vágnerová, Klégrová, 2008). Slabší verbální schopnosti jsou typické spíš pro dědičně
podmíněné potíže.
Často lze najít děti se SPJ, jejichž neverbální IQ je kolem 90 a jejichž standardní skóre
v jazykových testech je kolem 70. Pokud je rozdíl mezi neverbálním IQ a skórem
v jazykových testech výrazný, jedná se o tzv. diskrepanční kritérium. Mnoho odborníků se
však zdráhá používat toto kritérium jako zásadní, jelikož u výrazného procenta populace
s normálním verbálním IQ lze očekávat, že skóre v jazykových testech bude o 15 bodů nižší
než je neverbální IQ. (Snyder in Leonard, 2000). Výzkum, který provedli Aram, Hack,
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Hawkins, Weissman a Borawski-Clark (in Leonard, 2000) ukázal, že přes 18 % normálně se
vyvíjejících dětí vykazuje diskrepanční kritérium. Přesto však lze vysledovat, že děti se SPJ
mají v určitých nelingvistických kognitivních úlohách odlišné výsledky na rozdíl od svých
vrstevníků. Můžeme tedy konstatovat, že existují specifické odchylky v neverbálních
kognitivních operacích, které jsou typické pro děti se SPJ.
Důležité je dle Vágnerové, Klégrové (2008) vědět, že příčinou snížení výkonu i
v neverbálních úkolech a následná redukce rozdílu mezi verbální a neverbální inteligencí
může být v pomalejším pracovním tempu zpracování informací, které se projeví především
horšími výsledky v časově limitovaných testech.
ad 3) Sluch
SPJ naznačuje jazykový problém, jehož příčinou nemůže být porucha sluchu. Screening
sluchu, který je pro diferenciální diagnostiku SPJ využíván, zjišťuje u dítěte čisté tóny ve 20
dB na každém uchu ve frekvenci 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Celé audiologické vyšetření
dětského sluchu je k celkové diagnostice SPJ zřídkakdy požadováno.
Ad 4) Zánět středního ucha
Zánět středního ucha je nemoc, která s sebou často přináší mírnou a kolísavou ztrátu sluchu.
Ačkoliv je léčba úspěšná, může se zánět středního ucha opakovat. Každá epizoda zánětu
středního ucha může vést k dočasné nedoslýchavosti, čímž mohou být ovlivněny jazykové
schopnosti dítěte. Proto se zohledňuje vliv zánětu středního ucha na jazykové obtíže u dětí.
Nebylo však dokázáno, že by děti se SPJ častěji trpěly zánětem středního ucha než děti bez
poruchy jazyka (Bishop, Edmundson in Leonard, 2000). Proto se zánět středního ucha
nepovažuje za příčinu jazykových obtíží.
Ad 5) Neurologické dysfunkce
Některé neurologické okolnosti mohou vést u dětí k jazykové poruše. Tyto okolnosti však
musí být vyloučeny dříve, než se stanoví diagnóza SPJ. U dítěte by se neměla vyskytnout
ložisková mozková léze, traumatické poškození mozku, mozková obrna nebo záchvatová
onemocnění. Někteří odborníci berou v úvahu krátkou dobu febrilních záchvatů během dětství
s podmínkou, že problém byl vyřešen a dítě již dále neužívá léky preventivního charakteru
proti vzniku záchvatů (Stark a Tallal in Leonard, 2000).
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Toto neurologické kritérium vylučuje jistou skupinu dětí, které byly kdysi zahrnuty do
kategorie vývojové dysfázie. Jedná se o děti, u kterých je ložiskové mozkové poškození, a
dále o děti s Landau-Kleffnerovým syndromem.
Děti se SPJ jsou také oproti kontrolní skupině více těžkopádné či nemotorné. Dají se u nich
vysledovat pomalejší motorické odezvy typické pro mladší děti. (Leonard, 2000)
ad 6) Anatomická struktura dutiny ústní a její funkce
Do kategorie dětí se SPJ nejsou zahrnuty děti s abnormalitami v ústní dutině zabraňujícími
normální jazykové produkci. Stejně důležité je vyloučení dětí, u kterých je narušena řečová
produkce z důvodu motorického oslabení orgánů, jež se přímo podílí na produkci řeči.
Screening těchto dovedností představuje obvyklou část jakékoliv diagnostické baterie. Volní
orální pohyby, které jsou vyšetřovány ve screeningu, zahrnují zaokrouhlování úst, sevření rtů,
kousnutí se do dolního rtu, vypláznutí jazyka, pohybování jazykem z jedné strany úst na
druhou apod.
Ad 7) Sociální vztahy
Dalším důležitým kritériem stanovení SPJ je vyloučení obou následujících symptomů:
1. narušení recipročních sociálních vztahů;
2. autismus a pervazivní vývojová porucha dále nespecifikovaná.
Mezi symptomy prvního typu patří zřetelné narušení očního kontaktu a gestikulace, které
doprovází interakci a malá nebo žádná schopnost sdílet nadšení, zájem nebo úspěchy druhých.
Do symptomů druhého typu zahrnujeme stereotypní a opakované motorické manýry a
strnulou příchylnost ke specifickým nefunkčním zvyklostem.
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Kritéria uvedená v tomto bodě také vylučují z kategorie dětí se SPJ děti se sémantickopragmatickou poruchou. Děti s touto poruchou mají deficity v komunikačních schopnostech
projevující se obtížemi v porozumění konverzačnímu kontextu a specifickými problémy
v sémantické a pragmatické oblasti. Některé z těchto dětí mají věkově přiměřené neverbální
IQ, normální sluch a nemají žádný projev zřetelné neurologické poruchy. V tomto případě se
podobají dětem se specifickou poruchou jazyka. Nicméně jejich vztah k sociálnímu a
materiálnímu světu je jiný. Podle DSM-IV (2000c) by tyto děti spadaly pod diagnózu
pervazivní vývojová porucha dále nespecifikovaná.

4.3 SPECIFICKÁ

PORUCHA

JAZYKA

A

SPECIFICKÝ

LOGOPEDICKÝ NÁLEZ
Lze vysledovat několik oblastí, které jsou charakteristické jak pro specifickou poruchu
jazyka, tak pro specifické asimilace a artikulační neobratnost.
1. Deficity ve sluchové percepci
Jak již bylo výše uvedeno, děti se specifickým logopedickým nálezem mají deficity ve
sluchové percepci, a to převážně ve sluchové analýze a sluchové diferenciaci. Stejně tak děti
se specifickou poruchou jazyka vykazují určité deficity v této oblasti. Šíře poškození však
bývá větší. Jedná se o deficity ve sluchové paměti, sluchové analýze a syntéze, sluchové
diferenciaci a také ve schopnosti rytmické reprodukce. Jak uvádí Mc Reynoldsová (in
Mikulajová, Rafajdusová, 1993, s. 37) nedokáží děti se SPJ provést více než jeden sluchověpercepční úkol, tzn., že pokud mají děti při poslechu analyzovat více hlásek ve slově a
následně je říci, budou ve většině případů chybovat. A to z toho důvodu, že analýza hlásek
v kontextu vyžaduje jejich rozlišení, udržení v paměti a následně vyslovení.
2. Deficity v oromotorice
Obtíže v motorice mluvidel nacházíme jak u dětí se specifickou poruchou jazyka, tak u dětí se
specifickým logopedickým nálezem. Rozdíl je v tom, že u dětí se specifickými asimilacemi a
artikulační neobratností bude narušena výslovnost z důvodu motorické neobratnosti jen u
některých slov, přičemž výslovnost jednotlivých hlásek či jednoduchých slov bude
bezchybná. Děti se specifickou poruchou jazyka pak mají obtíže při výslovnosti nejen
samostatných hlásek, ale i celých slov.
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3. Specifický logopedický nález a jazykový cit na pozadí specifické poruchy jazyka
Žlab, jak uvádí Mikulajová, Rafajdusová (1993), rozlišuje dvě formy specifických
artikulačních poruch u dětí s LMD – artikulační neobratnost a specifické asimilace. Přičemž
artikulační neobratnost dává do souvislosti s dyspraxií mluvidel, tj. s motorickým
artikulačním deficitem a specifické asimilace považuje za deficit fonematického sluchu, tj. za
dysprakticko-dysgnostickou poruchu.
Podle Mikulajové, Rafajdusová (1993) mají děti s vývojovou dysfázií ještě na druhém stupni
základních škol obtíže při vyslovování delších a méně frekventovaných slov, které vyslovují
váhavě. Pokud vysloví slovo špatně, opravují se až do té doby, než jej řeknou dané slovo
správně.
Typické pro děti s vývojovou dysfázií je snížený jazykový cit. Mikulajová, Rafajdusová
(1993) uvádějí, že při vyšetření dětí s vývojovou dysfázií na druhém stupni základních škol
mělo až 75 % dětí výkon v testu Žlabova testu jazykového citu na úrovni 1. - 3. stenu.
4. Poruchy paměti
U dětí se specifickou poruchou jazyka se hovoří o specifickém verbálně-akustickém
paměťovém deficitu a o poruchách paměti, a to především krátkodobé paměti, která se
vztahuje jak na verbální, tak neverbální materiál. Byly zjištěny deficity ve sluchovém
vnímání, zrakovém vnímáním i v motorických úkolech. Stejně tak děti se specifickým
logopedickým nálezem vykazují deficity ve stejných oblastech, což souvisí s přítomností
dyslexie, či dysortografie, pro které jsou charakteristické právě nedostatky ve zrakovém a
sluchovém vnímání. Motorické deficity pak budou vykazovat především děti se specifickým
logopedickým nálezem a s ADHD či ADD, u kterých pozorujeme celkovou motorickou
neobratnost.
5. Narušení jazykových rovin
U obou skupin jazykových poruch se vyskytují deficity v jazykových rovinách. Existují však
výrazné rozdíly mezi dětmi se specifickým logopedickým nálezem a dětmi se specifickou
poruchou jazyka. Hlavním rozdílem je hloubka poruchy. Podstatou vývojové dysfázie není
podle Mikulajové a Rafajdusové (1993, s. 45) izolovaný deficit v jedné oblasti psychického
vývoje, ale jde o komplexní deficit, zasahující nejvyšší úroveň zpracování informací.
Specifická porucha jazyka postihuje verbální i neverbální jazykovou oblast, oblast motoriky –
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jemnou, hrubou, grafomotoriku, oromotoriku. Vývojová dysfázie na rozdíl od specifických
asimilací a artikulační neobratnosti, kde můžeme největší nedostatky hledat ve sluchovém
vnímání a ve snížené úrovni foneticko-fonologické roviny, bude mít deficity ve všech
jazykových rovinách. Těžiště poruchy u dětí s vývojovou dysfázií se přesouvá z nižších do
vyšších jazykových rovin, tj. z foneticko-fonologické do lexikálně-sémantické a pragmatické
(Mikulajová, Rafajdusová,1993).
Z výše uvedených projevů vyplývá, že jinou terapii budeme volit u dětí se specifickou
poruchou jazyka a jinou budeme preferovat u dětí se specifickým logopedickým nálezem.
Rozdíl mezi oběma poruchami je v diagnostice. Vývojová dysfázie je diagnostikována již
v předškolním věku z toho důvodu, že se jedná o narušenou komunikační schopnost, která
postihuje nejen všechny jazykové roviny, ale i další psychické oblasti člověka. Specifické
asimilace a artikulační neobratnost jsou na rozdíl od SPJ často přehlíženy, či v horším případě
nedojde k jejich diagnostice nikdy. Společné pro obě skupiny je však to, že se jedná
o dlouhodobou a velmi náročnou práci.

4.4 SPECIFICKÁ PORUCHA JAZYKA A SPECIFICKÉ PORUCHY
UČENÍ
Vývojová dyslexie a specifická porucha jazyka byly dlouhá léta považovány za dvě různé
poruchy, nyní jsou však některými odborníky chápány spíše jako různé projevy stejného
základního problému. Sloučení těchto kategorií bylo vedeno znovuvytvořením pojmu
dyslexie jako jazykové poruchy, ve které jsou v největší míře narušeny fonologické procesy.
(Bishop, Snowling, 2004)
Mnoho odborníků však oba pojmy diferencuje. Např. Goulandris, Snowling, Walker (2000)
uvádí, že pojem dyslexie je obvykle používán k popisu dítěte, které má poruchu psaných
jazykových dovedností navzdory zdánlivě normálním orálním jazykovým dovednostem.
Takové dítě bude mít největší deficity ve fonologických procesech. Specifická porucha jazyka
se podle nich (tamtéž) bude vyskytovat u dítěte, které má obtíže v nabývání mluveného
jazyka, přestože má normální neverbální schopnosti. Jazykové obtíže plynoucí ze SPJ budou
na rozdíl od dyslexie zahrnovat širokou oblast lingvistických procesů včetně nízké slovní
zásoby a gramatických deficitů. Jiný názor zastávají např. Villiers a College (2011), podle
nichž není problém specifické poruchy jazyka ani fonologický ani morfologický, ale jedná se
o všeprostupující problém.
87

Fonologické procesy mají rozhodující význam při rozlišení dyslexie a specifické poruchy
jazyka. Pro rozvoj čtení je nutné mít rozvinutou úroveň fonologického povědomí. Pokud
nemá dítě dostatečně rozvinutou úroveň fonologického povědomí, je pravděpodobné, že bude
mít obtíže při učení se čtení. Fonologické povědomí tedy slouží jako určitý prediktor pro
počáteční rozvoj čtení. V pozdějším věku závisí úroveň čtení na úrovni sémantických
schopností, jako je slovní zásoba, porozumění, pochopení pravidel slovní a větné stavby, která
usnadňuje dítěti orientaci v textu apod.

Tak, jako je úroveň fonologického povědomí

prediktorem úrovně čtení na konci předškolního věku, tak je úroveň sémantických schopností
prediktorem úrovně čtení na počátku školní docházky. Jak fonologické povědomí, tak
sémantické schopnosti fungují propojeně. Na základě zahraničních studií lze říci, že všechny
dyslektické děti mají potíže fonologického charakteru bez ohledu na jazyk, který užívají
(Matějček, Vágnerová, 2006). Deficity ve fonologické oblasti vykazují také děti se
specifickou poruchou jazyka. Liší se však v charakteru těchto schopností. Fonologické obtíže
u dyslektiků jsou mnohem specifičtější, mívají bohatší slovní zásobu a lepší úroveň
porozumění mluvené řeči než děti se specifickou poruchou jazyka. Specifické obtíže se u
dyslektiků naplno projeví až při čtení nebo v úkolech, kdy mají děti opakovat nesmyslná
slova.
SPJ a dyslexie spolu velmi úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Matějček, Vágnerová (2006)
uvádějí, že 60% dětí v předškolním věku vykazujících deficit řečového a jazykového vývoje,
bude mít po nástupu do základní školy problémy ve čtení. Abychom mohli správně pochopit
obtíže těchto dětí ve čtení, je nutné zjistit, jaký byl jejich počáteční řečový a jazykový vývoj.
Problémy ve čtení mohou mít totiž svůj původ v oblasti jazyka, konkrétně v potížích, které
jsou charakterizovány jako SPJ. Souvislost mezi specifickou poruchou čtení a SPJ dokazuje
řada výzkumů. Například Bishop (2005) uvádí, že až 50 % dětí se SPJ mělo problémy ve
čtení a naopak.

5 DYSLEXIE, DYSORTOGRAFIE A SPECIFICKÉ PORUCHY
CHOVÁNÍ
5.1 DYSLEXIE A DYSORTOGRAFIE
Dyslexii a dysortografii řadíme mezi specifické poruchy učení (dále SPU). Jedná se o takové
poruchy, při kterých dochází k narušení funkcí, které jsou potřebné pro učení se psaní, čtení a
počítání. Pro označení těchto funkcí, používáme pojem deficity dílčích funkcí. Objevení
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tohoto pojmu přineslo do oblasti zájmu o specifické poruchy učení a chování (dále SPUCH)
nové poznatky, které spočívají hlavně v tom, že např. při reedukaci čtení u dítěte s dyslexií
nelze napravovat samotný akt čtení, ale je nutné se zaměřit na jednotlivé dílčí funkce. Při
terapii postupujeme tedy přes dílčí funkce k celku. Není možno napravovat čtení, psaní či řeč
bez předchozí korekce těchto narušených psychických funkcí.
Deficity

dílčích

funkcí

byly

objeveny

na

základě

neurofyziologických

a

neuropsychologických výzkumů. Do odborné literatury je v druhé polovině 20. století zavádí
Němec J. Graichen. Deficity dílčích funkcí můžeme charakterizovat jako bazální funkce, jež
se rozvíjejí společně s psychomotorickým vývojem dítěte a jež se objevují v oblasti
perceptivní, kognitivní a sociální. Německý psychiatr R. Lempp vymezuje pojem deficity
dílčích funkcí jako snížení výkonu jednotlivých faktorů nebo jejich částí uprostřed funkčního
systému, který je potřebný k zvládnutí určitého komplexního úkolu adaptace. (Pokorná, 1998,
s. 101)
Diagnostikou a nápravou deficitů dílčích funkcí se zabývá rakouská klinická a poradenská
psycholožka a psychoterapeutka B. Sindelarová, která vydala diagnostickou metodu na
zjištění deficitů dílčích funkcí zvanou Předcházíme poruchám učení. Cílem je detailně
postihnout úroveň zpracování percepčních a kognitivních funkcí dítěte předškolního a
školního věku tak, aby se pro ně dal stanovit individualizovaný, specifický plán nápravy.
Sindelarová (1996) uvádí šest základních dílčích funkcí, které vytvářejí ucelený systém
kognitivních dovedností:
1) Diferenciace pozadí a figury nebo zaměření pozornosti (tvoří základ vyšších kognitivních
funkcí).
2) Optická a akustická diferenciace a členění jako funkce vnímání (schopnost rozlišovat
věci, které jsou si podobné, schopnost analyzovat komplexní obraz nebo komplexní
sestavu hlásek na jednotlivosti).
3) Funkce intermodálního kódování (schopnost spojovat obsahy jedné smyslové oblasti s
obsahy jiné smyslové oblasti).
4) Paměť krátkodobá a dlouhodobá – optická, akustická, intermodální.
5) Funkce seriality, schopnost anticipace (schopnost správně vnímat a pochopit následnost,
plánování a koordinace našeho chování).
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6) Vnímání tělesného schématu a orientace v prostoru (motorika, vnímání hmatem,
schopnost orientace na vlastním těle, vnímání prostorových vztahů mezi věcmi).
Jelikož se specifický logopedický nález vyskytuje v převážné většině případů u dětí s dyslexií
a dysortografií, zaměříme se na podrobnější popis těchto dvou specifických poruch učení.

DYSLEXIE
První monografie zabývající se dyslexií vyšla v roce 1917 v Anglii. Autorem byl J.
Hinshelwood, profesí oční lékař. Monografii vypracoval na základě svých zkušeností, jelikož
měl v ordinaci několik desítek pacientů – dětí, které přestože neměly žádnou vadu zraku,
měly veliké potíže naučit se číst. Právě J. Hinshelwood zavádí jako první pojem dyslexie,
který nahrazuje původně používaný termín slovní slepota. (Matějček, 1995)
Podle Ortonovy dyslektické společnosti je dyslexie specifická porucha učení, která je
založená na jazykových obtížích konstitučního původu. Projevuje se obtížemi v dekódování
slov, jež obvykle odrážejí nedostatečné fonologické schopnosti. Tyto obtíže v dekódování slov
jsou často nepřiměřené věku a dalším kognitivním schopnostem. Nejsou však důsledkem
generalizovaných vývojových poruch nebo senzorické poruchy. Dyslexie se projevuje
různými obtížemi v jazyce, které zahrnují nápadné problémy při nabývání takových
dovedností jako je čtení a psaní. (Nauclér, Magnusson, 2000, s. 25)
Catts a Kamhi (in Nauclér, Magnusson, 2000) uvádí, že dyslexie je vývojová porucha jazyka,
jež je charakteristická obtížemi ve fonologických procesech. Tato porucha, která se často
geneticky přenáší, vzniká před narozením a trvá po celou dobu života.
Tyto definice nejsou totožné, můžeme v nich ale nalézt určité společné znaky. Na prvním
místě je dyslexie považována za jazykovou poruchu. Jazyková porucha není u dyslektiků
zásadním jazykovým problémem. Způsobuje však obtíže ve fonologických procesech, které
primárně způsobují problémy v dekódování slov a hláskování, jež je důsledkem narušení
porozumění čtení. Tento přístup je v souladu s obecně přijímaným modelem čtení, kde je
dekódování nezbytné pro porozumění čtení.
Dyslexie vzniká většinou na podkladě poruchy zrakové percepce. Deficity lze najít v oblasti
zrakového rozlišování stranově obrácených tvarů a drobných detailů, v rozlišování figury a
pozadí, ve vnímání barev. Narušena bývá zraková analýza a syntéza, zraková paměť,
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mikromotorika očních pohybů a motorika mluvidel. Jucovičová, Žáčková (2004) dávají do
souvislosti vznik dyslexie s lateralizací a spoluprací mozkových hemisfér. Negativně působí i
případná porucha koncentrace pozornosti.
Vágnerová (2001, s. 167-170) uvádí dílčí problémy, které mohou vést ke vzniku dyslexie:
1. Percepční poruchy, resp. poruchy zpracování zrakových a sluchových informací


Neobratnost zrakové percepce, porucha zrakové diferenciace, analýzy a syntézy:
 tendence k zaměňování písmen tvarově podobných, tzv. statické inverze (např. bd- p, a-o-e, m-n, l-k-h apod.);
 potíže s určením správného pořadí písmen;
 obtíže v prostorové orientaci a zaměřené pozornosti.



Neobratnost fonologické, sluchové percepce, porucha sluchové diferenciace, analýzy a
syntézy:
 obtíže v rozlišování hlásek, zejména odlišení foneticky podobných hlásek či
slabik;
 problémy s určením správného pořadí hlásek, resp. s identifikací určité hlásky ve
slově;
 narušení fonologické pozornosti a pracovní paměti (děti mají problémy se
zapamatováním si jednotlivých hlásek a s jejich následným vybavováním).

2. Motorické poruchy
 Porucha koordinace očních pohybů.
 Porucha motoriky mluvidel, resp. koordinace těchto pohybů se může projevit jako
artikulační neobratnost.
3. Porucha koordinace a integrace jednotlivých funkcí


Porucha fonologické integrace, tj. obtíže ve spojení zrakové podoby písmene a znění
příslušné hlásky.
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Porucha v sémanticko-lexikální oblasti – dítě dokáže přečíst písmena, rozlišit je
zrakem, ale nedokáže si uvědomit jejich význam. Problémy se budou týkat i
porozumění smyslu vět.

Mezi projevy dítěte s dyslexií lze dále zahrnout:


problémy s intonací a melodií věty;



nesprávné hospodaření s dechem;



opakování začátku slov;



přeskakování řádků či odstavců;



horší orientace v textu.

Dyslexie se projevuje jak v procesu čtení, tak v procesu porozumění čtenému. Čtení
dyslektického dítěte může být buď pomalé, namáhavé, neplynulé a s menším výskytem chyb
nebo naopak rychlé, překotné, ale se zvýšeným počtem chyb. Podle toho, jaké je čtení dítěte,
můžeme usuzovat na pravohemisférové nebo levohemisférové čtení, i když tuto kategorizaci
nelze jednoznačně uplatnit.
Při pravohemisférovým čtení využívá dítě především pravou mozkovou hemisféru, přičemž
levá není dostatečně aktivována. Pravá hemisféra převažuje nad levou v období předškolního
věku a na počátku školního věku. Pravá hemisféra odpovídá za vnímání zvuků, izolovaných
hlásek, rozlišování tvarů a tedy i písmen, prostorové uspořádání apod.
U dítěte, které má převahu levé hemisféry, jsou nedostatečně rozvinuty pravohemisférové
funkce. Levohemisférové čtení je v převaze u pokročilejších čtenářů (Jucovičová, Žáčková,
2004).
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Tabulka č. 5: Schématické rozložení řečových funkcí podle dominance v mozkových hemisférách (Matějček,
1995, s. 37)
LEVÁ HEMISFÉRA

PRAVÁ HEMISFÉRA

Řeč – slova a věty

Přírodní zvuky a hluky

Slabiky – jako fonetické jednotky řeči

Izolované hlásky – fonémy

Melodie

Rytmus

Konfigurace písmen znamenajících slovo

Prostorové vztahy, tvary, písmena jako tvary

Analyticko syntetizační činnost – sekvenční analýza, např. Holistické, globální vnímání, poznávání obličejů,
řečových celků v části – slova v hlásky
emocionální složky vjemů

Pokud bude výrazně převažovat činnost jedné hemisféry nad druhou, může tato hemisféra
potlačit vývoj jiných funkcí v hemisféře druhé. Proto je nutné, aby obě hemisféry spolu
dokonale spolupracovaly.
Obtíže v reprodukci textu se vyskytují ruku v ruce se špatnou technikou čtení. Dítě si buď
nepamatuje vůbec nic, nebo je schopno na základě pomocných otázek útržkových odpovědí.
V lepším případě je reprodukce čteného textu správná, ale s použitím nesprávně čtených slov.
Vliv na nízkou reprodukci textu má nedostatečná krátkodobá paměť. Typické je také to, že si
děti lépe pamatují začátek nebo konec, hůře střed textu. Občas se lze setkat s chaotickou
reprodukcí, kdy dítě komentuje text tak, jak je právě napadá, bez souvislostí, bez logické a
časové posloupnosti. To je velmi časté u dětí se syndromy prosté poruchy pozornosti a
poruchy pozornosti s hyperaktivitou.
Výkon čtení mohou ovlivňovat i specifické poruchy výslovnosti neboli specifický
logopedický nález. Děti pak špatně čtou, protože chybně vyslovují. Tyto specifické poruchy
výslovnosti se vyskytují i na druhém stupni základních škol, proto se i v této věkové úrovni
stále doporučuje kvalitní logopedická péče.

DYSORTOGRAFIE
Dysortografie je specifická porucha pravopisu, při které dochází ke snížení jazykové
citlivosti. Vágnerová (2003, s. 64) ji řadí do kategorie specifických poruch jazyka. Velmi
často se dysortografie vyskytuje společně s dyslexií, proto někteří autoři tyto dvě specifické
poruchy učení nerozlišují a podřazují dysortografii pod širší pojem dyslexie. Jak uvádí
Matějček (1995) jsou mechanismy jejího vzniku obdobné jako u dyslexie, rozdíl je však
v tom, že u dysortografie vystupují do popředí daleko více specifické poruchy řeči a
nedostatky ve sluchovém vnímání.
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Seeman (in Matějček, 1995) soudí, že sluch se vyvíjí ve třech stupních. První stupeň nazývá
sluchovou ostrostí, tj. schopností rozeznávat zvuky sluchem. První stupeň je podmínkou pro
druhý stupeň, kterým je schopnost porozumět lidské řeči. Třetím stupněm, nejvyšším, je
schopnost analýzy zvukových celků a jejich pamatování. Dítě nejprve rozlišuje zvuky velmi
rozdílné, pak zvuky podobnější, až se nakonec naučí rozlišovat všechny zvuky svého
mateřského jazyka. Tuto poslední úroveň by mělo zvládnout do 6,5 let, maximálně do 8 let.
Problémy s osvojením této třetí úrovně mají převážně děti s dyslexií a dysortografií, které sice
dobře slyší i rozumí své mateřské řeči, ale nedokáží rozeznat jednotlivé hlásky, které jsou si
podobné.
Vzhledem k převážně fonetickému pravopisu českého jazyka se poruchy sluchového vnímání
negativně odrážejí ve výuce čtení a psaní. Sluchové vnímání zahrnuje oblast sluchové
orientace, paměti, diferenciace, sluchové analýzy a syntézy. Dítě má problémy s přiřazením
odpovídajícího zvuku (fonému) k písemnému symbolu. Při nedostatečně rozvinuté analýze
nedokáže dítě správně analyzovat, tj. rozdělit jednotlivé hlásky, při syntéze z nich zase
nedovede utvořit slovo. Tam, kde je narušen proces analýzy a syntézy, není dostatečně
rozvinut ani fonematický sluch. Na rozdíl od fonematického sluchu, který by měl být rozvinut
již v předškolním věku (uvádí se hranice 5 – 6 let), musí být dovednost analýzy a syntézy
rozvíjena záměrně (Škodová, Jedlička, 2003). Většina žáků si proces syntézy a analýzy osvojí
nejpozději do druhé třídy základní školy.
Pokud dítě není schopno rozeznat jednotlivé hlásky lidské řeči, nedokáže slovo rozdělit na
jednotlivé fonémy. Překážkou se jeví hlavně souhláskové shluky, které činí dětem
s dyslektickými a dysortografickými projevy nepřekonatelné obtíže. Dítě např. neslyší rozdíl
mezi h a ch, mezi znělými a neznělými souhláskami, nedovede rozlišit ostré a tupé sykavky
nebo měkké a tvrdé slabiky. Všechny tyto projevy můžeme pozorovat v psaném projevu, kde
se objevují podivné a nesmyslné zkomoleniny. Dítě píše, jak slyší. Pokud špatně slyší,
nemůže ani dobře psát. Při rozboru písemné práce můžeme pozorovat psaní vokalických
elementů kolem slabikotvorného r nebo l. Dítě pak píše např. krek místo krk, pluný místo
plný, vichr místo vrch apod. (Žlab, 1966).
Sluchová analýza a syntéza souvisí ještě s jednou důležitou schopností, a tou je schopnost
zachytit pořadí hlásek ve slově. Při čtení a psaní nejde jen o to umět rozeznat jednotlivé
hlásky ve slově, neméně důležité je umět správně zachytit jejich pořadí. Někdy právě tento
úkol může být pro dítě s poruchou sluchové analýzy mnohem náročnější. Slovo je pro něj
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jedním zvukovým celkem a jediné, co je schopno sluchem zachytit, je artikulačně velmi
výrazná hláska. Té se pak např. při psaní diktátu bedlivě přidržuje a ostatní k nim přiřazuje
náhodně nebo jen libovolně, což má za důsledek nesrozumitelný text.
Dysortografie se projevuje specifickými dysortografickými chybami a poruchami při
osvojování a aplikaci gramatických pravidel.
Mezi specifické dysortografické chyby patří obtíže v rozlišování dlouhých a krátkých
samohlásek, rozlišování měkkých a tvrdých slabik di-ti-ni, dy-ty-ny, rozlišování sykavek,
přidávání a vynechávání písmen, popř. slabik a nezvládnutí hranice slov v písmu. Tyto
projevy plynou převážně z nedostatečně rozvinutého sluchového vnímání, vnímání a
reprodukce rytmu a z nedostatečného chápání obsahu psaného textu, popř. nedostatečným
rozvojem grafomotoriky (Zelinková, 2003).
Příčinami poruch plynoucí z nesprávného osvojování a aplikace gramatických pravidel
jsou nedostatečný rozvoj řeči, především snížený jazykový cit, nedostatečné osvojení systému
mateřského jazyka. Velkou roli zde má i malý rozsah pracovní paměti, poruchy procesu
automatizace, neschopnost číst po sobě napsaný text, uvědomovat si chyby a opravovat je.
Dysortografii lze klasifikovat do tří typů (Lechta, 1990):


hypoaktivní typ – charakteristické je zdlouhavé psaní s velkým množstvím chyb;



hyperaktivní typ – příliš rychlé tempo s velkým množstvím chyb;



dysortografie jako následek dysgrafie.

S přibývajícím věkem se mění projevy dysortografie. Zhruba do třetí třídy se objevují
specifické dysortografické chyby. Postupně však těchto chyb ubývá. Neznamená to, že dítě již
dále nebude mít problémy v pravopise. Dál bude potřebovat dostatečné množství času. Pokud
ho mít nebude, vyskytnou se specifické dysortografické chyby znovu, a to i v jevech, které
jinak dítě ústně ovládá.
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KLASIFIKACE DYSLEXIE A DYSORTOGRAFIE
Matějček (1975) rozdělil dyslexii a dysortografii dle klinického obrazu obou poruch do
několika typů:
TYP A – OBTÍŽE VE ZRAKOVÉM A SLUCHOVÉM VNÍMÁNÍ
Děti patřící do této skupiny mají nejvýraznější obtíže ve vnímání. Podkladem těchto chyb jsou
nedokonalosti nebo poruchy v základní organizaci smyslových dat. Jedná se o nejpočetnější
skupinu dětí s dyslektickými a dysortografickými obtížemi.
A1 – Převaha obtíží je v nedokonalé sluchové analýze a diferenciaci
Do skupiny A1 řadíme děti s obtížemi ve sluchové analýze a sluchové diferenciaci.
Charakteristické pro skupinu těchto dětí je, že sice dokáží správně zopakovat jednotlivá slova,
a to i s porozuměním, avšak rozklad daných slov na jednotlivé hlásky činí takovému dítěti
nepřekonatelné problémy. Dítě umí poznávat jednotlivá písmena zrakem, ale sluchem je
diferenciovat nedokáže. Chyby se tedy vyskytují hlavně při psaní diktátů, kdy dítě nedokáže
rozdělit slovo na jednotlivá písmena, a proto ho nemůže správně zapsat. Vznikají tak různé
zkomoleniny a vynechávky. Dítě se při psaní řídí jen podle některých hlásek, které jsou
zvukově nejvýraznější.
Pro nápravu je nejdůležitější podrobný rozbor chyb, který nám ukáže zákonitosti, jež jsou
vodítkem pro další práci. Dítě je nutné naučit lépe „slyšet“.
U dětí s problémy ve sluchové analýze a diferenciaci se nejčastěji setkáváme se specifickým
logopedickým nálezem. Obtíže ve sluchovém vnímání se promítají do artikulace, která je
neobratná a nejistá. Dále můžeme pozorovat asimilaci hlásek, a to převážně těch, které jsou si
foneticky blízké. V tomto případě platí, že dítě slyší tak, jak mluví a mluví tak, jak slyší.
Pokud nebude dítěti s těmito problémy poskytnuta kvalitní terapii, bude se pohybovat
v bludném kruhu, z něhož se samo nedostane. Při terapii se zabýváme jak sluchovým
vnímání, tak kvalitou výslovnosti.
Ve čtení nemusí mít tyto děti výrazné obtíže. Pouze u některých z nich je možno pozorovat i
při čtení záměny foneticky blízkých, za to však graficky rozdílných hlásek. Takové hlásky pak
dítě i nezřetelně vyslovuje. Velké obtíže bude mít při čtení dítě s těžkou poruchou sluchové
analýzy a diferenciace. Takové dítě nedokáže správně spojit grafém s fonémem. Čtení pak
bude těžce narušeno.
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A2 – Převaha obtíží je v nedokonalé zrakové analýze a diferenciaci
Stejně jako je typ A1 charakteristický pro dysortografie, vyskytuje se typ A2 převážně
u dyslexií. Specifické obtíže se projevují zaměňováním tvarově podobných písmen, jako je bd nebo m-n, inverzemi ve slovech, dítě neodhaduje správné pořadí písmen apod. S obtížemi
ve zrakové analýze a diferenciaci souvisí i problémy ve zrakové syntéze. Dítě je při čtení
nejisté a zraková syntéza, která je nutná pro plynulé čtení, je u takového dítěte narušena. Máli dítě číst např. větu: „Byl rád, že si může sám bez dohledu prohlédnouti vše, co se mu líbí“,
zní v jeho podání: „Byl dar, že si nůše bez oblehu…“
Při terapii se musíme zaměřit hlavně na podporu zrakového vnímání. Využívají se cvičení
zrakového rozlišování tvarů (metoda obkreslování a cvičení očních pohybů, metoda
„okénka“). Doporučuje se také zjistit lateralitu očí a rukou, abychom věděli, zda se u dítěte
vyskytuje zkřížená lateralita.
V pravopise se u dyslektického dítěte tyto specifické potíže vyskytují jen druhotně. Dítě může
zaměňovat písmena, která se liší psacím tvarem, ale mají podobný tvar tiskací a zaměňují se
tak při čtení (nejčastěji jsou to písmena a-e, b-d, t-r aj.). Tak jak se dítě zdokonaluje ve čtení,
mizí i tyto chyby ve psaní.
TYP B – PŘEVAHA OBTÍŽÍ V MOTORICE
Děti patřící do skupiny B vykazují celkovou motorickou neobratnost, jež je charakteristická
pro děti s poruchami koncentrace pozornosti. Nejedná se však o poruchy motoriky ve smyslu
neurologickém. Motorické obtíže ztěžují normální průběh psaní a čtení. Psaní se stává pro
dítě vyčerpávající. Tím, jak moc se snaží, aby slova napsalo správně a aby i obsah psaného
textu byl bezchybný, vyčerpá se dítě natolik, že již není schopno po sobě text dostatečně
zkontrolovat a případné chyby opravit. Specifické obtíže plynoucí z motorické neobratnosti se
vyskytují jak při psaní diktátu, tak při opisování textu. Lze konstatovat, že dysgrafie bude
v tomto případě podkladem dysortografie.
Při terapii je nutno se zaměřit na cvičení uvolňovacích pohybů ruky, cvičení rytmu, souhybů
apod.
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TYP C – OBTÍŽE VE VYŠŠÍCH FUNKCÍCH
Skupina dětí s obtížemi ve vyšších funkcích vykazuje poruchy v mechanismech provádějících
integraci jednotlivých dějů, které jsou nutné k plynulému čtení a psaní. Typickým znakem je
velmi pomalé a primitivní čtení a psaní, bez většího množství výrazných chyb.
C1 – Převaha obtíží je v ideační složce percepčního procesu
Charakteristická pro tuto skupinu dětí je neschopnost naplnit smyslová data jejich obsahem,
tj. chápání symbolické povahy grafického znaku. Projevuje se to tak, že dítě umí dobře
rozlišovat tvary písmen, umí je i správně opsat, problémy nastanou ve chvíli, kdy je má napsat
bez zrakové opory. V té chvíli si nedokáže vzpomenout, co které znamená. Aby si tuto obtíž
ulehčilo, vytváří si vlastní soustavu pomůcek pro zapamatování. V pozdějším věku je čtení a
psaní charakteristické velkou nejistotou projevující se těžkopádností a pomalostí. Dítě hledá
správný tvar slova, slabikuje, vrací se na začátek již přečteného apod. Pokud nedojde k cílené
terapii, bude mít dítě se čtením stále větší a větší problémy. Při čtení obsahově snadných textů
nemají tyto děti takové obtíže jako při čtení textů obsahově méně snadných. Někdy se může
stát, že lehčí formy této poruchy přehlédneme a naplno se projeví až při vyšších nárocích,
třeba až na vysoké škole.
Při terapii je nutno se zaměřit na procvičování grafických znaků a jejich významy. Postupuje
se od nejjednodušších ke složitějším.
Obdobné problémy mají děti i při psaní. Tam, kde nejsou nucené se spoléhat pouze na
vybavování tvarů a obsahů jednotlivých písmen, tj. opis a diktát, nemají výrazné potíže. Ty
nastanou ve chvíli, kdy má dítě za úkol vyjádřit své vlastní myšlenky. Slohová cvičení jsou
tedy nepřekonatelným problémem. Pokud již něco napíší, má takový text výrazně primitivní
charakter. Za typické chyby bychom mohli považovat agramatismy tvaroslovné a
hláskoslovné.
C2 - Převaha obtíží v syntetizačních pochodech a v automatizaci procesu čtení a psaní
Děti patřící do této kategorie nemají zpravidla žádné výrazné obtíže při nástupu do školy.
Dokáží dobře poznávat písmena, popřípadě i slabiky. Problémy začínají, když dojde ke
spojování slabik do větších celků. Čtení tak zůstává na úrovni hláskování a slabikování. Čtení
obsahově snadných textů bývá na stejné úrovni jako čtení nesnadných textů. Tyto specifické
obtíže se budou vyskytovat převážně u dětí, které se učí číst analyticko-syntetickou metodou.
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Při nápravě využijeme čtecí okénko a metodu postřehování, čímž zdokonalíme čtení a
zautomatizujeme vázání slabik na větší grafické celky, tj. slova a skupiny slov.
TYP D – OBTÍŽE PRAMENÍCÍ Z PORUCH KONCENTARCE POZORNOSTI
Obtíže vycházejí z poruchy v základní reaktivitě a dynamice psychických procesů. Nejedná se
tu o typickou dyslexii či dysortografii, jelikož chyby pramení převážně z poruch koncentrace
pozornosti. Zahrnujeme je však do této skupiny, jelikož výskyt chyb je výrazný, čímž
znepříjemňuje dítěti proces čtení a psaní.
D1 – Hyperaktivita a impulzivita
Charakteristickými znaky u hyperaktivních a impulzivních dětí je příliš velká rychlost a
překotnost ve čtení a psaní. Děti čtou tak rychle, že nestačí správně vyslovit jednotlivé slabiky
a tím celá slova. Věty se tak stávají zcela nesrozumitelné. Při psaní děti zvládnou napsat
správně začátek slova, koncovky již však vynechávají či komolí. Nedochází ke sjednocení
dějů potřebných pro zvládnutí pravopisu.
Při terapii se proto budeme snažit takové dítě zpomalit.
D2 – Hypoaktivita, perseverace
Děti patřící do této skupiny mají výrazně sníženou koncentraci pozornosti. Ulpívají na
předchozích jevech a cvičeních, nedokáží rychle přesunout pozornost žádoucím směrem.
Čtení a psaní je velmi pomalé. Při normálním školním tempu mají děti obtíže při psaní, kdy
nestačí sledovat skladbu písmen ani obsah. Tím pádem nemohou po sobě psaný text správně
zkontrolovat. Čtení a psaní je pak zatíženo chybami pramenícími z nepozornosti.
Klasifikace dyslexie a dysortografie je důležitá z hlediska nápravy SPU. Pokud budeme vědět,
o jaký typ dyslexie či dysortografie se jedná, můžeme zvolit vhodné reedukační postupy, které
budou cíleny přímo na specifické obtíže každého dítěte.

5.2 SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ
Specifické poruchy chování se řadí do kategorie hyperkinetických poruch, které spadají mezi
skupinu poruch chování a emocí se začátkem obvykle v raném dětství a v adolescenci. Tyto
poruchy chování významným způsobem ovlivňují sociální začlenění dítěte. Jejich současné
posuzování vychází ze dvou používaných diagnostických manuálů psychiatrických poruch:
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Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 a Americké psychiatrické asociace DSM-IV, které
nejsou zcela identické. Oba systémy vycházejí z podobných přístupů k problematice
hyperkinetické poruchy. Základní rozdíl je v odlišném členění subtypů. Z tohoto důvodu se
také setkáváme s odlišným názvoslovím. MKN-10 označuje tyto poruchy jako hyperkinetické,
v klasifikačním systému DSM-IV jsou označovány jako ADHD - poruchy pozornosti
s hyperaktivitou. Současné vymezení specifických poruch chování je v obou klasifikačních
manuálech založeno na deskriptivním přístupu, který pouze popisuje klinický obraz poruchy,
ale nezabývá se etiologií, patogenezí a základním mechanismem poruch (Drtílková, Šerý,
2007).
V odborných publikacích se lze setkat s pojmem lehká mozková dysfunkce. LMD je
příkladem komplexní problematiky zasahující do nejrůznějších oblastí společnosti. Zahrnuje
složku medicínskou, psychologickou, pedagogickou a sociální. Popsán a objeven byl až ve
chvíli, kdy byla zavedena týmová spolupráce těchto vědních disciplín. Podle Matějčka (1991,
str. 205) se LMD projevují nápadnostmi a poruchami – čili dysfunkcemi - v řadě jednotlivých
mentálních funkcí i v jejich součinnosti, jež je podmínkou komplexních forem chování,
jakými jsou např. školní učení, společenské chování, zvládání pracovních úkolů apod. Patří
sem především nápadně nerovnoměrný vývoj jednotlivých mentálních funkcí, nápadnosti a
poruchy v dynamice duševních pochodů a v celkové aktivitě ve smyslu hyperaktivity a
hypoaktivity, impulzivnost, překotnost reakcí, nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti,
tělesná neobratnost, poruchy a nápadné nedostatky ve vnímání.
Podkladem pro vznik LMD jsou zpravidla drobná difúzní poškození mozkové tkáně, nebo
zvláštní utváření mozkových struktur. Příčinou tedy podle Matějčka (1991) nejsou následky
nevhodné výchovy, ale jedná se o příčiny spočívající v organismu dítěte. Přesto právě
výchovné vlivy hrají velkou roli v péči o dítě s LMD.
VÝSKYT SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ
Americká psychiatrická společnost uvádí v 3 – 7 % výskyt amerických dětí školního věku
v populaci (DSM-IV-TR, c2000). Data z poslední doby získána od rodičů dětí se specifickou
poruchou chování uvádějí, že:


přibližně 9,5 % (nebo 5,4 milionu) dětí ve věku od 4 do 17 let byly diagnostikovány
syndromem ADHD;
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tempo, jakým byly stanoveny diagnózy ADHD, vzrostlo ročně průměrně o 3% mezi
lety 1997 až 2006 a průměrně o 5,5 % mezi lety 2003 – 2007;



častěji byli diagnostikováni chlapci (13,2 %) než dívky (5,6 %);



častěji byly diagnostikovány dospívající děti než děti mladšího věku (pod 12 let);



přibližně 4,7 % dětí ve věku 6 – 17 let mělo ADHD bez SPU, 4, 9 % dětí mělo SPU
bez ADHD a 3,7 % mělo jak ADHD, tak SPU. (Pastor, Reuben, 2008)

CHARAKTERISTIKA SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ DLE MKN-10
MKN-10 používá současný oficiální název hyperkinetická porucha, která zahrnuje dvě
základní diagnózy:


poruchu aktivity a pozornosti (F90.0);



a hyperkinetickou poruchu chování (F90.1).

Podle diagnostických kritérií je u hyperkinetických poruch charakteristický raný začátek
nejčastěji v prvních pěti letech života, ale vždy před 7. rokem věku, a doba trvání příznaků
musí být alespoň 6 měsíců. Příznaky poruchy musí být pozorovány ve všech prostředích, ve
kterých se dítě nachází. Paclt (2007) uvádí, že velmi často (ve 40 až 60 %) má hyperkinetická
porucha celoživotní průběh.
Hyperkinetická porucha je neurologicky determinovaná, jsou u ní patrná drobná poškození
neurochemických přenosů v CNS. Projevuje se kombinací nadměrně aktivního a špatně
ovládaného chování s výraznou nepozorností a neschopností trvalého soustředění na daný
úkol. Jedná se o závažnou „spektrální“ poruchu, která je dispozičním faktorem pro rozvoj
komorbidních psychických poruch vyskytujících se v různých stupních závažnosti (Paclt,
2007).
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CHARAKTERISTIKA SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ DLE DSM-IV
DSM - IV používá termín ADHD, který definuje šířeji a dělí poruchu do tří základních a dvou
doplňkových podtypů (Drtílková, Šerý, 2007):
1. ADD s převládající poruchou pozornosti;
2. ADHD hyperaktivně- impulzivní typ;
3. ADHD kombinovaný- smíšený typ;
4. ADHD typ nespecifický;
5. ADHD v částečné remisi.
Pro stanovení diagnózy je podstatné, jakým způsobem se jednotlivé symptomy podílejí na
klinickém obraze. Důležitým aspektem pro stanovení poruchy je závislost na prostředí. Na
rozdíl od hyperkinetických poruch stačí, aby se syndrom ADHD projevoval pouze v jednom
druhu prostředí - buď ve školním, nebo domácím. Musí však být přítomna evidence
sociálních vztahů, kdy je patrné jejich zhoršování v oblasti společenské i vzdělávací a
v dospělém věku také ve vztazích zaměstnaneckých. Podstatný je fakt, že tyto postupné
změny nelze vysvětlit jinou psychickou poruchou. Diagnostická kritéria pro ADHD jsou
mírnější, zahrnují parciální poruchy, ale nezahrnují příznaky poruch chování.
PŘEHLED ROZDÍLŮ KLASIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ MKN-10 A DSM-IV
Přestože oba posuzovací manuály vycházejí z podobných přístupů k problematice
specifických poruch chování, diagnostická kritéria jsou v několika aspektech odlišná.
(Drtílková, Šerý, 2007)


Kritéria DSM-IV zahrnují do ADHD pouze parciální poruchy, ale nezahrnují subtyp
spojený s příznaky poruch chování. Jsou-li poruchy chování přítomny, jsou
posuzovány jako zvláštní, komorbidní (přidružená) diagnóza.



Kritéria DSM-IV zároveň u ADHD připouštějí současný výskyt úzkostných poruch a
deprese.
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Posuzovací kritéria DSM-IV umožňují používání krácených skórů přizpůsobených
věku dítěte. Jejich aplikací lze dosáhnout přesnější diagnostiky především v raném
věku.



V kritériích MKN-10 není v kategorii hyperkinetických poruch specifikován
samostatný subtyp s převládající poruchou pozornosti. Je zde vyčleněna pouze forma
kombinovaná s hyperaktivitou a impulzivitou. Tento typ však nesplňuje kritéria MKN10 pro hyperkinetickou poruchu, proto není předmětem evidence ani léčby.

Z výše uvedených rozdílů používaných klasifikačních systémů je zřejmé, že jejich
diagnostická kritéria se překrývají pouze zčásti a že diagnóza hyperkinetické poruchy dle
MKN-10 zachycuje závažnější příznaky než diagnóza ADHD dle DSM-IV. (Paclt, 2007)

6 PŘEDVÝZKUM
Cílem předvýzkumu bylo najít takové diagnostické metody, kterými by bylo možné
diagnostikovat specifický logopedický nález a zároveň by bylo pomocí nich možné provést
analýzu jazykových schopností u dětí se specifickou poruchou učení.
Předvýzkum probíhal v prosinci 2009 na základní škole (dále ZŠ) v Ulici 5. května v Liberci.
Do předvýzkumu byly zahrnuty všechny děti s diagnostikovanou specifickou poruchou učení
navštěvující 2. – 5. třídu základní školy. U všech dětí se jednalo o individuální integraci.
Celkový počet dětí byl 10. Z 10 dětí byly tři dívky a sedm chlapců (viz tab. č. 6). Testování
dětí probíhalo individuálně vždy v dopoledních hodinách.
Tabulka č. 6: Počet dětí
Ročník

Počet dětí

Chlapci

Dívky

druhý

2

1 (VG)

1 (DV)

třetí

3

2 (JŘ, JP)

1 (AD)

čtvrtý

3

2 (TP, JS)

1 (LK)

pátý

2

2 (DČ, AB)

-

Celkem dětí

10

7

3
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Diagnóza žáků
Diagnóza žáků byla zjištěna pomocí analýzy spisové dokumentace. Nejčastější diagnózou
byla dyslexie a dysortografie, která byla diagnostikována u 2 dětí a dyslexie s dysortografií a
ADHD také u 2 dětí. Jednou se vyskytla:


dyslexie, dysgrafie a ADHD;



ADHD;



dyslexie, dysortografie, dysgrafie a ADD;



dysortografie a ADHD;



dyskalkulie, dyslexie a dysortografie;



dyskalkulie, dyslexie a dysortografie, ADHD.

Přehled diagnóz u jednotlivých dětí viz Příloha č. 2.

6.1 METODY PŘEDVÝZKUMU
1. PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ (Inizan, c1999)
Prediktivní baterie čtení je určena pro predikci úspěchu v nácviku čtení. Je sestavena z 10
zkoušek sloužících k posouzení určitých psychických mechanismů, jejichž zralost je nutná ke
čtení.
Pro účely předvýzkumu byly vybrány pouze zkoušky zaměřené na jazykové schopnosti:


Porozumění řeči.



Fonologické rozlišování.



Artikulace a řeč.



Řeč – vyjadřování.
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Prediktivní baterie čtení je podle autora určena pro děti od 5 do cca 6,5 let. Je sice možné
tímto instrumentem orientačně otestovat i starší děti, nutné je počítat s věkově nevyhovujícími
normami pro populaci starší 6,3 let.
Zajímalo nás, zda by některé ze zkoušek Prediktivní baterie čtení bylo možno využít při
stanovení úrovně jednotlivých jazykových rovin u dětí se SPUCH na základní škole.
POPIS JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK


Porozumění řeči
Účel: Zkouška prověřuje porozumění mluvenému jazyku (školního typu) dítětem.
Situace připomíná typické školní instrukce učitelů. Potřeba vnímavosti a porozumění
dítěte podobným instrukcím je důležitou podmínkou pro úspěch v nácviku čtení.
Popis: 3 série po třech obrázcích. Všechny obrázky v jedné sérii vykazují podobnosti.
Dítě vyslechne instrukci vyšetřujícího a musí označit jeden z obrázků. Obtížnost
instrukce se postupně zvyšuje.
Bodování: Za správnou odpověď: 1 bod. Max. počet bodů na řádku: 2 body.



Fonologické rozlišování
Účel: Dítě musí analyzovat slyšené slovo, musí přesně sluchově podchytit stejné prvky
(hlásky) ve slovech.
Popis: V prvním a druhém úkolu musí dítě správně identifikovat první a poslední
hlásku ve slově. Ve třetím úkolu musí rozhodnout, kde se ve trojslabičném slově
nachází daná slabika (na začátku, uprostřed nebo na konci slova).



Řeč-artikulace
Účel: Zkouška zjišťuje schopnost dítěte správně vyslovovat. Hodnotí se plynulost,
výslovnost hlásek, vynechávání či přidávání hlásek, inverze a záměny.
Popis: Jedná se především o hodnocení lehkosti, s jakou dítě zvládá posloupnosti
hlásek při vyslovování slov, která nejsou příliš běžná a která jsou artikulačně obtížná.
Dítě opakuje 10 slov po examinátorovi.
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Bodování: Za správně vyslovené slovo 1 bod.


Řeč-vyjadřování
Účel: Zkouška zjišťuje, v jaké míře je dítě schopno vyjadřovat se ústně v určité situaci.
Sleduje se úroveň slovní zásoby, adekvátnost používání slov a syntaktická skladba.
Popis: Examinátor a dítě sedí naproti sobě. Dítě drží v rukou obrázek zařízeného
pokoje. Zároveň musí dobře vidět na obrázek nezařízeného pokoje, který leží na stole
mezi ním a examinátorem. Na stole vedle obrázku leží předměty k zařízení pokoje.
Examinátor těmito předměty zařizuje pokoj dle ústních pokynů dítěte. Jednou rukou
umisťuje předměty a druhou rukou zapisuje vyjádření dítěte do pracovního sešitu.
Bodování:
Pojmenování předmětů:
Dítě dostává bod za správné pojmenování předmětu. Bodují se jen předměty méně
obvyklé a spojení slov.
Za správně pojmenovaný předmět (spojení slov) 1 bod. Max. – 6 bodů.
Umístění předmětů:
Rozlišujeme tři stupně přesnosti podle umístění a dle toho bodujeme. Velmi nepřesné,
tj. nesprávné označení, chybné předložky a nepřesné pojmenování nábytku, užití
ukazovacích zájmen - 0 bodů. Chybná skladba věty, chudá slovní zásoba, potíže
s předložkami a dobře vyjádřený směr umístění a správný název nábytku 1 bod.
Správné vyjádření 2 body. Maximální počet bodů je 26.

2. ZKOUŠKA JAZYKOVÉHO CITU
Zkouška jazykového citu, kterou vytvořil Z. Žlab (1986), se snaží o zachycení a kvantitativní
vyjádření úrovně gramatického, resp. jazykového cítění u školních dětí od 1. do 5. ročníku. Je
to diagnostická metoda, pomocí které lze diagnostikovat morfologicko-syntaktickou úroveň
jazyka.
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Zkouška jazykové citu, tak jak ji autor uvádí, je sestavena z 5 subtestů. Test je určen pro děti
od 1. do 5. třídy základní školy. Obtížnost subtestů je stupňována: nejlehčí je subtest č. 1,
nejtěžší subtest č. 5. Důležité je upozornění, že výsledky mohou být ovlivněny školním
věkem, tedy probraným mluvnickým učivem.


1. subtest – pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO, TY určuje žák rod podstatných
jmen, tzn., k podstatnému jménu má přiřadit odpovídající zájmeno.



2. subtest. V 1. části jde o tzv. přechylování, tzn., že vyšetřovaný má utvořit z tvaru
podstatného jména rodu mužského tvar rodu ženského a naopak. Ve 2. části má
vyšetřovaný za úkol vytvořit přídavné jméno od podstatného jména či slovesa (slepice
– slepičí, balit – balicí apod.).



3. subtest. V 1. části musí vyšetřovaný použít správný deklinační tvar podstatného
jména. Ve 2. části převádí věty z času přítomného do minulého. V obou částech je
využíváno změny samohlásek ve slovním kmeni (hůl – holi, tluče – tloukl apod.).



4. subtest. Dítě musí v načaté větě použít ve správných tvarech 2 až 3 slova, která
zkoušející vysloví v prvním pádě. Jde vždy o podstatné jméno ve spojení s přídavným
jménem, číslovkou nebo zájmenem.



5. subtest - vyšetřovaný určuje z řady slov jejich společný slovní základ.

V každém subtestu může vyšetřovaný získat maximálně 10 bodů, v celé zkoušce je to 50
bodů. Součet bodů dává celkový skór. V tabulce stenové normy (viz Příloha č. 3, tabulka č. 1)
se najde odpovídající sten, přičemž 1. - 4. sten odpovídá podprůměru, 5. – 6. sten průměru a
7. - 10. sten odpovídá nadprůměru. Tím zjistíme, zda má dítě snížený, průměrný nebo
nadprůměrný jazykový cit.
3. HEIDELBERGSKÝ TEST VÝVOJE ŘEČI (dále H-S-E-T)
Pro předvýzkum byly vybrány 4 subtesty H-S-E-T, které podle autorů testu ukazují na
charakteristické chyby vyskytující se u dětí se specifickými poruchami učení. Další informace
je podle nich možno považovat za nadbytečné a nepřispívající ke zpřesnění klasifikace dětí
(Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997).
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Jsou to subtesty:


Vytváření plurálu a singuláru (dále VPS) - cílem subtestu je zjistit, zda dítě dokáže
převádět jednotné číslo na množné a naopak. Pro děti na prvním stupni ZŠ se
používají pseudoslova. Subtestem zjišťujeme úroveň morfologické jazykové roviny.



Opakování vět (dále OV) - Opakování vět po examinátorovi odhaluje používání
vývojově-specifických syntaktických pravidel, jako např. zkracování vět, nahrazování
pasivních vazeb aktivními apod. Subtestem se zjišťuje úroveň větné struktury.



Odvozování přídavných jmen (dále OPJ) - Na úrovni morfémů a částečně
s použitím umělých slov se prověřuje schopnost správně vyjádřit rozdíly mezi
vnímanými vlastnostmi předmětů (stupňování) (Grimmová, Schöler, Mikulajová,
1997, s. 16). Výsledky zobrazují úroveň morfologické struktury.



Porozumění větám (dále PV) - ověřuje schopnost porozumět větám různé gramatické
obtížnosti. Zjišťuje míru osvojení si gramatických (lingvistických) pravidel.

Ke čtyřem výše uvedeným byl přidán ještě jeden subtest, o kterém bylo předpokládáno, že by
mohl činit dětem se specifickými poruchami učení obtíže. Jednalo se o subtest:


Hledání slov (dále HS) – zjišťuje sémantickou organizaci subjektivního slovníku.
Výsledky ukazují, jak děti odhalují, co je pro dané významy slov společné a jak na
tomto základě vytvářejí logické vztahy přiřazování a nadřazování a vyjadřují je pojmy
(Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 17). Subtest patří do struktury slovního
významu.

4. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ
NEOBRATNOSTI
Orientační vyšetření specifických asimilací a artikulační neobratnosti (dále OVSLN) sestavila
autorka disertační práce tak, aby co nejvíce postihovalo výslovnost artikulačně obtížných slov,
slov složených z párových ostrých a tupých sykavek a slov s měkkými a tvrdými slabikami.
V testu byla použita víceslabičná slova se souhláskovým shlukem, složená slova a slova
obsahující párové sykavky. Dále test obsahoval slovní spojení se slovy s párovými ostrými a
tupými sykavkami a cvičení na opakování slov složených z měkkých a tvrdých slabik.
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Hodnocení: za správné zopakování 1 bod, za špatné zopakování 0 bodů.
Cílem testu bylo zjistit, zda se u dětí vyskytuje artikulační neobratnost a specifické asimilace
(viz Příloha č. 4).

6.2 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU
6.2.1 PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ
Děti byly pomocí Prediktivní baterie čtení testovány pouze zkouškami zaměřenými na
jazykové schopnosti. Maximální hrubé skóre (dále HS), které mohly v těchto zkouškách
získat, bylo 63. V neřečových zkouškách mohly děti získat maximálně 90 HS. Maximální HS
v obou testech mohlo být 153. Při přepočítávání HS na steny se vycházelo pouze
z maximálního HS v řečových zkouškách, tj. z 63. 63 bylo tedy 10 stenů. Postupně bylo
odpočítáváno číslo 5, čímž vycházely další steny (viz Příloha č. 5)
Při interpretaci dat je nutné brát na zřetel množství ukazatelů, které jsou z testu více či méně
zřetelné.
1. Posouzení celkového výkonu v baterii (vyjádřeno steny)
8. - 10. sten – dobré předpoklady pro nácvik čtení
5. - 7. sten – průměrné předpoklady pro čtení
1. - 4. sten – podprůměrné předpoklady pro čtení
Pro naše účely je převod na steny zavádějící, jelikož byly testovány děti navštěvující
již první stupeň základní školy. Převod na steny je z tohoto důvodu nutno brát pouze
orientačně.
2. Posouzení vyrovnanosti výkonů v jednotlivých zkouškách baterie
3. Posouzení chování dítěte v průběhu zkoušky
4. Zhodnocení podmínek průběhu zkoušky
Z 10 dětí dosáhl maxima, tj. 10 stenů pouze 1 chlapec navštěvující 5. třídu. 9 stenů měl 1
chlapec, 8 stenů mělo 6 dětí, 1 dítě mělo 7 stenů a 1 dítě 6 stenů (viz Příloha č. 5). Z deseti
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dětí mělo osm dobré předpoklady a dvě průměrné předpoklady pro čtení. Ze získaných
výsledků však nelze dělat žádný závěr, jelikož se jednalo o děti navštěvující základní školu a
tedy o děti, které již prošly čtenářským výcvikem.
Nejméně chyb měly děti ve dvou subtestech (Fonologické rozlišování a Porozumění řeči).
Prvním, skoro bezchybným subtestem bylo Fonologické rozlišování. V tomto subtestu
chybovaly pouze dvě děti. Chlapec z 2. třídy a dívka ze 4. třídy (viz Příloha č. 5). Každý žák
udělal pouze 1 chybu. To, že v tomto subtestu děti téměř nechybovaly, můžeme přičíst tomu,
že se jednalo o velmi jednoduché úkoly, ve kterých měly rozlišit první (hláska -b-) a poslední
hlásku (hláska -a-) ve slově a první, poslední a prostřední slabiku v trojslabičném slově
(slabika -lo-). Obě chyby, které děti udělaly, se týkaly rozpoznání hlásky -b- na začátku slova.
Druhým subtestem, ve kterém také chybovaly pouze dvě děti, byl subtest Porozumění řeči
(viz Příloha č. 5). Jednalo se o stejného chlapce z druhé třídy (3 chyby) a 1 chlapce z 5. třídy
(1 chyba). V tomto subtestu šlo o velmi jednoduché úkoly, ve kterých měly děti poslouchat
instrukci a následně vybrat obrázek, o kterém se v instrukci hovořilo.
Ve třetím subtestu Řeč-artikulace chybovalo 7 dětí, 2 z druhé třídy, 3 ze třetí třídy a 2 ze
čtvrté třídy (viz Příloha č. 5). Děti měly za úkol zopakovat po examinátorovi 10 slov. Slova
byla vybrána se zaměřením na souhláskové shluky, měkké a tvrdé slabiky a víceslabičná
slova. Slova, ve kterých děti chybovaly, byla: pstruh (obtíže s výslovností souhláskového
shluku) 2x, luštěniny (měkčení) 1x, brhlík (obtíže s výslovností souhláskového shluku) 3x,
kolchozníci (obtíže s výslovností souhlásek -lch-) 5x, kameňáček (špatná výslovnost slabiky ňá-) 1x, postříbřený (obtíže s výslovností souhláskového shluku) 4x (viz Příloha č. 5).
Nejméně bodů získaly děti v posledním subtestu: Řeč-vyjadřování. V této zkoušce bylo
zjišťováno, v jaké míře je dítě schopno vyjadřovat se ústně v určité situaci. Sledovala se
úroveň slovní zásoby, adekvátnost používání slov a syntaktická skladba. Maximální počet
bodů, které bylo možno dosáhnout, bylo 23. 23 bodů získal pouze chlapec z 5. třídy. Chlapec
ze 4. třídy měl 20 bodů, další chlapec ze 4. třídy obdržel 19 bodů. Dívka z 3. třídy 18 bodů, 5
dětí dosáhlo na 16 bodů a jedno dítě na 14 bodů (viz Příloha č. 5).
Mezi nejčastější nedostatky lze zařadit slabou slovní zásobu, strohé vyjadřování. Děti často
používaly slova: doleva, doprava, ještě více doleva, ještě více doprava apod., místo aby volily
slova jako mezi, blíže k (např. mezi okno a závěs, blíže ke stolu apod.). Často se také stávalo,
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že si děti nemohly vybavit konkrétní slova (stoleček, dvoupatrová postel apod.), některé měly
problém s určením pravé a levé strany. Nejčastější chybou bylo umístění chlapce na houpacím
koni doprostřed koberce tak, že se měl chlapec houpat na koni. Děti byly rády, že tento
obrázek umístily a již nezkontrolovaly, že se chlapec nehoupe („obrázek nebyl správně
nakloněný“). Stejnou chybu dělaly s měsícem, který sice dobře umístily do okna, ale většinou
již nezjistily, že je měsíc otočený na druhou stranu.
ZÁVĚR PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ
Nejméně děti chybovaly v subtestech Fonologická diskriminace a Porozumění řeči. Více chyb
vykázaly v subtestech Řeč-artikulace a Řeč-vyjadřování (viz tab. č. 7).
Z prediktivní baterie čtení budou převzata do orientačního vyšetření specifických asimilací a
artikulační neobratnosti artikulačně náročná slova, se kterými měly děti největší problémy
(postříbřený, brhlík, pstruh a kolchozníci). Tato slova nahradí ta, ve kterých děti nechybovaly
vůbec (cvrček, tři čtvrtě, nosorožec, strojvůdce).
V subtestu Řeč – vyjadřování děti vykázaly určité nedostatky, avšak pro účely výzkumu se
jedná o časově příliš náročný subtest. Subtesty Fonologické rozlišování a Porozumění řeči
nejsou pro výzkum relevantní, jelikož jsou pro děti prvního stupně základní školy příliš
jednoduché.
Tabulka č. 7: Výkony v jednotlivých subtestech
Subtesty
Fonologické rozlišování
Porozumění řeči

Řeč-artikulace

Řeč-vyjadřování

Počet získaných bodů
11 (max)
10
6 (max)
5
3
10 (max)
9
8
7
6
5
23
19
16
14

Počet dětí
8
2
8
1
1
3
3
1
1
1
1
3
2
4
1
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Počet chybujících dětí
2
3

7

7

6.2.2 ZKOUŠKA JAZYKOVÉHO CITU
SUBTEST č. 1
V subtestu č. 1 dosáhly děti nejvíce bodů (viz Příloha č. 3, tabulka č. 2). Z 10 dětí chybovaly
pouze 4 děti. Nejčastější chybou bylo nesprávné určení zájmena u substantiva lež.
SUBTEST č. 2
První část – dítě má převést substantivum rodu mužského na ženské a naopak. Častou chybou
bylo, že dítě jednoduše přidalo k danému slovu koncovku pro rod ženský, nebo naopak ubralo
koncovku tak, aby vzniklo substantivum rodu mužského. Např. dělník – dělnička, běžkyně –
běžkyň, vesničan – vesnička, plavec – plavčice, krmička – krmec, apod.
Druhá část – dítě má za úkol utvořit přídavné jméno od podstatného jména nebo slovesa. Tato
část nečinila dětem velké obtíže. Nejhůře skončil chlapec druhé třídy, který z 5 odpovědí
chyboval ve čtyřech.
SUBTEST č. 3
První část nebyla pro děti příliš náročná. Pět dětí mělo plný počet bodů, tj. 5. Čtyři děti měly 4
body a jedno dítě 2 body. Nejčastěji dělaly děti chybu ve větě: Venku fouká vítr. Půjdeme
proti …..vítru (viz Příloha č. 3, tabulka č.3a).
Ve druhé části měly děti převádět věty z přítomného do minulého času dle vzoru. Nejvíce děti
chybovaly ve větě: Bubeník tluče na buben. Bubeník včera …...bubnoval, bouchal, tloukal,
tlukl. Pouze 3 děti odpověděly správně (viz Příloha č. 3, tabulka č. 3b).
SUBTEST č. 4
V tomto subtestu nedosáhlo žádné dítě maximálního počtu bodů (viz Příloha č. 3, tabulka
č. 4). Můžeme říci, že děti měly nejvíce obtíže s výběrem vhodného pádu přídavného jména.
Zcela správné odpovědi byly hodnoceny 2 body. Neúplné nebo jen částečně správné odpovědi
byly hodnoceny 1 bodem.
SUBTEST č. 5
Dětem bylo přečteno několik příbuzných slov. Jejich úkolem bylo rozpoznat kořen slova.
Pouze 3 děti poznaly správně kořeny všech slov (viz Příloha č. 3, tabulka č. 6).
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Zcela správné odpovědi byly hodnoceny 2 body. Neúplné nebo jen částečně správné odpovědi
byly hodnoceny 1 bodem.
ZÁVĚR ZKOUŠKY JAZYKOVÉHO CITU
V testu jazykového citu získaly tři děti dva steny, tři děti 3 steny, dvě děti 4 steny, jedno dítě 5
stenů a jedno dítě 6 stenů (viz Příloha č. 3, tabulka č. 7). Znamená to, že šest dětí z osmi se
nachází v pásmu podprůměru dvě děti v pásmu průměru. I když byl výzkumný vzorek velmi
malý, lze předpokládat, že děti se specifickými poruchami učení mají snížený jazykový cit.
Pro účely disertační práce bude Žlabův test jazykového citu použit.

6.2.3 HEIDELBERGSKÝ TEST VÝVOJE ŘEČI
1. SUBTEST VYTVÁŘENÍ PLURÁLU A SINGULÁRU
Děti měly za úkol převádět pseudoslova do množného čísla a následně do jednotného čísla.
Úkoly se hodnotily 2, 1 nebo 0 body. Maximálně mohly získat 34 bodů. Původní předpoklad,
že děti budou mít v tomto subtestu velké obtíže, se nesplnil. Chybovaly jen minimálně.
Nejčastější chybou bylo převedení substantiva alek do množného čísla. Děti vytvářely
množné číslo následujícími způsoby: alky (3), alkové (1), aleky (2), přičemž 2 body se
hodnotily alekové i aleci a jedním bodem aleky. Jedno dítě převedlo špatně slovo vanka do
množného čísla. Místo vanky utvořilo vaňky. Jiné dítě místo koulátko vytvořilo slovo koule.
Další tři děti chybovaly v převodu slova kůňáta na kůně (viz Příloha č. 6, tabulka č. 1).
2. OPAKOVÁNÍ VĚT
Examinátor přečte dětem větu a děti ji mají bezprostředně po něm zopakovat. Maximální
počet bodů je 24, hodnotí se 2, 1 nebo 0 body. Odpovědi se hodnotí na základě dvou hledisek:
na základě fonologické správnosti (usuzujeme na zralost fonologické diskriminace, hodnocení
je předmětem kvalitativní analýzy řečových schopností dítěte) a gramatické správnosti
(posuzujeme, do jaké míry si dítě osvojilo syntaktická pravidla). Subtest OV se skládá celkem
z 12 vět, přičemž prvních 6 vět je určeno pro děti do 5 let. Starší děti začínají až 7 větou. Do
celkového hodnocení se jim však počítá prvních 6 vět za dva body. To znamená, že např. 7leté
dítě získá z druhé části subtestu 5 bodů, k tomu je však nutno přičíst 12 bodů za prvních 6 vět.
Celkově by pak takové dítě získalo za OV 17 bodů z 24.
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V tomto subtestu nezískalo žádné dítě plný počet bodů. Největší počet dosažených bodů byl
21 (3 děti), tři děti získaly 20 bodů, tři děti 19 bodů a jedno dítě 18 bodů. 13x chybovaly děti
v oblasti syntaxe, 9x v oblasti morfologie a nejméně (4x) chybovaly děti v oblasti fonologické
diskriminace. (viz Příloha č. 6, tabulka č. 2)
3. ODVOZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
Děti měly za úkol tvořit přídavná jména. Ke každému úkolu mělo dítě k dispozici obrázek se
slovním komentářem. Např. dítě dostalo obrázek jablka. Na jablku byl nakreslený flek. Dítě
mělo říci, jak se takovému jablku říká – flekaté. Na dalším obrázku bylo jablko s větším
počtem fleků a s největším počtem fleků. Dítě mělo analogicky provést stupňování
přídavných jmen. Častou chybou bylo odvození přídavného jména od substantiva, např. flek –
flekatý, lunt – luntový, vent – ventový. Samotné stupňování přídavných jmen nedělalo dětem
příliš velké obtíže. Úkoly byly hodnoceny 2, 1 nebo 0 body. Maximální počet bodů byl 30.
Maximálního počtu bodů dosáhli tři žáci, dva žáci ztratili po jednom bodě, dva žáci po dvou
bodech, jeden získal 27 bodů a dva žáci získali 21 bodů (viz Příloha č. 6, tabulka č. 3).
4. POROZUMĚNÍ VĚTÁM
V tomto subtestu se používají figurky, kterými mají děti podle instrukcí examinátora provádět
daný úkol. Důležité je porozumění úkolu a posloupnost jednotlivých kroků. Správné odpovědi
jsou hodnoceny 1 bodem. Maximální počet bodů je 17. Celý subtest je složen ze 17 úkolů,
přičemž děti starší 5 let začínají úkolem č. 8. Předchozích 7 úkolů se jim započítává, jako
kdyby odpověděly správně. Tzn., k získaným bodům z úkolů 8 -17 se připočte dalších 7 bodů.
Maximální počet bodů získaly 2 děti, 1 bod ztratily čtyři děti, 2 body tři děti a 3 body jedno
dítě (viz příloha č. 6, tabulka č. 4).
5. HLEDÁNÍ SLOV
Examinátor přečte dítěti tři slova a dítě má podle svého uvážení doplnit slovo čtvrté, které se
k nim hodí. Maximální počet bodů je 28, úkoly se hodnotí 2, 1 nebo 0 body. Ukázalo se, že
subtest Hledání slov byl pro děti nejobtížnějším. Nejméně bodů ztratil 1 žák (5 bodů), 7 bodů
ztratil také 1 žák, 2 žáci ztratili po 8 bodech, 2 žáci po 9 bodech, 1 žák po 10 bodech a 3 žáci
po 11 bodech. Dosažené body jsou uvedeny v Příloze č. 6, tabulka č. 5.
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ZÁVĚR H-S-E-T
Jak již bylo uvedeno výše, subtesty Vytváření plurálu a singuláru, Odvozování přídavných
jmen, Opakování vět a Porozumění větám, měly být signifikantní pro diferenciaci dětí se
specifickou poruchou učení a dětí intaktních. Subtest Hledání slov byl do diagnostikování dětí
zařazen proto, že nás zajímalo, jaké výsledky v něm dosáhnou děti se SPU, zda v něm budou
či nebudou chybovat. Ukázalo se, že byl jedním z nejproblematičtějších subtestů. Můžeme se
domnívat, že tomu bylo tak proto, že:
1. Děti se SPU mají omezenou slovní zásobu, proto jim může činit potíže s přiřazením
správného slova.
2. Děti se SPU mohou mít obtíže při vytváření slov nadřazených a podřazených. Nemusí zcela
chápat pojem nadřazený a podřazený. S tím úzce souvisí, že vytvářejí nesprávné logické
vztahy mezi slovy.
Podle Mikulajové (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997) by pro diferenciální diagnostiku
mělo postačit testování dětí se SPU pouze pomocí 4 výše uvedených subtestů. Předvýzkum
však tuto informaci nepotvrdil, děti se SPU nevykazovaly právě v těchto subtestech výrazné
deficity. Do výzkumu nebude zařazen subtest Vytváření plurálu a singuláru a Odvozování
přídavných jmen, nahradí je subtest Oprava významově nesprávných vět, Tvoření
odvozených slov a Flexibilita pojmenování tak, aby byly postihnuty všechny jazykové
úrovně. Větná struktura bude zjišťována subtesty Porozumění větám a Opakování vět, úroveň
morfologie bude zjišťována pomocí subtestu Tvoření odvozených slov, větný význam
Opravou významově nesprávných vět, slovní význam Hledáním slov a interakční význam
Flexibilitou pojmenování. Tím se získá celkový obraz řečových schopností dítěte se SPU.

6.2.4 ORIENTAČNÍ

VYŠETŘENÍ

SPECIFICKÝCH

ASIMILACÍ

A

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI
1. Cvičení – Opakování dvojslabičných, trojslabičných a čtyřslabičných slov
z otevřených slabik
V tomto cvičení žádné dítě nechybovalo.
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2. Cvičení – Opakování trojslabičných slov se souhláskovým shlukem
V tomto cvičení žádné dítě nechybovalo.
3. Cvičení – Opakování artikulačně obtížných slov
Při opakování artikulačně obtížných slov mělo problémy 8 dětí z 10 (viz Příloha č. 19). Pouze
dvě děti zopakovaly všechna slova bez obtíží. Nejvíce problematickými byla slova
nejnepříjemnější (6x) a nejnebezpečnější (4x.). Dále děti chybovaly ve slovech: cvrček (1x),
paroplavba (3x), podplukovník (3x) a obdivuhodné (1x).
4. Cvičení – Opakování slov, ve kterých se vyskytují párové hlásky ostré a tupé řady
sykavek
V tomto cvičení chybovaly čtyři děti z deseti (viz Příloha č. 7).
Součástí Cvičení č. 4 bylo opakování slovních spojení, která obsahovala slova s párovými
ostrými a tupými sykavkami (např. směšné štěně, šustí listí apod.). S opakováním slovních
spojení měly obtíže 4 děti, přičemž 1 chlapec nezopakoval ani jedno spojení správně (viz
Příloha č. 7). Maximální počet bodů byl 18.
5. Cvičení – Opakování slov, ve kterých se vyskytuje měkká a tvrdá slabika
Cvičení bylo opět složeno ze dvou částí. V první části měly děti nejprve zopakovat slova, ve
kterých se vyskytovala měkká a tvrdá slabika zároveň. S opakováním slov měly problém tři
děti. Jeden chlapec získal 7 bodů z deseti, chyboval ve slovech dědeček – děděček, děťátko –
dědátko, tetiččiny – nezopakoval vůbec. Druhý chlapec nesprávně vyslovil slovo natisknutý –
natisknutí a třetí chlapec měl obtíže s vyslovením 2 slov: tetiččiny – tetičtiny a Janiččiny –
Janičtiny. Ve druhé části měly děti zopakovat po examinátorovi slovní spojení, ve kterých se
objevily měkké a tvrdé slabiky. Chybovaly 4 děti. Jedna dívka (D. V.) získala 3 body z 5:
chybovala ve slově nejnebezpečnější – nejbezpečnější a místo šestistý řekla šestistí. Chlapec
J. Ř. nesprávně řekl dvě slova: prázdniny – prázdnini a místo šetistý řekl šestystý. Chlapec D.
Č. měl problém s vyslovením slova nejnebezpečnější, při jehož vyslovení se zadrhl. Stejný
problémy měl chlapec V. G., kterému také dělalo obtíže vyslovení slov čtvrtě a čtyři.
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ZÁVĚR OVSLN
Z orientačního logopedického testu na zjištění artikulační neobratnosti a specifických
asimilací lze vypustit první dvě cvičení, ve kterých děti nechybovaly.
Ve třetím cvičení, kde měly děti opakovat artikulačně obtížná slova, chybovalo 8 dětí z 10.
Pro účely disertační práce bude toto cvičení zachováno s určitými změnami. Slova cvrček, tři
čtvrtě, nosorožec a strojvůdce budou nahrazena slovy: brhlík, postříbřený, kolchozníci a
pstruh. Jsou to slova převzatá ze subtestu Řeč-artikulace z Prediktivní baterie čtení, s jejichž
výslovností měly děti obtíže.
Čtvrté cvičení bylo zaměřeno na slova s párovými ostrými a tupými sykavkami. Zjišťovalo se,
zda se u dětí vyskytují specifické asimilace, a to progresivní nebo regresivní. V první části
chybovaly čtyři děti, přičemž dvě z nich měly obtíže i ve druhé části, kdy se měla po
examinátorovi opakovat slovní spojení. Cvičení na opakování slov nebude v hlavním
výzkumu použito. Slova, ve kterých děti chybovaly, budou použita ve slovních spojeních,
která o ně budou rozšířena. Pokud dítě chybovalo pouze v opakování jednotlivých slov, ale již
nechybovalo ve slovních spojeních, lze usuzovat, že se jednalo o chybu, která mohla být
způsobena jinou příčinou než specifickou asimilací. U chlapce s nesprávnou výslovností
slovních spojení se můžeme domnívat, že se jedná o specifické asimilace, a to progresivní,
kdy první hláska ovlivňuje hlásku následující.
Z pátého cvičení zaměřeného na slova obsahující měkké a tvrdé slabiky bude ponechána
pouze první část, tj. opakování slov, opakování slovních spojení bude z výzkumu odstraněno.
Jedinou změnou bude, že místo slova ručičky bude použito slovo šestistý, ve kterém
chybovala jedna dívka a jeden chlapec. Jednalo se o slovo ze slovního spojení, jež bylo
použito v dalším úkolu. Při opakování slovních spojení chybovaly děti pouze ve složených
slovech, která byla použita již ve cvičení č. 3.
Orientační logopedický test zjišťující výskyt specifických asimilací a artikulační neobratnosti
splnil svůj účel. Díky předvýzkumu bylo zjištěno, jaká cvičení jsou pro další výzkum důležitá
a jaká ne. Do dalšího výzkumu budou ponechána následující cvičení:


cvičení na zjištění artikulační neobratnosti pomocí opakování artikulačně obtížných
slov,
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cvičení na zjištění specifických asimilací (ostrých a tupých sykavek) pomocí
opakování slovních spojení,



cvičení na zjištění specifických asimilací (měkké a tvrdé slabiky) pomocí opakování
jednotlivých slov.

6.3 ZÁVĚR PŘEDVÝZKUMU
Cílem bylo zjistit, jaké z metod, které byly do předvýzkumu vybrány, budou optimální pro
diagnostiku specifického logopedického nálezu a analýzu jazykových schopností u dětí se
specifickou poruchou učení pro účely disertační práce.
Pro předvýzkum byly zvoleny metody: Prediktivní baterie čtení, Heidelbergský test vývoje
řeči, Test jazykového citu (Z. Žlab) a orientační vyšetření specifických asimilací a artikulační
neobratnosti.
Výzkumný vzorek tvořili žáci 2. - 5. ročníku ZŠ individuálně integrovaní s diagnostikovanou
specifickou poruchou učení a chování.
Předvýzkumem byly odhaleny následující nedostatky:


Prediktivní baterie čtení nebude použita. Ze čtyř subtestů, které byly zvoleny, pouze
dva měly určitou vypovídající hodnotu: Řeč-artikulace, Řeč-vyjadřování. Ze subtestu
Řeč – artikulace budou převzata některá slova, která dětem činila největší obtíže, do
Orientačního vyšetření specifických asimilací a artikulační neobratnosti. Subtest Řečvyjadřování ukázal na nedostatky dětí se SPUCH v oblasti slovního vyjadřování. Tak,
jak je vytvořen, nebude použit z důvodu velké časové náročnosti. Úroveň slovního
vyjadřování bude zjišťována pomocí Heidelbergského testu vývoje řeči.



Z Heidelbergského testu vývoje řeči budou použity subtesty Opakování, Tvoření
odvozených vět, Oprava významově nesprávných vět, Hledání slov a Flexibilita.
Pomocí těchto subtestů chce autorka zjistit úroveň jednotlivých jazykových
schopností.



Z orientačního vyšetření artikulační neobratnosti a specifických asimilací budou
vynechána cvičení, ve kterých děti nechybovaly. Změny se budou týkat cvičení na
zjištění artikulační neobratnosti, kde přibydou slova ze subtestu Řeč – artikulace
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z Prediktivní baterie čtení, ve kterých děti nejčastěji chybovaly. Vynechána budou
naopak slova, ve kterých děti nechybovaly vůbec. OVSLN bude složeno ze třech
cvičení:
-

Cvičení na zjištění artikulační neobratnosti. Budou použita slova: čtvrtek,
pstruh, paroplavba, podplukovník, nejnepříjemnější, Šeherezáda, třpytivý,
nejnebezpečnější, obdivuhodné, postříbřený, brhlík a kolchozníci.

-

Cvičení na zjištění specifických asimilací se zaměřením na ostré a tupé
sykavky. Budou použita slova a slovní spojení: směšné štěně, šustí listí, Saša
má žízeň, Sušené švestky, Suší šusťák, Pan Šusta suší šusťák, Suším v sušárně
švestky a sušenky, Každý rok nasušíme na lískách švestky.

-

Cvičení na zjištění specifických asimilací se zaměřením na měkké a tvrdé
slabiky. Budou použita slova: dědeček, děťátko, hodiny, prázdniny, tetiččiny,
Janiččiny, šestistý, natisknutý, zavařeniny a štíty.



Pro výzkum bude nutné vytvořit kontrolní vzorek dětí intaktní populace. Výsledky
získané rozborem diagnostiky u intaktních dětí budou porovnány s výsledky u dětí s
diagnostikovanými SPUCH. Na základě rozboru získaných údajů bude možno stanovit
optimální metody pro zjištění specifického logopedického nálezu a jazykových
deficitů u dětí se SPUCH.

7 EMPIRICKÝ VÝZKUM
Jedná se o kvantitativní výzkum empirického charakteru.

7.1 FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU
Základní myšlenkou výzkumu bylo zjistit četnost výskytu specifického logopedického nálezu
u dětí se specifickými poruchami učení a chování na prvním stupni základních škol.
Diagnostikování specifického logopedického nálezu považujeme za důležité zejména proto,
že v současné době nebyly provedeny žádné studie, které by se pokusily zjistit, zda se SLN
u dětí na základních školách stále vyskytuje a jaká je jeho četnost. Dále jsme se pokusili zjistit
souvislost mezi narušenou komunikační schopností, SLN a SPUCH a v neposlední řadě jsme
chtěli pomocí Heidelbergského testu vývoje řeči zmapovat úroveň jednotlivých jazykových

119

rovin. Z důvodu komplexního pohledu na problematiku jazykových dovedností dětí se
specifickými poruchami učení a chování byla provedena zkouška jazykového citu. Do
výzkumu byli zahrnuti žáci druhých až pátých tříd základní školy, kteří byli rozděleni do dvou
skupin – žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou učení a chování a žáci bez
specifických poruch učení a chování (kontrolní vzorek).

7.2 CÍLE A HYPOTÉZY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Výzkumný projekt má hlavní a parciální cíle, které byly podkladem pro stanovení hypotéz.
Hlavní cíle
1. Zjištění výskytu specifického logopedického nálezu u dětí se specifickými poruchami
učení a chování na 1. stupni základní školy (dále ZŠ).
2. Zmapování úrovně lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické
jazykové roviny u dětí se specifickými poruchami učení a chování na 1. stupni
základní školy.
3. Zjištění souvislosti mezi specifickými poruchami učení a chování, specifickým
logopedickým nálezem a narušenou komunikační schopností.
Parciální cíle (PC)


PC 1: Zjistit, jaký je výskyt SLN u žáků se specifickými poruchami učení a u žáků s
poruchami pozornosti (ADHD, ADD).



PC 2: Zjistit, jaké typy narušené komunikační schopnosti se nejčastěji vyskytují u
respondentů se specifickými poruchami učení a chování a se specifickými poruchami
výslovnosti.



PC 3: Zjistit, zda respondenti se SLN jsou v péči logopedů.



PC 4: Vyslovit závěr pro prognózu a terapii u respondentů se specifickou narušenou
komunikační schopností.
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Hypotézy výzkumného projektu
1. Hypotéza č. 1 (H1): U většiny žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami
chování budou zjištěny specifické poruchy výslovnosti.
2. Hypotéza č. 2 (H2): U čtvrtiny dětí s diagnostikovanými specifickými poruchami
učení budou zjištěny specifické poruchy výslovnosti.
3. Hypotéza č. 3 (H3): Specifické asimilace se budou vyskytovat u dětí se specifickými
poruchami učení a chování častěji než artikulační neobratnost.
4. Hypotéza č. 4 (H4): Žáci se specifickou poruchou učení a chování a se specifickými
poruchami výslovnosti budou mít v 90 % snížený jazykový cit.
Ve výzkumném projektu se vykytuje několik měřitelných proměnných, které se budou
zkoumat. Jsou to:


úroveň řečových a jazykových procesů (pomocí Heidelberského testu vývoje řeči,
Žlabova testu jazykového citu, orientačního vyšetření specifických asimilací a
artikulační neobratnosti);



poruchy komunikačních schopností (analýza spisové dokumentace);



péče logopedů o děti s narušenou komunikační schopností (analýza spisové
dokumentace);



věk respondentů (analýza spisové dokumentace);



pohlaví respondentů;

 typ školního zařízení (běžná ZŠ, ZŠ pro děti se SPUCH apod.).

7.3 METODY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Na základě výsledků předvýzkumu byly zvoleny čtyři metody výzkumného projektu:
Heidelbergský test vývoje řeči, Žlabova zkouška jazykového citu, orientační zkouška
specifických asimilací a artikulační neobratnosti a analýza spisové dokumentace.
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1. HEIDELBERSKÝ TEST VÝVOJE ŘEČI
H-S-E-T pochází z Německa a jeho autoři jsou H. Grimmová a H. Schöler. Do slovenštiny a
následně češtiny ho zpracovala M. Mikulajová. Test vychází z psychologie a lingvistiky a
zaměřuje se na všechny úrovně řečových procesů, tj. na větnou strukturu, morfologickou
strukturu, větný význam, slovní význam, interakční význam a na integraci těchto úrovní.
Zároveň pomocí H-S-E-T lze získat informace o jazykové kompetenci dítěte, kterou má
v různých oblastech jazykových schopností.
H-S-E-T diagnostikuje jak proces produkce, tak porozumění. Test je koncipován pro děti ve
věku od pěti do devíti let, přičemž se autoři domnívají, že ho je možno využívat v diagnostice
dětí až do věku deset - jedenáct let (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997a). Mikulajová
(tamtéž) zastává názor, že právě H-S-E-T je vhodnou metodou při diagnostice dětí se
specifickými poruchami učení a chování na 1. stupni ZŠ.
Test H-S-E-T je rozdělen do šesti struktur, kterým odpovídají následující subtesty:
1. Větná struktura – subtesty: Porozumění větám a Opakování vět.
2. Morfologická struktura – subtesty: Vytváření plurálu a singuláru, Tvoření
odvozených slov, Odvozování přídavných jmen.
3. Větný význam – subtesty: Oprava významově nesprávných vět a Tvoření vět.
4. Slovní význam – subtesty: Hledání slov, Klasifikace pojmů.
5. Interakční význam: subtesty: Flexibilita pojmenování, Spojování verbálních a
neverbálních informací, Dekódování a kódování záměrů.
6. Integrační úroveň – subtesty: Paměť pro text.
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Pro účely výzkumného projektu bylo vybráno 6 subtestů tak, aby z nich bylo možno posoudit
úroveň lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické jazykové roviny.
Subtesty byly zvoleny na základě předvýzkumu a výsledků, které byly zjištěny při testování
H-S-E-T v Německu a na Slovensku (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997a). Jedná se
o následující subtesty:
1. Porozumění větám. Vypovídá o vývojové úrovni ovládání syntaktických pravidel
v oblasti porozumění řeči. Společně se subtestem Opakování vět patří do větné
struktury, jež odpovídá na otázku: Na jaké úrovni probíhá zpracování řeči? Interpretují
děti věty na základě jejich gramatické struktury nebo na základě slovosledu?
(Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 58a) Výsledky tohoto subtestu nám
objasňují, zda jsou děti schopny zpracovat obsahovou složku řeči (např. zda jsou
schopny rozumět instrukcím).
Pořadí úkolů podle složitosti bere v úvahu:
- zda dítě analyzuje hloubkové struktury nebo zda se pouze opírá o povrchové
struktury;
- míru zobecnění těchto pravidel. (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 15b).
Pokud mají děti obtíže v tomto subtestu, budou se pravděpodobně opírat pouze o
povrchové strategie a nebudou pronikat do významové hloubky vět.
2. Opakování vět. Zjišťujeme krátkodobou paměť a schopnost reprodukovat různě
složité obsahové celky řeči.
3. Tvoření odvozených vět. Patří do morfologické struktury, jejíž otázka je: Do jaké
míry dokáží děti produktivně využívat pravidla s poměrně vysokou úrovní abstrakcí?
(Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 59a) Subtest Tvoření odvozených vět nás
informuje, zda dítě dokáže utvořit vztah mezi činností, činitelem děje a místem
činnosti a vyjádřit jej.
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4. Oprava významově nesprávných vět. Tento subtest řadíme do větného významu,
jenž se snaží odpovědět na otázku: Do jaké míry dítě rozumí vztahům a souvislostem a
umí je vyjádřit slovně? (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 59a) Dítě chybující
v tomto subtestu bude mít obtíže v rozpoznávání nelogických významových
souvislostí, nebude je umět aktivně využívat a bude mít problémy při užívání pravidel.
5. Hledání slov patří do oblasti slovního významu. Otázka zní: Jaký klasifikační systém
si dítě vybudovalo a jak je tento systém strukturován v paměti? Jak se jednotlivé
znaky uchovávají v paměti? (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 60a) Tímto
subtestem zjišťujeme schopnost rozpoznat slova s podobným významem. Výsledky
ukazují jednak na úroveň slovní zásoby a zároveň na to, jak děti odhalují, co je pro
dané významy slov společné a jak na tomto základu vytvářejí logické vztahy
přiřazování a nadřazování a vyjadřují je pojmy. (Grimmová, Schöler, Mikulajová,
1997, s. 17b)
6. Flexibilita pojmenování je zahrnuta v oblasti interakčního významu. Otázka v tomto
případě zní: Na jaké úrovni umí dítě používat řeč jako prostředek dorozumívání
v různých situacích? (Grimmová, Schöler, Mikulajová, 1997, s. 60a) Subtestem
Flexibilita pojmenování zjišťujeme, schopnost rozlišovat strukturu mezilidských
vztahů na základě oslovení, tzn., zda dítě umí postihnout strukturu interpersonálních
vztahů a zda je přiměřeně umí vyjadřovat řečí. Jedná se o tzv. kognitivní přebírání
sociálních rolí.
2. ŽLABŮV TEST JAZYKOVÉHO CITU
Žlabův test jazykového citu se používá pro zjištění úrovně gramatického, resp. jazykového
cítění. Úkolem tohoto testu je tedy ověření schopností užívat v mluvené řeči obvyklé
gramatické tvary a struktury a určit jejich úroveň vzhledem k věku. Zkouška jazykového citu
má přispět k odhalení dysgramatismu a k eventuálnímu stanovení stupně závažnosti. (Žlab,
1986, s. 6)
Autor testu uvádí, že ve zkouškách jazykového citu nejvíce zaostávají dyslektici, a to
v průměru o dva roky. Ukazuje se však, že nejde pouze o obtíže ve čtení u dyslektiků a
v pravopise u dysortografiků, ale často o výrazné celkové snížení jazykového citu, o slabost
ve více složkách řečové komunikace.
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Jednotlivé subtesty jsou popsány v kapitole 6 Předvýzkum.
3. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ
NEOBRATNOSTI
Specifické asimilace a artikulační neobratnost je možno v současné době vyšetřit pomocí
Souboru specifických zkoušek a testů, oddíl E – Expresivní (motorická řeč), který se používá
v pedagogicko-psychologických poradnách. Na vyšetření artikulační neobratnosti lze také
použít Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (2001). Autorka výzkumu si proto na
základě studia odborné literatury (Černá, 1999, Žlab, 1966; Matějček, 1975; Inizan, 1999) a
na základě výsledků z předvýzkumu vytvořila vlastní orientační zkoušku artikulační
neobratnosti a specifických asimilací (viz Příloha č. 8). Zkouška je rozdělena do tří oblastí,
tak aby byly postihnuty specifické asimilace sykavkové, specifické asimilace měkkých a
tvrdých slabik a artikulační neobratnost.
V části první – Opakování artikulačně náročných slov byla použita slova, ve kterých je
kladen důraz na souhláskové shluky (např. čtvrtek, pstruh) slova s předponou nejne- (např.
nejnebezpečnější, nejnepříjemnější), složeniny (paroplavba, podplukovník) a poslední byla
slova artikulačně náročná (např. obdivuhodné, Šeherezáda apod.).
Druhou část – Opakování slov, ve kterých se vyskytují párové hlásky ostré a tupé řady sykavek
(c-s-z, č-š-ž) tvořila slova obsahující vždy obě varianty sykavek. Začíná se s opakováním
dvou slov (směšné štěně, šustí listí) a končí se opakováním celých vět (Pan Šusta suší šusťák).
Ve třetí části má dítě opakovat slova, ve kterých se vyskytuje měkká i tvrdá slabika (di-ti-ni,
dy-ty, ny) zároveň (např. dědeček, tetiččiny, šestistý).
Za každé správně vyslovené slovo získává dítě 1 bod. Maximální počet bodů v prvním úkolu
(artikulační neobratnost) je 12 bodů, v druhém úkolu (tupé a ostré sykavky) 18 bodů a ve
třetím (měkké a tvrdé slabiky) 10 bodů.
Test byl vyzkoušen v předvýzkumu a následně upraven (viz Předvýzkum).
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4. ANALÝZA SPISOVÉ DOKUMENTACE
Analýza spisové dokumentace byla využita pro získání následujících údajů:
4. věk dítěte;
5. diagnóza – specifická porucha učení a chování;
6. narušená komunikační schopnost;
7. zda je dítě v péči logopeda;
8. čtenářský kvocient;
9. inteligenční kvocient;
10. úroveň sluchového vnímání (sluchová diferenciace, analýza a syntéza);
11. odklad školní docházky.
Údaje byly získány z osobních karet klientů Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, a
to s dodržením diskrétnosti a utajením citlivých informací.

7.4 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU
Do výzkumu byli zahrnuti žáci druhých až pátých tříd základních škol v Libereckém kraji.
Žáci byli vybráni na základě záměrného výběru. Učitelé jednotlivých tříd oslovili rodiče dětí
se SPUCH, zda by mohly být jejich děti zahrnuty do výzkumu. Na základě počtu dětí, jejichž
rodiče se šetřením souhlasili, byly vybrány další děti ze stejné třídy, přičemž se učitelé snažili,
aby počet chlapců a dívek bez SPUCH odpovídal počtu chlapců a dívek se SPUCH.
Byly vytvořeny 2 skupiny. První skupinu tvořili žáci s diagnostikovanou specifickou
poruchou učení a chování, kteří byli individuálně či skupinově integrovaní na běžné základní
škole. Do kontrolního vzorku byli zahrnuti žáci intaktní populace stejného věku.
Celkem bylo vyšetřeno 172 žáků z pěti základních škol (viz tab. č. 8). Z toho bylo 97 žáků s
diagnostikovanou specifickou poruchou učení a chování a 75 žáků bez specifické poruchy
učení a chování.
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Tabulka č. 8: Počet vyšetřených dětí
Základní škola

Počet dětí se SPUCH

Počet dětí kontrolního vzorku

Chrastava

15

15

Na výběžku

11

12

Broumovská

14

14

U Soudu

46

26

Aloisina Výšina

11

8

Celkem

97

75

Výběr základních škol nebyl náhodný. Základní školy byly vybrány podle toho, zda se podílí
na integraci dětí se SPUCH. Nejprve byli osloveni ředitelé jednotlivých ZŠ, se kterými byl
následně domluven podrobný plán výzkumu.
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL


ZŠ Chrastava – je spádovou školou v městě s přibližně 6 500 obyvateli. Ve třiceti
třídách ji navštěvuje okolo 600 žáků. Z toho jsou čtyři třídy určeny pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2009/10 bylo ve škole celkem
548 žáků z toho 34 ve speciálních třídách. Na škole působí výchovný poradce, který
má vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami následující povinnosti:
 spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů,
zajišťování odborného poradenství při tvorbě IVP;
 zajišťování speciálních pomůcek pro integrované žáky;
 kontrola reedukačních činností - kontrola práce učitelů s integrovanými žáky;
 vedení dokumentace integrovaných žáků. (Trpišovský, 2010)



ZŠ Na výběžku – úplná menší městská škola bez speciálního zaměření. Poskytuje
vzdělání cca 193 dětem. Ve škole nejsou paralelní třídy. Žáci se SPUCH jsou
individuálně integrováni v běžných třídách. Ve škole působí výchovný poradce.
(Menšíková, 2009)
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ZŠ Broumovská – úplná městská škola s kapacitou 580 žáků. Je otevřená integraci
žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na prvním stupni je pro žáky se
specifickými poruchami učení a chování otevřena jedna paralelní třída. Škola
intenzivně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Liberec. (Bůta,
2010)



ZŠ U Soudu – úplná městská škola s paralelními třídami pro děti se specifickými
poruchami učení a chování. Speciální třídy jsou zřizovány pro žáky 2. - 9. ročníků.
Škola poskytuje jak individuální integraci v běžných třídách, tak skupinovou integraci
ve speciálních třídách. Na škole pracuje školní speciální pedagog, jehož hlavní náplní
práce je speciálně pedagogická péče o integrované žáky v běžných třídách 1. stupně a
žáky speciální třídy 2. B, tj. těch, kteří ve školním roce nastupují do speciální třídy,
dále klima tříd 1. stupně, spolupráce s učiteli a konzultace s rodiči žáků. V ostatních
třídách se nápravám mimo vyučování věnují třídní učitelé – speciální pedagogové ve
spolupráci se školním speciálním pedagogem. Ve všech speciálních třídách 1. stupně
se uskutečňuje výuka nepovinného předmětu Logopedie a náprava SPU. Zde vyučující
pracuje s malými skupinkami žáků, kteří mají stejné či blízké poruchy učení či
logopedickou vadu. Pro ostatní žáky je zajištěna náprava SPU jako pravidelná hodina
mimo rozvrh vedená speciálním pedagogem 1. či 2. stupně. Dle potřeb je žákům
poskytována logopedická péče v rámci možností školy. (Ševčíková, Jasanský, 2010)



ZŠ Aloisina Výšina – úplná základní škola, poskytující vzdělání cca 380 žákům.
Integruje žáky s poruchami učení a chování individuálně v běžných třídách.
Integrovaní žáci mají k dispozici výchovného poradce a speciálního pedagoga, který
na škole působí na částečný pracovní úvazek. (Základní škola Aloisina Výšina, 2010)

Počet dětí zařazených do výzkumu byl nakonec nižší. Z výzkumu byly vyřazeny děti se
SPUCH, u kterých byl pomocí analýzy spisové dokumentace zjištěn inteligenční kvocient
v pásmu podprůměru. Do sledovaného vzorku nemohly být také zařazeny ty děti, u kterých
byla v anamnéze uvedena diagnóza dyslektické obtíže či rozvíjející se dyslexie apod. Celkový
počet dětí zahrnutých do sledovaného souboru byl nakonec 138, z toho 94 chlapců a 44 dívek.
Konečný počet dětí podle pohlaví ukazuje tabulka č. 9 a graf č. 1.
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Tabulka č. 9: Počet dětí zahrnutých do výzkumu podle pohlaví
DÍVKY

CHLAPCI
Chlapci se
SPUCH

Chlapci –
kontrolní
vzorek

2. a 3. třída

21

18

4. a 5. třída

31

24

Celkem

52

42

Dívky se
SPUCH

Dívky –
kontrolní
vzorek

2. a 3. třída

3

11

4. a 5. třída

8

22

11

33

94

44

Graf č. 1: Celkový počet dívek a chlapců

Graf č. 2: Celkový počet dětí se SPUCH
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Skupinu dětí se SPUCH (celkem 63 dětí) tvořilo 52 chlapců a 11 děvčat, tzn., 83 % bylo
chlapců a 17 % dívek, což přibližně odpovídá poměru 4 :1 v neprospěch chlapců.

PRŮBĚH VÝZKUMU
Šetření dětí probíhalo od dubna do června roku 2010 a od října do prosince roku 2010. Do
výzkumu byly zapojeny dvě studentky bakalářského studia Speciální pedagogiky na
Technické univerzitě v Liberci. Každá studentka testovala 30 dětí, 15 dětí se SPUCH a 15 bez
diagnózy. Jedna studentka prováděla výzkum na ZŠ Chrastava a druhá na ZŠ Broumovská. Po
provedení výzkumu předaly obě studentky své materiály autorce práce, která provedla jejich
vyhodnocení a zpracování.
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Autorka sama vyšetřila zbylých 112 dětí. Po vyšetření všech dětí byla provedena analýza
spisové dokumentace v PPP Liberec, která se týkala dětí se SPUCH. Na základě vyhodnocení
analýzy spisové dokumentace bylo zjištěno, že ne všechny děti mohou být zahrnuty do
výzkumu. Konečný počet dětí byl tedy zmenšen na již výše uvedený počet 138 dětí.

VĚK DĚTÍ
Věk dětí byl zjišťován u dětí se SPUCH pomocí analýzy spisové dokumentace. U dětí bez
diagnózy byl věk jednotlivých dětí konzultován s třídními učiteli tak, aby nemohlo dojít
k omylu (některé děti, hlavně z 2. tříd, si nepamatovaly své datum a rok narození). Tabulka
č. 10 ukazuje věk dětí v době jejich testování.
Tabulka č. 10 – Průměrný věk žáků
DÍVKY

CHLAPCI
chlapci se
SPUCH

chlapci –
kontrolní
vzorek

2. a 3. třída

9 let

9 let

4. a 5. třída

11let

11 let

dívky se
SPUCH

dívky –
kontrolní
vzorek

2. a 3. třída

9 let

8 let

4. a 5. třída

11 let

11 let

DIAGNÓZA DĚTÍ
Diagnóza dětí byla zjišťována u dětí se SPUCH pomocí analýzy spisové dokumentace. Data
byla zpracována v programu Excel.
Nejčastější diagnózou byla dyslexie v kombinaci s dysortografií a dysgrafií – celkem 17
dětí (27 %). Druhou nejčastější diagnózou byla opět dyslexie s dysortografií a dysgrafií a se
syndromem ADHD – 10 dětí (16 %). Na třetím místě byla dyslexie s dysortografií, kterou
mělo 7 dětí (11 %). Čistá dyslexie se neobjevila ani v jednom případě. Samostatně se objevil
pouze syndrom ADHD (v jednom případě, 2 %) a dysortografie (ve dvou případech, 3 %). Viz
tab. č. 11.
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Tabulka č. 11: Zjištěné diagnózy u dětí se SPUCH
DIAGNÓZA

POČET DĚTÍ S DIAGNÓZOU
Chlapci

Dívky

Součet

Procenta

ADHD

1

-

1

2%

dyslexie, dysortografie

6

1

7

11 %

dyslexie, dysortografie, dysgrafie

13

4

17

27 %

dyslexie, dysortografie, ADHD

5

-

5

8%

dyslexie, dysortografie, ADD

1

-

1

2%

dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD

9

1

10

16 %

dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADD

4

-

4

6%

dyslexie, dysgrafie

1

1

2

3%

dyslexie, dysgrafie, ADHD

1

1

2

3%

dysortografie

2

-

2

3%

dysortografie, dysgrafie

4

1

5

8%

dysortografie, dysgrafie, ADHD

4

-

4

6%

dysortografie, dysgrafie, ADD

-

1

1

2%

dysortografie, ADHD

1

1

2

3%

Celkem

52

11

63

Zajímavé je však zjištění, že z 63 dětí se SPUCH mělo 30 (48 %) dětí v diagnóze poruchu
pozornosti, a to buď syndrom ADHD (24 dětí) nebo ADD (6 dětí). To znamená, že ve 46 %
případů byla specifická porucha učení spojena se specifickou poruchou chování
(v jednom případě se syndrom ADHD vyskytl sám).
U 48 dětí (76 %) se v diagnóze vyskytovala dyslexie, u 58 dětí (92 %) se vyskytla
dysortografie, dysgrafie u 45 dětí (71 %). U 20 dětí (32 %) byl syndrom ADHD, u 6 dětí
(9 %) ADD. Nejčastěji se vyskytující specifickou poruchou učení v kombinaci byla
dysortografie. Viz graf č. 3.
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Graf. č. 3: Jednotlivé diagnózy u dětí
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ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Odklad školní docházky byl zjišťován pomocí analýzy spisové dokumentace. Z 63 dětí se
SPUCH mělo odklad 18 chlapců a 3 děvčata, celkem 33 % dětí. 43 % chlapců z 2. a 3. tříd a
29 % chlapců ze 4. a 5. tříd mělo odklad školní docházky. U dívek byl odklad školní
docházky vyrovnán – 9 % dívek navštěvujících 2. a 3. třídu a 9 % dívek 4. a 5. tříd mělo
odklad školní docházky. U chlapců byl odklad školní docházky téměř 4x častější než u dívek.
U dětí bez diagnózy odklad školní docházky nebyl zjišťován.
Tabulka č. 12 – Odklad školní docházky u žáků se specifickými poruchami učení
Chlapci se SPUCH

Dívky se SPUCH

2. a 3. třída

9 (43 %)

1 (9 %)

4. a 5. třída

9 (29 %)

2 (9 %)

NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST
Narušená komunikační schopnost (dále NKS) byla zkoumána u dětí se specifickými
poruchami učení a chování pomocí analýzy spisové dokumentace. Z 63 dětí se SPUCH mělo
45 dětí (71 %) NKS. Z toho bylo 28 dětí s dyslálií, 1 dítě s dyslálií a artikulační neobratností,
4 děti s opožděným vývojem řeči, 5 dětí s vývojovou dysfázií, 5 dětí s artikulační
neobratností, 1 dítě s huhňavostí společně s dyslálií a jedno dítě s koktavostí.
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Dyslálie se objevila u 29 dětí, což znamená výskyt v 64 % případů. Druhou nejčastěji
diagnostikovanou NKS byla vývojová dysfázie, a to v 5 případech (11 %). Stejný počet dětí
mělo diagnózu artikulační neobratnost. Třetí NKS byl opožděný vývoj řeči, který byl
diagnostikován u 3 dětí (7 %). Jednou se objevila koktavost a jednou huhňavost společně
s dyslálií.
Tabulka č. 13 – Narušená komunikační schopnost u dětí se SPUCH
Narušená komunikační schopnost

Počet dětí

Výskyt v procentech

Dyslálie

29

64 %

Dyslálie + artikulační neobratnost

1

2%

Opožděný vývoj řeči

3

7%

Vývojová dysfázie

5

11 %

Artikulační neobratnost

5

11 %

Huhňavost + dyslálie

1

2%

Koktavost

1

2%

Celkem

45

100%

Graf č. 4 ukazuje počet chlapců a děvčat se SPUCH, u kterých byla diagnostikovaná některá
NKS. Z 52 chlapců mělo NKS 37 chlapců, což je 71 %. Dívek mělo NKS 8, což odpovídá 24
%. U chlapců se NKS vyskytla téměř 3x častěji než u dívek.
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Graf č. 4 – Počet dětí se specifickými poruchami učení a narušenou komunikační schopností
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7.5 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ
7.5.1 ŽLABOVA ZKOUŠKA JAZYKOVÉHO CITU
Výsledky z testů byly zpracovány pomocí programu Excel. Pro lepší přehlednost byly
vytvořeny následující skupiny dětí:


skupina č.1A – chlapci se SPUCH navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ;



skupina č. 1B – chlapci intaktní populace navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ;



skupina č. 2A - chlapci se SPUCH navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ;



skupina č. 2B – chlapci intaktní populace navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ;



skupina č. 3A - dívky se SPUCH navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ;



skupina č. 3B - dívky intaktní populace navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ;



skupina č. 4A - dívky se SPUCH navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ;



skupina č. 4B - dívky intaktní populace navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ.
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Maximální počet bodů, které mohly děti ve Zkoušce jazykového citu získat, byl 50 bodů.
Součet bodů dává celkový skór. K němu se najde odpovídající sten, přičemž 1. - 4. sten
odpovídá podprůměru, 5. – 6. sten průměru a 7. - 10. sten odpovídá nadprůměru.
VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH
Skupina č. 1A – Celkem 31 chlapců. Z toho 22 žáků v podprůměru, 7 žáků v průměru a 2
žáci v nadprůměru (viz graf č. 5).
Skupina č. 1B – Celkem 24 chlapců, z toho 13 žáků v podprůměru, 5 žáků v průměru a 6
žáků v nadprůměru (viz graf č. 5).
Skupina č. 2A – Celkem 21 chlapců, z toho 14 žáků v podprůměru, 5 v průměru a 2
v nadprůměru (viz graf č. 6).
Skupina č. 2B – Celkem 18 chlapců, z toho 14 žáků v podprůměru, 3 v průměru a 1
v nadprůměru (viz graf č. 6).
Graf č. 5: Výsledky ve skupině 1A,B

Graf č. 6: Výsledky ve skupině 2A, B
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Skupina 3A – Všech osm dívek je v pásmu podprůměru (viz graf č. 7).
Skupina 3B – Celkem 22 dívek, z toho12 v podprůměru, 7 v průměru a 3 v nadprůměru (viz
graf č. 7).
Skupina 4A – Celkem 3 dívky: 2 v podprůměru, 1 v nadprůměru (viz graf č. 8).
Skupina 4B – Celkem 11 dívek: 5 v podprůměru, 4 v průměru, 2 v nadprůměru (viz graf
č. 8).
Graf č. 7: Výsledky ve skupině 3A, B

Graf č. 8: Výsledky ve skupině 4A, B
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Abychom mohli lépe porovnat skupinu dětí bez SPUCH se skupinou dětí se SPUCH, byly
vytvořeny dva grafy – graf č. 9 a graf č. 10.
Graf č. 9 zobrazuje, v jakém pásmu se nachází chlapci se SPUCH oproti chlapcům bez
diagnózy a stejně tak dívky se SPUCH oproti dívkám bez diagnózy, a to bez ohledu na
zařazení žáků do jednotlivých tříd. Graf č. 10 pak zobrazuje pouze dvě skupiny dětí – skupinu
dětí se SPUCH a skupinu dětí bez diagnózy, a to bez ohledu na pohlaví a věk.
Chlapci se SPUCH se nachází v pásmu podprůměru v 69 % (36 chlapců), v pásmu průměru
ve 23 % (12 chlapců) a v pásmu nadprůměru v 8 % (4 chlapci). Chlapci bez diagnózy se
nachází v pásmu podprůměru v 64 % (27 chlapců), v pásmu průměru v 19 % (8 chlapců) a
v pásmu podprůměru v 17 % (7 chlapců).
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Dívky se SPUCH se nachází v pásmu podprůměru v 91 % (10 dívek) a v 9 % (pouze 1 dívka)
v pásmu nadprůměru. Dívky bez diagnózy se nachází v pásmu podprůměru v 52 % (17
dívek), v pásmu průměru ve 33 % (11 dívek) a v pásmu nadprůměru v 15 % (5 dívek).
Graf č. 9: Výsledky ZJC podle pohlaví a diagnózy

100%
8%

80%

9%
15%

17%

90%
23%

19%

70%

33%

nadprůměr

60%

průměr
podprůměr

50%
91%

40%
69%

30%

64%
52%

20%
10%
0%
chlapci bez diagnózy
chlapci se SPUCH

dívky bez diagnózy
dívky se SPUCH

137

Graf č. 10: Výsledky ZJC ve skupině dětí se SPUCH a kontrolního vzorku
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Z grafu č. 10 zjišťujeme, že ve skupině žáků se SPUCH bylo 73 % (46 žáků) v podprůměru,
19 % (12 žáků) v průměru a 8 % (5 žáků) v nadprůměru. Žáků bez diagnózy bylo v pásmu
podprůměru 59 % (44 žáků), v pásmu průměru 25 % (19 žáků) a v nadprůměru 16 % (12
žáků).
Potvrdilo se, že většina žáků se specifickými poruchami učení a chování má snížený jazykový
cit. Zajímavé je však také zjištění, že přes polovinu dětí bez diagnózy se nachází v pásmu
podprůměru, takže u nich můžeme očekávat větší výskyt dysgramatismu.
ROZBOR VÝSLEDKŮ U SKUPIN 1A, 2A
Výsledky ZJC ukázaly, že chlapci ve 2. a 3. třídách (skupina 2A) měli menší zastoupení
v pásmu podprůměru než chlapci 4. a 5. tříd (skupina 1A). Tyto výsledky pokládáme za
zajímavé z toho důvodu, že by se spíše dalo předpokládat, že s přibývajícími roky speciálního
vzdělávání a nápravy budou výsledky u starších žáků lepší. Zastoupení chlapců obou skupin
v pásmu průměru a nadprůměru bylo téměř vyrovnané (viz tab. č. 14).

138

Tabulka č. 14: Rozložení chlapců skupiny 1A a 2A
Pásmo podprůměru

Chlapci se
SPUCH

Pásmo průměru

Pásmo nadprůměru

Počet žáků

Počet žáků
v procentech

Počet žáků

Počet žáků v
procentech

Počet žáků

Počet žáků
v procentech

Skupina 1A

22

71 %

7

23 %

2

31 %

Skupina 2A

14

66 %

5

24 %

2

21 %

ROZBOR VÝSLEDKŮ U SKUPIN 1B, 2B
U chlapců bez diagnózy byly výsledky očekávané. Chlapci 2. a 3. tříd se dostali do
podprůměru v 77 % případů, avšak s přibývajícími lety se počet chlapců zmenšil na 54 % ve
4. a 5. třídách. Také zastoupení chlapců v pásmu nadprůměru se zvýšilo z 6 % u skupiny 2B
na 25 % u skupiny 1B, což považujeme za příznivý ukazatel vývoje jazykového citu. V pásmu
průměru byly výsledky obou skupin téměř vyrovnané (viz tab. č. 15).
Tabulka č. 15: Rozložení chlapců skupiny 1B a 2B
Chlapci se
SPUCH

Pásmo podprůměru

Pásmo průměru

Pásmo nadprůměru

Počet žáků

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

Počet
žáků
v procentech

Skupina 1B

13

54 %

5

21 %

6

25 %

Skupina 2B

14

77 %

3

17 %

1

6%

ROZBOR VÝSLEDKŮ U SKUPIN 3A, 4A
Z výsledků skupiny 3A a 4A vidíme výrazný nepoměr mezi jednotlivými pásmy. Nejvíce
dívek bylo zastoupeno v pásmu podprůměru, u dívek 4. a 5. tříd je to dokonce 100 %. U dívek
2. a 3. tříd pozorujeme 2 dívky v pásmu podprůměru a jednu v pásmu nadprůměru (viz tab.
č. 16). Zajímavé je, že v pásmu průměru se neobjevila dívka ani z jedné skupiny. Za příčinou
tohoto nepříznivého stavu, může být těžký stupeň specifické poruchy učení. V praxi se často
setkáváme s tím, že pokud mají děvčata diagnózu specifické poruchy učení či chování, mívá
tato porucha těžší průběh než je u chlapců, případně je u nich kombinace více druhů SPU. Je
nutné opět upozornit na malý počet dětí v těchto skupinách, proto dosažené výsledky nelze
zevšeobecňovat.
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Tabulka č. 16: Rozložení dívek skupiny 3A a 4A
Dívky se
Pásmo podprůměru

SPUCH

Skupina 3A

Skupina 4A

Pásmo průměru

Počet žáků

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

8

100 %

2

67 %

Pásmo nadprůměru

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

1

Počet
žáků
v procentech

33 %

ROZBOR VÝSLEDKŮ U SKUPIN 3B, 4B
Počet dívek bez diagnózy se v pásmu podprůměru pohybuje kolem 50 %. Je však zajímavé,
že místo toho, aby počet dívek v pásmu podprůměru klesal s postupem do vyšších ročníků,
tak se naopak zvětšil ze 46 % na 55 %. Počet dívek v pásmu průměru a nadprůměru je pak
celkem vyrovnaný (viz tab. č. 17).
Tabulka č. 17: Rozložení dívek skupiny 3B a 4B
Dívky
diagnózy

bez Pásmo podprůměru

Pásmo průměru

Pásmo nadprůměru

Počet žáků

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

Počet
žáků Počet žáků
v procentech

Počet
žáků
v procentech

Skupina 3B

12

55 %

7

32 %

3

13 %

Skupina 4B

5

46 %

4

36 %

2

18 %

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH SUBTESTŮ
Podrobnějším zpracováním výsledků dosažených v jednotlivých subtestech u dětí kontrolního
vzorku a dětí se SPUCH bylo zjištěno, že nejproblematičtějšími byly u obou skupin subtesty
č. 4 a č. 5, kde děti ztratily nejvíce bodů. V testu č. 4 měly děti převést 2 až 3 slova z prvního
pádu do jiného pádu. Jednalo se vždy o podstatné jméno ve spojení s přídavným jménem,
číslovkou nebo zájmenem. V 5. subtestu měly děti určit v řadě slov jejich společný slovní
základ. Nejméně náročným subtestem pro obě skupiny byl subtest č. 1, ve kterém také
dosáhly podobných výsledků (viz tab. č. 18).
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Tabulka č. 18: Průměrné hodnoty dětí kontrolního vzorku v jednotlivých subtestech
SKUPINY
1B
2B
3B
4B
Suma
Průměr

1. subtest
9,83
9,5
9,95
9,73
39,01
9,8

2. subtest
8,54
7,22
8,95
9
33,71
8,4

PRŮMĚR
3. subtest
8,46
6,72
8,95
8,64
32,77
8,2

4. subtest
5,5
3,56
6,23
5,18
20,47
5,1

5. subtest
8,25
4,06
8,59
8,91
29,81
7,5

Celkem
40,58
31,06
42,67
41,46

Průměr
8,2
6,2
8,5
8,3

39

Pokud bychom chtěli mezi s sebou srovnat skupiny dětí se SPUCH a dětí kontrolního vzorku,
zjistili bychom, že nejhůře si v obou skupinách vedli chlapci ze 2. a 3. tříd (62 % úspěšnost
v kontrolním vzorku a 55 % úspěšnost u chlapců se SPUCH). Největší rozdíl můžeme
pozorovat u dívek 2. a 3. tříd, kde procentuální rozdíl byl 22 % (83 % úspěšnost u dívek
kontrolního vzorku a 61 % úspěšnost u dívek se SPUCH). Kromě skupiny 2B byly ostatní
výsledky ve skupinách B vyrovnané (úspěšnost kolem 80 %).
ROZBOR VÝSLEDKŮ DĚTÍ SE SPUCH
Subtest č. 1 nečinil dětem téměř žádné obtíže. Úspěšné v něm byly z 92 %. Ve 2. a 3. subtestu
dosáhly děti také nadprůměrných výsledků (73 % ve 2. a 75 % ve 3. subtestu). Jak již bylo
výše řečeno, nejtěžší pro děti se SPUCH byly subtesty č. 4 a č. 5, ve kterých byly úspěšné
pouze z necelých 50 %. Z tabulky č. 19 lze také vyčíst, že chlapci a děvčata navštěvující 4. a
5. třídy ZŠ měli lepší výsledky (úspěšní ze 75 %) než chlapci a děvčata z 2. a 3. tříd
(úspěšnost mezi 60 až 50 %), což se nám jeví jako pozitivní ukazatel toho, že s přibývajícím
věkem dosahují děti lepších výsledků.
Žáci mohli ve zkoušce získat maximálně 50 bodů. Jak ukazuje tabulka č. 19, počet získaných
bodů u všech dětí se SPUCH byl 33,5. To znamená, že celkově splnili požadavky testu ze 67
%, na rozdíl od dětí kontrolního vzorku, které je splnily ze 78 %.
Tabulka č. 19: Průměrné hodnoty dětí se SPUCH v jednotlivých subtestech
SKUPINY
1A
2A
3A
4A
Celkem
Průměr

1. subtest
9,81
8,24
9,75
9
36,8
9,2

2. subtest
8,23
6,38
7,88
6,66
29,15
7,3

PRŮMĚR
3. subtest
8,06
6,43
8,5
7
29,99
7,5

4. subtest
5,1
3,05
5,38
5
18,53
4,6
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5. subtest
6,77
3,48
6,25
3
19,5
4,9

Celkem
37,97
27,58
37,76
30,66
33,5

Průměr
7,6
5,5
7,5
6,1

7.5.2 HEIDELBERGSKÝ TEST VÝVOJE ŘEČI
H-S-E-T byl použit pro zjištění úrovně jednotlivých jazykových rovin u dětí se specifickými
poruchami učení a chování. Děti byly testovány pomocí šesti subtestů, tak aby byly
postihnuty kromě foneticko-fonologické roviny všechny ostatní jazykové roviny.
Abychom mohli porovnat výsledky jednotlivých subtestů, použili jsme statistickou metodu
T-test. T-test slouží ke srovnání aritmetických průměrů dvou nezávislých proměnných.
Předpokladem je, že obě proměnné pocházejí ze dvou různých souborů a mají normální
rozdělení dat.
Proměnné, které jsme posuzovali, byly jednotlivé subtesty H-S-E-T u skupiny 1A a 1B, 2A a
2B, 3A a 3B, 4A a 4B. Porovnávali jsme tedy mezi sebou skupiny dětí se SPUCH a skupiny
dětí kontrolního vzorku stejné věkové kategorie a stejného pohlaví. Výsledky T-testu udávají
pravděpodobnost, že by nastala taková či více vychýlená situace, pokud předpokládáme
stejnou úroveň obou skupin. Odchylka se bere jako systematická (nenáhodná, statisticky
signifikantní), pokud je hodnota menší než 5% (0,05).
V tabulce č. 20 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty naměřené T-testem v subtestech H-S-E-T
u jednotlivých skupin. Kromě dívek 4. a 5. tříd ZŠ, u kterých byly signifikantní tři subtesty
H-S-E-T, byly u zbylých skupin signifikantní vždy dva subtesty. U chlapců 4. a 5. tříd ZŠ
vyšel signifikantní subtest Tvoření odvozených slov a subtest Hledání slov. Dívky stejné
věkové kategorie vykázaly systematickou odchylku ve zcela jiných subtestech. Byly to
subtesty Porozumění větám, Opakování vět a Oprava významově nesprávných vět. Dva
z těchto tří subtestů měly stejné dívky 2. a 3. tříd ZŠ, a to Porozumění větám a Oprava
významově nesprávných vět. Chlapci 2. a 3. tříd ZŠ měli signifikantní subtesty Opakování vět
a Flexibilita pojmenování.
Ze zjištěných výsledků nelze říci, že by nějaký subtest měl statisticky vypovídající hodnotu
u všech skupin dětí. Nejčastěji, tj. dvakrát se objevila systematická odchylka v subtestech
Porozumění větám, Opakování vět, a Oprava významově nesprávných vět. Jednou byla
zjištěna v subtestech Tvoření odvozených slov, Hledání slov a Flexibilita pojmenování.
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Při srovnání děvčat a chlapců se SPUCH zjišťujeme horší výsledky u dívek, které měly
signifikantní 5 subtestů z 6. U chlapců to bylo o jeden subtest méně – 4 signifikantní subtesty.
U obou pohlaví vyšel nejhůře subtest opakování vět, který zjišťoval krátkodobou paměť a
schopnost reprodukovat různě složité obsahové celky.
Pokud bychom chtěli zjištěné údaje shrnout, mohli bychom konstatovat, že každý subtest,
který byl ve výzkumu použit, vyšel jako statisticky významný, avšak téměř vždy v jiné
věkové kategorii a v závislosti na pohlaví.
Tabulka č. 20: Výsledky T-testu v jednotlivých subtestech H-S-E-T u dětí se SPUCH k dětem kontrolního vzorku
T-test v jednotlivých subtestech

SKUPINY

Porozumění
větám

Tvoření
Opakování
odvozených
vět
slov

Oprava
významově
nesprávných
vět

Hledání
Flexibilita
slov
pojmenování

1A, 1B

0,25

0,41

0,02

0,47

0,01

0,32

2A, 2B

0,09

0,004

0,23

0,31

0,27

0,03

3A, 3B

0,01

0,02

0,49

0,03

0,08

0,08

4A, 4B

0,04

0,06

0,2

0,07

0,08

0,19

Chlapci se
SPUCH x chlapci
bez SPUCH

0,09

0,04

0,02

0,4

0,04

0,16

Dívky se SPUCH
x dívky bez
SPUCH

0,01

0,004

0,27

0,01

0,26

0,05

0,00064

0,03

0,08

0,01

0,01

Děti se SPUCH x
děti bez SPUCH

0,01

Tabulka č. 21 ukazuje, jaké subtesty, jež vyšly T-testem jako statisticky významné, odpovídají
té které jazykové rovině. Statisticky nejvýznamnější hodnoty vykazuje oblast větné struktury,
která byla zastoupena dvěma subtesty – Porozumění větám a Opakování vět. V subtestu
Porozumění větám má dítě k dispozici malé dřevěné figurky zvířat a osob. Následně dostane
instrukci, co má vždy s několika vybranými figurkami dělat. Např. pes kousne medvěda, který
chytí zajíce. Není důležité, jakým způsobem dítě dané činnosti provede, důležitá je
posloupnost činností a rozlišení rozdílu mezi subjektem a objektem činnosti. V subtestu
Opakování vět má dítě opakovat věty. Postupuje se od jednodušších ke složitějším větám. Na
rozdíl od subtestu Porozumění větám, který vyšel signifikantní pouze u dívek se SPUCH, byl
subtest Opakování vět statisticky významný u obou pohlaví. Lze tedy konstatovat, že
narušenou větnou strukturu pozorujeme u všech dětí se specifickými poruchami učení a
chování. Deficity v této oblasti znamenají to, že děti neinterpretují věty na základě gramatické
struktury, ale na základě slovosledu. V důsledku toho pak nemusí vždy správně pochopit
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instrukce, jelikož nejsou schopni vnímat význam věty. Děti, jež mají nízký výkon v subtestu
Porozumění větám, se pravděpodobně opírají pouze o povrchové strategie a již nejsou
schopny proniknout do významové hloubky vět. Obtíže v subtestu Opakování vět ukazují
jednak na problémy s krátkodobou pamětí a zároveň na sníženou schopnost reprodukovat
různě složité celky řeči.
Subtest Tvoření odvozených slov řadíme do morfologické struktury. Pokud tento subtest
nečiní žákům obtíže, znamená to, že dokáží do určité míry produktivně aplikovat gramatická
pravidla s poměrně vysokou úrovní abstrakcí. V důsledku toho jsou pak schopni utvořit vztah
mezi činností, činitelem dějem a místem činnosti a vyjádřit jej. Vzhledem k tomu, že úkolem
žáků bylo pojmenovat vždy sadu obrázků se stejným námětem s tím, že první dvě sady se
týkaly konkrétních věcí a zbylé dvě sady obsahovaly obrázky s abstraktními pojmy, jsme
očekávali větší obtíže právě u dětí se SPUCH. T-test však odhalil, že výraznější obtíže v něm
měli pouze chlapci se SPUCH 4. a 5. tříd ZŠ. Při srovnání obou skupin bez rozdílu pohlaví,
však vychází subtest Tvoření odvozených slov jako statisticky významný u skupiny dětí se
SPUCH.
Oblast větného významu zastupoval subtest Oprava významově nesprávných vět. Dětem byly
přečteny věty, které obsahovaly vždy jedno slovo, jež nelogicky měnilo význam věty. Děti
měly toto slovo určit a nahradit ho takovým slovem, které by se do dané věty lépe hodilo. Při
hodnocení jednotlivých úkolů bylo důležité, zda dítě pozná nelogický význam vět a zároveň
do jaké míry dokáže větu opravit. Obtíže v tomto subtestu měly pouze dívky se SPUCH obou
věkových kategorií. To by znamenalo, že dívky se SPUCH rozumí vztahům a souvislostem
hůře než chlapci se SPUCH a zároveň tyto vztahy a souvislosti dokáží s většími obtížemi
vyjádřit ústně. V důsledku toho pak mají obtíže v rozpoznávání nelogických významových
souvislostí.
Subtest Hledání slov zastupuje oblast slovního významu. Dětem byla přečtena vždy tři slova,
která spolu souvisela (např. modrá, žlutá, červená). Úkolem bylo doplnit do této řady slov
další, jež mělo logický vztah k daným slovům a zároveň jim bylo nadřazené nebo rovnocenné,
přičemž muselo zohlednit všechny kriteriální znaky. Např. v řadě slov lev - tygr – slon jsou
kriteriálními znaky: divoké zvíře, čtyřnohé. Statisticky významný byl tento subtest pouze ve
skupině chlapců se SPUCH 4. a 5. tříd ZŠ. Při celkovém hodnocení však vyšel jako
signifikantní u všech dětí se SPUCH. Znamená to, že děti se SPUCH mají nízkou schopnost
rozpoznat slova s podobným významem, s čímž souvisí i nižší slovní zásoba. Deficity v tomto
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subtestu ukazují, že děti se SPUCH mají obtíže s určením, co je pro daná slova společné, a
proto nedokáží správně definovat slova nadřazená a podřazená.
Posledním subtestem, jenž mapoval úroveň interakčního významu, byl subtest Flexibilita
pojmenování. Dětem byly postupně ukazovány dva obrázky: muž a žena. U prvního obrázku
bylo dětem řečeno, že pán se jmenuje Petr Novák. Děti měly říci, jak ho oslovuje jeho dcera,
manželka a jeho ředitel. Na druhém obrázku byla žena – Jana Pavlíková. Úkolem dětí bylo
opět říci, jak tuto paní bude oslovovat její bratranec, vnuk a její neteř. Na rozdíl od subtestu
Hledání slov, byl tento subtest statisticky významný u dívek se SPUCH a při celkové
hodnocení u všech dětí se SPUCH. Cílem subtestu bylo zjistit, zda děti umí používat řeč jako
prostředek dorozumívání v různých situacích. Výsledkem bylo zjištění, že děti se SPUCH
mají sníženou schopnost rozlišovat strukturu mezilidských vztahů na základě oslovení. Právě
správné postihnutí interpersonálních vztahů a jejich přiměřené vyjádření řečí je základem tzv.
kognitivního přebírání sociálních rolí.
Tabulka č. 21: Subtesty H-S-E-T, které vyšly jako statistiky významné
Porozumění
větám

Větná
struktura
Morfologická
struktura

Opakování
vět

Tvoření
odvozených
slov

Oprava
významově
nesprávných
vět

Hledání slov

Flexibilita
pojmenování

2 (skupina 3A 2 (skupina 2A,
a 4A)
3A)
1(skupina 1A)

Větný
význam

2 (skupina 3A
a 4A)

Slovní
význam

1(skupina 1A)

Interakční
význam

1
2A)

(skupina

Porovnání výsledků H-S-E-T u žáků se SPUCH a SPV a u žáků bez SPUCH a bez SPV
Zajímalo nás, zda se od sebe budou lišit výsledky u skupiny dětí se specifickými poruchami
učení a chování a se specifickými poruchami výslovnosti oproti skupině dětí bez SPUCH a
bez SPV. Ze skupiny dětí se SPUCH byly vybrány pouze ty děti, u kterých byly zjištěny SPV.
Ze skupiny dětí kontrolního vzorku pak byly vyloučeny děti se zjištěnými SPV.
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Pro srovnání výsledků jednotlivých subtestů H-S-E-T u obou skupin byla použita metoda
T-test. Zjištěné výsledky ukazují na statisticky významnější rozlišení jednotlivých subtestů
mezi dětmi se SPUCH a SPV a dětmi bez SPUCH a bez SPV než u skupiny dětí se SPUCH a
skupiny dětí bez SPUCH (viz výše). Ukázalo se, že největší obtíže měly děti v subtestu
Opakování vět a nejmenší v subtestu Oprava významově nesprávných vět. Mezi těmito
dvěma póly pak byly ostatní subtesty (viz tabulka č. 22). Dívky se SPUCH a SPV měly lepší
výsledky než chlapci téže skupiny. Na rozdíl od chlapců se SPUCH a SPV se jejich výsledky
v subtestu Tvoření odvozených slov a Oprava významově nesprávných vět nelišily od
výsledků dětí bez SPUCH a bez SPV. Všechny subtesty chlapců se SPUCH a s SPV byly
statisticky významné.
Tabulka č. 22: Výsledky T-testu v jednotlivých subtestech H-S-E-T u dětí se SPUCH a SPV vzhledem k dětem bez
SPUCH a bez SPV
T-test v jednotlivých subtestech
Porozumění
větám

Opakování
vět

Tvoření
odvozených
slov

Oprava
významově
nesprávných
vět

Hledání
slov

1A, 1B

0,1

0,06

0,001940

0,04

0,00070

0,43

2A, 2B

0,01

0,00003232

0,03

0,17

0,04

0,00205

3A, 3B

0,01

0,03

0,48

0,04

0,06

0,12

4A, 4B

0,01

0,0045837

0,39

0,04

0,31

0,1

Chlapci se
SPUCH x
chlapci bez
SPUCH

0,01

0,004581

0,0001218

0,02

0,0000719
4

0,01

0,0010607

0,0025461

0,42

0,01

0,1

0,05

0,000000947

0,000227

0,001340

0,0000058
5

0,0002759

SKUPINY

Dívky se
SPUCH x
dívky bez
SPUCH
Děti se
SPUCH x
děti bez
SPUCH

0,0001351

Flexibilita
pojmenování

Porovnání výsledků H-S-E-T u žáků se SPUCH a SPV a žáků bez SPUCH, ale se
zjištěnými SPV
Abychom zjistili, zda se od sebe nějakým způsobem liší výsledky jednotlivých subtestů
H-S-E-T u dětí se SPUCH se SPV a výsledky dětí bez SPUCH, ale se zjištěnými SPV, použili
jsme opět metodu T-test.
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Výsledky ukazují na to, že obě skupiny dětí se mezi sebou ze statistického pohledu neliší.
Statisticky významné vyšly subtesty pouze u skupiny dívek 2. a 3. tříd, kde však byl velmi
malý vzorek (viz tabulka č. 23). Výsledky této skupiny tedy nelze žádným způsobem
zobecňovat.
Tabulka č. 23: Výsledky T-testu v jednotlivých subtestech H-S-E-T u dětí se SPUCH a SPV vzhledem k dětem bez
SPUCH a se SPV
T-test v jednotlivých subtestech
Porozumění
větám

Opakování
vět

Tvoření
odvozených
slov

Oprava
významově
nesprávných
vět

Hledání
slov

1A, 1B

0,47

0,18

0,2

0,22

0,45

0,39

2A, 2B

0,37

0,09

0,43

0,39

0,39

0,29

3A, 3B

0,4

0,06

0,45

0,2

0,49

0,06

4A, 4B

0,11

0,01

0,02

0,16

0,04

0,4

Chlapci se
SPUCH x chlapci
bez SPUCH

0,49

0,47

0,38

0,45

0,3

0,47

Dívky se SPUCH
x dívky bez
SPUCH

0,32

0,01

0,03

0,16

0,17

0,26

0,1

0,39

0,3

0,22

0,37

SKUPINY

Děti se SPUCH x
děti bez SPUCH

0,43

Flexibilita
pojmenování

Z výše uvedených výsledků lze usuzovat, že specifické poruchy výslovnosti jsou
významným prvkem, který zhoršuje výkony dětí se specifickými poruchami učení a
chování. Při porovnání skupiny dětí se SPUCH a SPV a bez SPV, vycházely jednotlivé
subtesty jako statisticky významné. Při srovnání výsledků skupiny dětí se SPUCH a SPV se
skupinou dětí bez SPUCH, ale se SPV, se jednotlivé subtesty jako statisticky významné
nejevily.
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7.5.3 ORIENTAČNÍ

VYŠETŘENÍ

SPECIFICKÝCH

ASIMILACÍ

A

ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI
Pro stanovení diagnózy specifický logopedický nález (dále SLN), tj. artikulační neobratnost a
specifické asimilace, byla v rámci výzkumného projektu zvolena statistická metoda
kumulativní četnosti. Nejprve se provedlo rozložení četnosti dosažených bodů jak
v jednotlivých subtestech, tak v celém OVSLN dohromady. Následně se zjistila hranice
v bodech u procentuálního rozložení - poslední kvartil odpovídal posledním 25 % populace.
Výkon, který vyšel u vzorku běžných dětí, pak bylo možno porovnat s výsledky u dětí se
SPUCH.
Hlavním důvodem pro použití této metody bylo to, že při zpracování dat dětí kontrolního
vzorku nevyšlo normální rozložení a křivka byla posunuta směrem k dobrému výkonu.
Je nutné zmínit, že hodnocení vzniklé pomocí této metody je jen velmi hrubé a proto nelze
zcela jistě tvrdit, že děti, které dosáhly určitý počet bodů, mají SLN. Vzniklé hranice nás však
upozorňují na výskyt možného problému, na který by bylo vhodné se podrobněji zaměřit.
7.5.3.1 ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOST
V testu na zjištění artikulační neobratnosti bylo celkem12 slov. Nejčastěji žáci chybovali ve
slově kolchozníci, které nesprávně vyslovilo 28 % dětí, tj. 20 %. Slovo kolchozníci bylo sice
nejčastěji nesprávně vysloveno, domníváme se však, že důvodem nebyla „náročnost“ slova,
ale spíše jeho neznalost. Ve většině případů ho totiž žáci vyslovovali jako „kolkozníci“, tudíž
se pravděpodobně nejednalo o artikulační neobratnost.
Druhým nejobtížnějším slovem bylo slovo podplukovník, se kterým mělo obtíže 24 dětí, tj.
17 %. Při artikulaci slova Šeherezáda a nejnepříjemnější udělalo chybu 23 dětí, tj. necelých
17 %. Se slovem nejnebezpečnější mělo problémy 22 dětí (16 %), s výslovností slov
paroplavba a obdivuhodné 21 dětí (15 %) a se slovem postříbřený 15 dětí (téměř 11 %).
Ve slovech pstruh, třpytivý, čtvrtek a brhlík chybovalo méně než 10 dětí (viz Příloha č. 9, tab.
č. 1).
ANALÝZA VÝSLEDKŮ SKUPINY DĚTÍ SE SPUCH
Děti se SPUCH měly největší obtíže s výslovností slova podplukovník, které nesprávně
vyslovilo 19 dětí z 63, tj. 30 %. Na druhém místě v obtížnosti artikulace byla slova
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kolchozníci, Šeherezáda, nejnepříjemnější a obdivuhodné, jež nesprávně vyslovilo 16 dětí, tj.
25 %. Třetím nejobtížnějším slovem byla paroplavba, v níž chybovalo 15 dětí, tj. 23 %. 13
dětí (21 %) chybovalo ve slově nejnebezpečnější a 11 dětí (17 %) ve slově postříbřený. Ve
zbylých slovech chybovalo méně než 10 dětí (viz Příloha č. 9, tab. č. 1).
Výsledky chlapců a dívek skupiny 1A a 3A
Při porovnání chlapců a děvčat se SPUCH ze 4. a 5. tříd ZŠ zjišťujeme, že u chlapců byla
chybovost 10 % a u dívek 20 % (viz Příloha č. 9, tab. č. 1). Slova, ve kterých dívky nejčastěji
chybovaly, byla Šeherezáda a nejnebezpečnější, jež nesprávně vyslovila každá druhá dívka.
Chlapci nejčastěji chybovali ve slově podplukovník. Nesprávně ho vyslovilo 8 chlapců z 31,
tj. 25 %.
Lze tedy říci, že výsledky byly horší u dívek, přičemž musíme zohlednit velmi malý
statistický vzorek dívek. Výsledky proto nelze zobecnit.
Výsledky chlapců a dívek skupiny 2A a 4A
Výsledky u dívek a chlapců se SPUCH ze 2. a 3. tříd ZŠ byly vyrovnané. Chybovost se
pohybovala kolem 26 % u chlapců a kolem 25 % u dívek (viz Příloha č. 9, tab. č. 1). Mezi
nejčastěji nesprávně vyslovovaná slova patřila ve skupině chlapců slova kolchozníci,
nejnepříjemnější, paroplavba, obdivuhodné. S artikulací těchto slov mělo obtíže 8 chlapců, tj.
38 %. Dvě dívky ze tří (66 %) chybovaly ve slovech podplukovník, Šeherezáda a
obdivuhodné.
Ze získaných výsledků vyplývá, že nejobtížnějším slovem pro žáky se SPUCH druhých a
třetích tříd ZŠ patří slovo obdivuhodné.
Je nutné opět zohlednit velmi malý vzorek dívek. Výsledky z toho důvodu nelze zobecnit.
SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MEZI DĚTMI KONTROLNÍHO VZORKU A DĚTMI SE
SPUCH
Skupina 1A a 1B
Mezi skupinami 1A a 1B byl nemenší rozdíl. Lze říci, že problémy s artikulací u chlapců se
SPUCH nejsou nijak výrazné a blíží se stejnému procentuálnímu výskytu jako u chlapců bez
poruchy. Ve skupině 1A byla chybovost kolem 10 %, ve skupině 1B 7 %. Rozdíly pozorujeme
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v rozdílnosti nesprávně vyslovených slov. Ve skupině 1A byla nejčastěji nesprávně vyslovena
slova kolchozníci (4x) a nejnebezpečnější (4x), zatímco ve skupině 1B to byla slova
podplukovník (8x) a kolchozníci (7x).
Dalším rozdílem je počet zcela správně artikulovaných slov. Zatímco ve skupině 1A se
vyskytla 4 slova, ve kterých nechyboval žádný žák (paroplavba, třpytivý, čtvrtek, brhlík), ve
skupině 1B to bylo pouze 1 slovo (třpytivý).
Můžeme tedy říci, že po kvantitativní stránce se výsledky mezi chlapci se SPUCH a chlapci
kontrolního vzorku ze čtvrtých a pátých tříd příliš nelišily. Rozdíly však pozorujeme při
podrobnějším zkoumání, kdy zjišťujeme jednak větší chybovost při výslovnosti jednotlivých
slov a zároveň nesprávnou artikulaci u téměř všech slov (kromě jednoho).
Skupina 2A a 2B
Chlapci ze skupiny 2A byli dvakrát horší než chlapci kontrolního vzorku. Ve skupině 2A byla
chybovost 26 % na rozdíl od kontrolní skupiny 2B, kde byla chybovost pouze 12 %.
Ve skupině 2A patřila mezi nejobtížnější slova: kolchozníci, nejnepříjemnější, paroplavba a
obdivuhodné, která byla nesprávně vyslovena osmkrát, tzn. 38 % chybovost. Sedmkrát
chlapci chybovali ve slovech: podplukovník, Šeherezáda a postříbřený, tj. 33 % chybovost.
Třetím nejproblematičtějším slovem bylo slovo nejnebezpečnější, se kterým mělo problémy 6
chlapců, tj. 29 % chybovost. Pouze v jednom slově se nechybovalo vůbec – brhlík.
Ve skupině 2B se nejvíce – čtyřikrát (22 %) - chybovalo ve slovech: kolchozníci,
nejnepříjemnější a paroplavba. Třikrát měli chlapci problémy ve slovech nejnebezpečnější a
postříbřený (17 % chybovost) a dvakrát (11 %) nesprávně vyslovili slova: podplukovník a
Šeherezáda. V této skupině byla již dvě slova, s jejichž výslovností neměly děti žádné
problémy – pstruh, brhlík.
Chlapci z druhých a třetích tříd ZŠ se SPUCH jsou pravděpodobně náchylnější k problémům
při výslovnosti než chlapci bez poruchy.
Skupina 3A a 3B
Výsledky mezi dívkami se SPUCH a dívkami kontrolního vzorku ukazují na významný rozdíl
při výslovnosti jednotlivých slov. Ve skupině 3A byla pětkrát větší chybovost než ve skupině
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3B (viz Příloha č. 9, tab. č. 1). Zatímco dívky skupiny 3B nechybovaly v 6 slovech, dívky
skupiny 3A pouze ve 4 slovech.
Největší rozdíl pozorujeme při výslovnosti některých slov. Dívky kontrolního vzoru měly
největší chybovost 9 %, a to ve slovech kolchozníci, podplukovník, Šeherezáda a
nejnebezpečnější. To znamená, že v těchto slovech chybovaly pouze 2 dívky z 22. Dívky se
SPUCH měly u dvou slov 50 % chybovost (Šeherezáda a nejnebezpečnější), ve 38 %
nesprávně vyslovily slovo obdivuhodné a ve 25 % chybovaly ve slovech podplukovník,
nejnepříjemnější a paroplavba.
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že na rozdíl od chlapců stejné věkové skupiny, jsou
pozorovatelné výrazné rozdíly ve výslovnosti u dívek se SPUCH a dívek kontrolního vzorku.
V úvahu však musíme brát malý vzorek dívek se SPUCH, takže výsledky nelze zobecnit.
Skupina 4A a 4B
Mezi oběma skupinami lze najít několik rozdílů. Dívky skupiny 4A byly třikrát horší než
dívky skupiny 4B, chybovost ve skupině 4A byla 25 % ku 8 % chybovosti ve skupině 4B.
Další rozdíly lze najít v počtu nesprávně vyslovených slov. Zatímco ve skupině 4A se
vyskytla pouze čtyři slova, jež byla vždy správně vyslovena, ve skupině 4B to bylo osm slov,
tzn., že dívky kontrolního vzorku chybovaly pouze ve čtyřech slovech (viz Příloha č. 9, tab.
č. 1). Nejvýznamnější rozdílem je, že dvě dívky ze tří (skupina 4A) nesprávně vyslovily tři
slova a vždy jedna dívka chybovala v pěti slovech. Ve skupině 4B se vyskytla pouze dvě
slova, ve kterých chybovaly pouze dvě dívky a dvě slova, která nesprávně vyslovila vždy
jedna dívky.
Výsledky mezi těmito dvěma skupinami jsou velmi podobné výsledkům mezi skupinami 3A a
3B. Přičemž je nutné opět upozornit na velmi malý vzorek dívek skupiny 4A.
Rozborem výsledků bylo zjištěno:


Dívky se SPUCH obou skupin (3A a 4A) vykazovaly výraznější rozdíly oproti
dívkám stejné věkové skupiny bez SPUCH (3B a 4B).



Mezi chlapci se SPUCH nebyly zjištěny výrazné rozdíly oproti kontrolnímu
vzorku. Chlapci se SPUCH se oproti kontrolnímu vzorku lišili hlavně v četnosti
nesprávně vyslovených slov.
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STANOVENÍ ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI
V subtestu artikulační neobratnost (dále AN) mohly děti získat nejvíce 12 bodů. Pomocí
kumulativní četnosti bylo zjištěno, že horší výkon v subtestu méně než 10 (včetně), by mohl
znamenat signál možného problému (viz Příloha č. 9, tab. č. 2).
Největší počet dětí s artikulační neobratností pozorujeme ve skupině 3A a 4A, kde je výskyt
AN nadpoloviční. Jedná se o dívky druhých až pátých tříd, přičemž více dívek s AN je ve 4. a
5. tříd, kde je výskyt artikulační neobratnosti 75 %. Stejně tak rozdíl mezi jednotlivými
skupinami je nejvýraznější u dívek obou věkových skupin. U dívek kontrolního vzorku byl
výskyt artikulační neobratnosti shodně 9 %.
U chlapců se SPUCH je výskyt AN téměř o polovinu vyšší než u chlapců kontrolního vzorku.
Artikulační neobratnost má téměř každý druhý chlapec se SPUCH. Pokud bychom porovnali
skupinu 1A a 2A zjistíme, že u chlapců 2. a 3. tříd je výskyt AN 57 %, kdežto u starších
chlapců je výskyt menší - 42 %. To by znamenalo, že věkem a tedy i delší terapií SPUCH se
výslovnost u chlapců lepší. Výskyt AN u jednotlivých skupin ukazuje tabulka č. 24.
Tabulka č. 24: Stanovení artikulační neobratnosti u všech dětí podle jednotlivých skupin
Jednotlivé skupiny

Počet dětí

Počet dětí s AN
(počet bodů 10 a méně)

Procenta

1A

31

13

42 %

1B

24

5

21 %

2A

21

12

57 %

2B

18

6

33 %

3A

8

6

75 %

3B

22

2

9%

4A

3

2

67 %

4B

11

1

9%
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Z grafu č. 11 je patrné, že téměř každé druhé dítě se SPUCH má AN. U dětí kontrolního
vzorku mělo AN 19 % dětí, tj. 14 dětí ze 75.
Graf č. 11: Počet všech dětí s artikulační neobratností
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Výskyt AN u dětí se SPUCH podle pohlaví je vyšší u dívek než u chlapců, a to v poměru 5 : 3
(viz graf č. 12).
Graf č. 12: Počet dívek a chlapců se SPUCH a AN
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7.5.3.2 SPECIFICKÉ ASIMILACE
STANOVENÍ SYKAVKOVÝCH ASIMILACÍ
V subtestu asimilace sykavek mohly děti získat maximálně 18 bodů. Pomocí metody
kumulativní četnosti bylo zjištěno, že horší výkon v subtestu méně než 16 (včetně), by mohl
znamenat signál možného problému (viz Příloha č. 9, tab. č. 3).
Stanovení sykavkových asimilací (dále AS) u všech dětí podle jednotlivých skupin zobrazuje
tab. č. 25.
Tabulka č. 25: Stanovení SA u všech dětí podle jednotlivých skupin
Jednotlivé skupiny

Počet dětí

Počet dětí s SA
(počet bodů 16 a méně)

Procenta

1A

31

19

61 %

1B

24

3

13 %

2A

21

15

71 %

2B

18

6

33 %

3A

8

2

25 %

3B

22

1

5%

4A

3

0

0%

4B

11

4

36 %

Nejvíce dětí se SA bylo ve skupině 2A, u kterých se SA vyskytly až v 71 %, na rozdíl od
skupiny 2B, kde byl výskyt SA 33 %. Ve vyšší věkové skupině se výskyt SA zmenšil na 61 %
u skupiny 1A a na 13 % u skupiny 1B. Pozorujeme tedy větší zlepšení u chlapců kontrolního
vzorku než u chlapců se SPUCH. Přesto se nám zdá výskyt SA velký, každý druhý chlapec se
SPUCH navštěvující 4. a 5. třídu ZŠ by měl podle našich předpokladů SA, přičemž u chlapců
se SPUCH navštěvujících 2. a 3. třídu ZŠ, by to byly již dvě třetiny všech chlapců.
U dívek pozorujeme větší rozdíl ve skupině 3A a 3B, kdy poměr mezi dívkami se SPUCH a
SA k dívkám bez SPUCH se SA by byl 5 : 1. Překvapující bylo to, že u dívek skupiny 4A
nebyl žádný výskyt SA, kdežto u dívek skupiny 4B byl výskyt 36 %. Z důvodu velmi malého
vzorku dívek se SPUCH není možné výsledky zobecňovat.
Z grafu č. 13 je patrné, že SA byly zastoupeny u dětí se SPUCH v 57 %, kdežto u dětí
kontrolního vzorku se vyskytly pouze v 19 %. Poměrem to lze vyjádřit jako 3 : 1.
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Graf č. 13: Počet všech dětí se sykavkovými asimilacemi

80
70
60
50

27; 43%
61; 81%

40

děti se SPUCH a SA

30
20

děti bez SA
děti s SA
děti se SPUCH a bez SA

36; 57%

10

14; 19%

0
všechny děti se SPUCH

všechny děti bez SPUCH

Při srovnání dívek a chlapců se SPUCH a SA zjistíme, že u chlapců se SA objevily v 66 %,
kdežto u dívek pouze ve 2 %. Výskyt SA by tedy odpovídal poměru 1 : 17. Z důvodu malého
množství dívek se SPUCH nelze dosažené výsledky zobecňovat.
Graf č. 14: Počet dívek a chlapců se SPUCH a SA
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STANOVENÍ ASIMILACÍ MĚKKÝCH A TVRDÝCH SLABIK
V subtestu asimilace měkkých a tvrdých slabik (dále AMTS) mohly děti získat maximálně 10
bodů. Pomocí metody kumulativní četnosti bylo zjištěno, že horší výkon v subtestu méně než
9 (včetně), by mohl znamenat signál možného problému (viz Příloha č. 9, tab. č. 4). Tento
subtest je však jen málo diferencující, jelikož je zde skok od 11 % kumulativních četností
ke 100 %. Proto zjištěné výsledky lze hodnotit jen velmi přibližně a nelze z nich vyvodit
obecný závěr.
Tabulka č. 26: Stanovení asimilací měkkých a tvrdých slabik u všech dětí podle jednotlivých skupin
Jednotlivé skupiny

Počet dětí

Počet dětí se AMTS
(počet bodů 9 a méně)

Procenta

1A

31

12

39 %

1B

24

3

13 %

2A

21

14

67 %

2B

18

3

17 %

3A

8

4

50 %

3B

22

1

5%

4A

3

1

33 %

4B

11

1

9%

Největší obtíže s výslovností měkkých a tvrdých slabik měli chlapci se SPUCH z 2. a 3. tříd
ZŠ, u kterých byl výskyt 67 %, na rozdíl od skupiny 2B, kde byl výskyt 17 %. Pozitivní je, že
můžeme pozorovat zlepšení výslovnosti AMTS se vzrůstajícím věkem. Z 67 % u chlapců 2. a
3. tříd klesá výskyt na 39 %. U chlapců kontrolního vzorku toto zlepšení není nijak výrazné –
ze 17 % u chlapců 2. a 3. tříd na 13 % u chlapců 4. a 5. tříd.
U dívek je největší rozdíl ve skupině 3A a 3B, kde procentuální poměr dívek se SPUCH a
AMTS k dívkám kontrolního vzorku je 10 : 1. Výsledky ukazují na to, že každá druhá dívka
se SPUCH navštěvující 2. a 3. třídu ZŠ má obtíže při výslovnosti měkkých a tvrdých slabik.
Z grafu č. 15 zjišťujeme téměř shodný poměr dětí se SPUCH, které mají obtíže s artikulací
měkkých a tvrdých slabik k dětem se SPUCH bez artikulačních obtíží (poměr 1 : 1). U dětí
kontrolního vzorku je výskyt AMTS pouze 11 % (poměr 15 : 2).
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Pokud bychom chtěli zjistit výskyt AMTS podle pohlaví, zjistili bychom, že výskyt je téměř
vyrovnaný (viz graf č. 16). U chlapců je to dokonce přesně 26 chlapců s AMTS ku 26
chlapcům bez AMTS, u dívek 5 s AMTS ku 6 bez AMTS. Z toho vyplývá, že každé druhé
dítě se specifickou poruchou učení a chování může mít obtíže s artikulací měkkých a tvrdých
slabik.
Graf č. 15: Počet všech dětí s asimilacemi měkkých a tvrdých slabik

80
70
60
50

děti bez SPUCH a AMTS
děti bez SPUCH s AMTS
děti se SPUCH bez
AMTS
děti se SPUCH a AMTS

32; 51%
67; 89%

40
30
20
31; 49%

10
8; 11%

0
všechny děti se SPUCH

všechny děti bez SPUCH

Graf č. 16: Počet dívek a chlapců se SPUCH a asimilacemi měkkých a tvrdých slabik
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7.5.3.3 SPECIFICKÝ LOGOPEDICKÝ NÁLEZ
Stanovení diagnózy SLN probíhalo stejným způsobem jako určení artikulační neobratnosti a
specifických asimilací. V celém testu mohly děti získat maximálně 40 bodů. Pomocí metody
kumulativní četnosti bylo zjištěno, že horší výkon v subtestu méně než 37 (včetně), by mohl
znamenat signál možného problému (viz Příloha č. 9, tab. č. 5).
Přestože jsme předpokládali, že SLN se bude vyskytovat převážně u dětí se SPUCH, ukázalo
se, že v současné době mají obtíže s artikulací i děti bez diagnostikované SPUCH (viz tab. č.
27).
Tabulka č. 27: Stanovení specifického logopedického nálezu u všech dětí podle jednotlivých skupin
Jednotlivé skupiny

Počet dětí

Počet dětí se SLN
(počet bodů 37 a méně)

Procenta

1A

31

20

65 %

1B

24

8

33 %

2A

21

17

81 %

2B

18

9

50 %

3A

8

6

75 %

3B

22

2

9%

4A

3

2

67 %

4B

11

3

27 %

Největší výskyt SLN pozorujeme u chlapců se SPUCH 2. a 3. tříd ZŠ, kde sahá až k 81 %.
Druhou nejpočetnější skupinou jsou dívky se SPUCH 4. a 5. tříd ZŠ, u kterých se SLN
objevuje v 75 %. Téměř shodně vyšli chlapci se SPUCH 4. a 5. tříd ZŠ a dívky se SPUCH 2. 3. tříd ZŠ, kde se SLN pohybuje kolem 65 %. Ze zjištěných údajů vyplývá, že u každého
druhého dítě se SPUCH můžeme očekávat výskyt SLN.
U dětí kontrolního vzorku bylo zjištěno nejvíce dětí se SLN ve skupině 2A, tj. chlapci 2. a 3.
tříd ZŠ. U dívek této věkové kategorie byl výskyt pouze 27 %. I ve vyšších ročnících bylo
více chlapců se SLN než dívek. U chlapců 4. a 5. tříd ZŠ to bylo 33 % u dívek 9 %. Právě
dívky skupiny 3B měly nejmenší zastoupení SLN. Zajímavé je zjištění, že u žáků 4. a 5. tříd
ZŠ kontrolního vzorku se výskyt SLN zmenšil o cca 17 % oproti žákům mladší věkové
kategorie.
Graf č. 17 ukazuje počet dětí se SLN. Ve skupině dětí se SPUCH se SLN objevil u 45 žáků
(71 %). U dětí kontrolního vzorku byl výskyt SLN ve 22 případech (29 %). Poměrem lze
vyjádřit četnost SLN u dětí se SPUCH ku dětem bez SPUCH jako 7 : 3.
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Graf č. 17: Počet dětí se SLN a bez SLN
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Výskyt SLN podle pohlaví vyšel téměř shodně: 71 % u chlapců a 73 % u dívek (viz graf
č. 18). Musíme však brát v úvahu velmi malý počet dívek se SPUCH. Výsledky proto nelze
statisticky zobecnit.
Graf č. 18: Počet dívek a chlapců se SPUCH a SLN
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Při podrobnějším průzkumu zjistíme, že nejčastěji, tj. 15x, se u dětí se SPUCH vyskytla
kombinace všech tří specifických poruch – artikulační neobratnosti, sykavkových asimilací a
asimilací měkkých a tvrdých slabik. Druhým nejčastějším problémem byly sykavkové
asimilace, které se objevily u 9 dětí (14 %). Na třetím místě se umístila kombinace artikulační
neobratnosti a asimilace měkkých a tvrdých slabik – 7 dětí (11 %). Nad 10 % skončily ještě
sykavkové asimilace v kombinaci s asimilacemi měkkých a tvrdých slabik – 6 dětí. Ostatní
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kombinace dosáhly méně než 10 % (viz tabulka č. 28).
Můžeme tedy konstatovat, že mezi dětmi se specifickými poruchami učení je výskyt
jednotlivých specifických poruch výslovnosti téměř shodný.
Tabulka č. 28: Četnost jednotlivých specifických poruch výslovnosti
AN

SA

AMTS

AN+SA

AN+
AMTS

SA+
AMTS

AN+SA+
bez SLN
AMTS

1A

1

5

2

5

1

3

6

8

31

2A

0

4

0

0

3

2

9

3

21

3A

3

0

1

1

2

1

0

0

8

4A

1

0

0

0

1

0

0

1

3

celkem

5

9

3

6

7

6

15

12

63

procenta

8%

14 %

5%

10 %

11 %

10 %

24 %

19 %

100 %

celkem

VÝSKYT SPECIFIKÝCH PORUCH VÝSLOVNOSTI U JEDNOTLIVÝCH DIAGNÓZ
Pro správné porozumění dané problematiky je nutné uvést, že některé děti, u kterých se
objevil určitý typ specifické poruchy výslovnosti, nemusely v konečném součtu mít diagnózu
specifický logopedický nález, neboť například v subtestu artikulační neobratnost a sykavkové
asimilace získaly plný počet bodů, avšak v subtestu asimilace měkkých a tvrdých slabik
ztratily 2 body. V celkovém součtu pak dosáhly 38 bodů, což by nespadalo pod diagnózu
SLN. Z tohoto důvodu nebudeme v následujícím textu používat pojem specifický logopedický
nález, protože by to bylo zavádějící. Pro účely zpracování dalších údajů, budeme používat
pojem specifické poruchy výslovnosti, kam artikulační neobratnost, specifické asimilace a
asimilace měkkých a tvrdých slabik a jejich kombinace lze zařadit. Skupinu dětí se
specifickými poruchami výslovnosti tvoří celkem 51 dětí, tj. 81 % všech dětí se SPUCH.
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Nejčastější diagnózou, u které se vyskytl nějaký druh specifických poruch výslovnosti, byla
dyslexie s dysortografií a dysgrafií, a to u 13 dětí (21 %). Druhou nejčastější diagnózou byla
kombinace dyslexie a dysortografie společně se syndromem ADHD – u 8 dětí (13 %). U 6
(10 %) dětí se shodně vyskytla kombinace dyslexie s dysortografií a dyslexie s dysortografií,
dysgrafií a syndromem ADHD. 4 (6 %) děti měly dysortografii v kombinaci s dysgrafií.
Kombinace dysortografie, dysgrafie a ADHD byla u 3 dětí (5 %). U 2 dětí se specifickými
poruchami výslovnosti byla kombinace dyslexie, dysortografie, dysgrafie a ADD, kombinace
dyslexie s dysgrafií a u 2 dětí se vyskytla „čistá“ dysortografie. Po jednom dítěti mělo „čistý“
syndrom ADHD, dyslexii s dysortografií a ADD, dyslexii s dysgrafií a ADHD, dysortografii
s dysgrafií a ADD a dysortografii s ADHD.
Z výše uvedeného výzkumu vyplývá, že z 51 dětí, u kterých se vyskytla SPV bylo 24 dětí (47
%) s poruchou pozornosti, z čehož 20 dětí mělo syndrom ADHD a 4 děti syndrom ADD (viz
Příloha č. 10, tab. č. 6a, 6b). Nejčastější SPU, která se vyskytla u dětí se SPV, byla
dysortografie. Celkem ji mělo diagnostikováno 47 dětí z 51, přičemž u dvou dětí byla
samostatně. U 39 dětí byla v nějaké kombinaci diagnostikována dyslexie a u 33 dětí se
v nějaké kombinaci objevila dysgrafie.

Vůbec nejčastěji se však specifické poruchy

výslovnosti objevily u dětí, u kterých byla diagnostikována dyslexie s dysortografií, a to buď
samostatně nebo v kombinaci s dalšími druhy SPU, ADHD či ADD. Celkem mělo tyto
kombinace 36 dětí (71 %).
Lze tedy říci, že u dětí s diagnostikovanou dyslexií a dysortografií bude největší
pravděpodobnost výskytu SPV. Zároveň můžeme tvrdit, že děti, které měly v diagnóze
dyslexii s dysortografií a s dysgrafií, měly obtíže s téměř všemi druhy a kombinacemi SPV.
Pouze se u nich neobjevila kombinace sykavkových asimilací s asimilacemi měkkých a
tvrdých slabik. U dětí s jinými diagnózami můžeme pozorovat nejčastěji obtíže pouze v jedné
kombinaci SPV (viz Příloha č. 9, tab. č. 6).
VÝSKYT

SPECIFIKÝCH PORUCH VÝSLOVNOSTI U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
Z 63 dětí se specifickými poruchami učení a chování bylo 45 dětí s nějakým druhem narušené
komunikační schopnosti. Pro následující analýzu jsme ze vzorku 45 dětí s NKS vyčlenili 5
dětí, které měly diagnózu artikulační neobratnost. Počítali jsme tedy se vzorkem 40 dětí
s narušenou komunikační schopností.
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Podle očekávání měly nejhorší výsledky děti s vývojovou dysfázií, u kterých byl stoprocentní
výskyt specifických poruch výslovnosti. Každé dítě s vývojovou dysfázií mělo obtíže v jiných
variantách SPV. Můžeme však konstatovat, že nejčastěji se mezi jejich obtížemi objevila
artikulační neobratnost.
Nejpočetnější byla skupina dětí s dyslálií, kterou tvořilo celkem 30 dětí, tj. 75 %. U těchto
dětí se kromě kombinace AN a SA, objevily nedostatky ve všech ostatních variantách SPV.
Devět dětí s dyslálií mělo nedostatky ve všech třech subtestech zároveň, což byl největší
počet dětí ze všech. Pouze 5 dětí s dyslálií by v testu SLN obstálo.
Ze tří dětí, které měly v anamnéze opožděný vývoj řeči, mělo obtíže se SA a AN pouze jedno
dítě. Zbylé dvě děti prošly testem bez problémů. Mezi dětmi s NKS a SPV bylo jedno dítě
s koktavostí a dyslálií, jež mělo obtíže ve všech třech subtestech a jedno dítě s koktavostí,
u kterého byly pozorovány deficity v subtestech AN a SA.
V souvislosti s NKS a SPV nás zajímalo, kolik dětí bude v logopedické péči. Ze 40 dětí
s NKS a SPV docházelo v průběhu ZŠ na logopedii pouze 10 dětí, tj. 25 %. Zbylých 28 dětí
mělo nějaký typ logopedické péče v MŠ a dvě děti neměly logopedickou péči žádnou.
Shrneme-li výsledek, tři čtvrtiny dětí se SPUCH a se SPV nemají potřebnou logopedickou
péči, přestože by ji vzhledem ke svým komunikačním obtížím potřebovaly.
Tabulka č. 29: Specifické poruchy výslovnosti a narušená komunikační schopnost u dětí se SPUCH
NKS

AN

SA

AMTS

AN+SA

AN+
AMTS

SA+
AMTS

dyslálie

3

6

2

0

3

2

AN+SA+
Bez SPV
AMTS

dyslálie+
huhňavost

9

5

1

opožděný
vývoj řeči

1
1

vývojová
dysfázie

1

Celkem

4

7

2

30
1

2

koktavost

Celkem

3
1

1

1

1

1

1

4

4

11

5
7

40

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SUBTESTŮ OVSLN T-TESTEM
Zajímalo nás, do jaké míry jsou statisticky významné jednotlivé subtesty OVSLN. Údaje byly
zpracovány pomocí statistické metody T-testu. Výsledky byly porovnány u skupiny dětí se
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SPUCH a SPV (skupina A) a u skupiny dětí bez SPUCH a bez SPV (skupina B). Rozdělení
do skupin podle věkové kategorie a diagnózy SPUCH a SPV bylo ponecháno (1A, 2A, 3A,
4A x 1B, 2B, 3B, 4B).
Skupinu A tvořilo celkem 51 dětí, z toho bylo 41 chlapců a 10 děvčat. Skupina B měla celkem
48 dětí, z toho 22 chlapců a 26 dívek. Zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých třídách
ukazuje tab. č. 30.
Tabulka č. 30: Rozložení žáků skupiny A a B podle věku a pohlaví
SKUPINA A
dívky

chlapci

Celkem žáků

SKUPINA B
dívky

chlapci

1A

23

1B

15

38

2A

18

2B

7

25

3A

8

3B

19

27

4A

2

4B

7

9

26

99

Celkem žáků

41

Celkem žáků
ve skupině

10

22

51

48

99

Metodou T-test bylo zjištěno, že všechny tři subtesty OSLVN jsou silně signifikantní. To
znamená, že dokáží rozlišit mezi dětmi se SPV a dětmi bez SPV.
Tabulka č. 31: Výsledky T-testu v jednotlivých subtestech OVSLN u dětí se SPUCH a SPV vzhledem k dětem bez
SPUCH a SPV
T-test v jednotlivých subtestech

SKUPINY
AN

SA

AMTS

1A, 1B

0,0012353

0,00013701

0,0006595

2A, 2B

0,01

0,004261

0,01

3A, 3B

0,00010720

0,01

0,004676

4A, 4B

0,00072660

0,17

0,03

Chlapci se SPUCH x
chlapci bez SPUCH

0,000044538

0,00000186

0,0000133

Dívky se SPUCH x dívky
bez SPUCH

0,00000139

0,003647

0,000073820

0,00000000303

0,0000000206

0,00000000139

Děti se SPUCH x děti
bez SPUCH
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7.6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, DISKUSE
Byly stanoveny tři hlavní cíle výzkumu:
1. Zjištění výskytu specifického logopedického nálezu u dětí se specifickými poruchami
učení a chování na 1. stupni základní školy.
2. Zmapování úrovně lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické
jazykové roviny u dětí se specifickými poruchami učení a chování na 1. stupni
základní školy.
3. Zjištění souvislosti mezi specifickými poruchami učení a chování, specifickým
logopedickým nálezem a narušenou komunikační schopností.
Všechny tři cíle byly splněny. První cíl byl ověřován prostřednictvím Orientačního vyšetření
specifických asimilací a artikulační neobratnosti. OVSLN byl složen ze tří subtestů, z nichž
jeden byl zaměřen na artikulační neobratnost, druhý na sykavkové asimilace a třetí na
asimilace měkkých a tvrdých slabik. Pomocí statistické metody kumulativní četnosti byly
zjištěny hranice výskytu možného problému. Ze statistického hlediska není možné tvrdit, že
tyto hranice určují jednotlivé druhy specifických poruch výslovnosti, avšak je možné přijmout
tvrzení, že nám tyto hranice naznačují výskyt možných potíží. Na základě této hypotézy jsme
mohli stanovit četnost výskytu specifických poruch výslovnosti u dětí se specifickými
poruchami učení a chování.
Artikulační neobratnost byla zjištěna u 52 % dětí se SPUCH, z toho u 48 % chlapců a
u 52 % dívek. S výslovností artikulačně obtížných slov měly největší obtíže dívky 4. a 5. tříd
ZŠ (75 %), dívky 2. a 3. tříd (67 %), chlapci 2. a 3. tříd (57 %) a nejmenší problémy měli
s výslovností chlapci 4. a 5. tříd (42 %).
Na základě analýzy jednotlivých slov, ve kterých děti chybovaly, bylo zjištěno, že žáci
druhých až pátých tříd ZŠ mají největší problémy s výslovností:
1. složenin (podplukovník, paroplavba);
2. slov s předponou „nejne“ (nejnepříjemnější, nejnebezpečnější);
3. slov složených ze čtyř a více slabik a víceslabičných slov se souhláskovým
shlukem (Šeherezáda, kolchozníci, obdivuhodné a postříbřený).
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Naopak nejméně mají problémy s jedno až tříslabičnými slovy se souhláskovými shluky
(pstruh, třpytivý, čtvrtek a brhlík).
Sykavkové asimilaci se vyskytly u 57 % dětí se SPUCH s tím, že 65 % bylo chlapců a 18 %
dívek. Největší obtíže s artikulací SA měli chlapci 2. a 3. tříd (71 %), dále to byli chlapci 4. a
5. tříd (61 %), 25 % dívek 4. a 5. tříd mělo obtíže se SA a mezi dívkami 2. a 3. tříd se
nevyskytla žádná SA.
Asimilace měkkých a tvrdých slabik byly zjištěny u 49 % dětí se SPUCH. Z chlapců se
AMTS objevila u 50 % a u dívek ve 45 %. S AMTS měly nejmenší obtíže dívky 2. a 3. tříd
ZŠ (33 %), poté chlapci 4. a 5. tříd (39 %). Druhé nejhorší výsledky byly pozorovány ve
skupině dívek 4. a 5. tříd (50 %) a největší obtíže měli chlapci 2. a 3. tříd (67 %).
Z dosažených výsledků lze vyvodit, že zatímco dívky mají větší obtíže s artikulační
neobratností (v poměru 3 : 2), chlapci mají větší obtíže při výslovnosti specifických asimilací
(v poměru 1 : 17). Výskyt asimilací měkkých a tvrdých slabik byl pak u obou pohlaví téměř
vyrovnaný.
Pojem specifický logopedický nález v našem výzkumu byl stanoven tak, že se sečetly body
ze všech tří subtestů dohromady a pomocí kumulativní četnosti byla navržena hranice
možného problému. Děti, které spadaly pod tuto hranici, byly označeny jako děti se SLN.
Tímto způsobem bylo stanoveno 71 % dětí se SLN, z čehož bylo 71 % chlapců a 73 % dívek.
Pro účely našeho výzkumu bylo nutné rozlišit pojmy specifický logopedický nález a
specifické poruchy výslovnosti. Za SPV považujeme, pomocí kumulativní četnosti
stanovenou, artikulační neobratnost, sykavkové asimilace a asimilace měkkých a tvrdých
slabik. Počet dětí se SPV se pak lišil od počtu dětí se SLN. Celkem bylo dětí se SPV 51, což
je 81 %. Při analýze četnosti výskytu jednotlivých SPV jsme došli k závěru, že mezi dětmi se
SPUCH je výskyt jednotlivých SPV téměř shodný.
Druhý cíl práce byl zjišťován pomocí šesti subtestů Heidelbergského testu vývoje řeči, jež
mapují jednotlivé jazykové roviny. Bylo zjištěno, že největší deficity u dětí se SPUCH lze
najít v oblasti větné struktury. Větná struktura vypovídá o tom, na jaké úrovni probíhá
zpracování řeči a zda děti interpretují věty na základě jejich gramatické struktury či na
základě slovosledu. Jak již bylo výše zmíněno, deficity v této oblasti naznačují, že děti se
SPUCH a SPV se budou pravděpodobně více orientovat v řeči podle slovosledu, podle slov,
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kterým budou nejlépe rozumět. Znamená to malou schopnost analýzy hloubkové struktury a
využívání spíše povrchové struktury. Lze tedy říci, že u dětí se SPUCH a SPV je z hlediska
jazykových rovin narušena syntaktická jazyková roviny.
Nízké výkony v subtestu Tvoření odvozených slov naznačují i nízkou úroveň morfologické
roviny jazyka. Deficity v morfologické rovině znamenají nesprávné využití gramatických
pravidel. Děti s těmito obtížemi budou mít problémy s utvořením vztahu mezi činností,
činitelem děje a místem činnosti, což se projevuje hlavně při určování jednotlivých větných
členů. Nízkou úroveň morfologické jazykové roviny potvrzují výsledky zjištěné Žlabovou
zkouškou jazykového citu, ve které děti se SPUCH dosáhly podprůměrných výsledků.
Lexikálně-sémantická jazyková rovina je zastoupena subtestem Oprava významově
nesprávných vět a subtestem Hledání slov. U obou subtestů byly zjištěny deficity, z čehož
můžeme soudit, že i sémanticko-lexikální jazyková rovina je u dětí se SPUCH a SPV na
nižší úrovni než u dětí bez SPUCH. Konkrétní projevy narušení této roviny můžeme hledat
v nižší slovní zásobě, v obtížích s orientací mezi pojmy, určující nadřazenost a podřazenost,
v odhalování jednotlivých významů slov a v nedokonalé orientaci týkající se především
nelogických významových souvislostí.
Subtest Flexibilita pojmenování ukazuje na úroveň pragmatické jazykové roviny a především
na oblast interpersonálních vztahů. Zjištěné deficity v tomto subtestu nás vedou k názoru, že u
dětí se SPUCH a SLN se vyskytují problémy především v oblasti kognitivního přebírání
sociálních rolí.
Na základě zjištěných údajů lze konstatovat, že u dětí se SPUCH se vyskytují deficity
v lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické i pragmatické jazykové rovině.
Foneticko-fonologická rovina nebyla H-S-E-T testem zjišťována.
V posledním cíli byla zjištěna souvislost mezi SPUCH, SPV a NKS. Nejčastějšími druhy
NKS byla u dětí se SPUCH vývojová dysfázie a dyslálie. Ukázalo se, že 71 % dětí se SPUCH
a SPV mělo NKS, která byla diagnostikována již v předškolním věku.
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Kromě tří hlavních cílů byly stanoveny čtyři cíle parciální:
PC 1: Zjistit, jaký je výskyt SLN u žáků se SPU a u žáků s poruchami pozornosti (ADHD,
ADD).
Tento cíl se nám nepodařilo zcela zjistit, neboť ve skupině dětí se SPUCH bylo pouze jedno
dítě s čistou poruchou pozornosti, konkrétně se syndromem ADHD. Celkem bylo dětí se
specifickou poruchou učení a syndromem ADHD či ADD 30, z toho 24 (80 %) jich mělo SPV
a 6 (20 %) jich bylo bez SPV. Podařilo se však zjistit, jaký je výskyt SPV u dětí se SPU.
Celkem bylo 32 dětí s diagnostikovanou SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), z tohoto
vzorku bylo 27 (84 %) dětí se SPV a pouze 5 (16 %) dětí bez SPV. U většiny dětí se SPU byla
pozorována nějaká specifická poruchy výslovnosti.
PC 2: Zjistit, jaké typy narušené komunikační schopnosti se nejčastěji vyskytují
u respondentů se specifickými poruchami učení a chování a se specifickými
poruchami výslovnosti.
U dětí se specifickými poruchami učení a chování a se specifickými poruchami výslovnosti se
nejčastěji vyskytuje dyslálie. Dyslálii mělo celkem 30 žáků se SPUCH, z toho 25 žáků se
SPV. 100 % výskyt SPV však byl pozorován u dětí s vývojovou dysfázií.
PC 3: Zjistit, zda respondenti se SLN jsou v péči logopedů.
Specifické poruchy výslovnosti byly zjištěny u 51 dětí se SPUCH a SPV. V průběhu školní
docházky mělo péči logopeda 9 dětí se SPUCH a SPV, tj. 18 %. Z toho vyplývá, že většina
dětí se specifickými poruchami výslovnosti nemá potřebnou logopedickou péči.
PC 4: Vyslovit závěr pro prognózu a terapii u respondentů se specifickou narušenou
komunikační schopností.
Specifické poruchy učení a chování jsou u dětí ve většině případů včas odhaleny. V současné
době se dají již specifické poruchy učení podchytit ve velmi raném věku. Pokud dojde
k časnému odhalení takové poruchy, je dítěti nabídnuta speciální péče, která mu má pomoci
jeho deficity eliminovat. Stejně je tomu u dětí s narušenou komunikační schopností. I zde se
s dětmi pracuje ještě před nástupem do základní školy, pokud jsou tomu rodiče nakloněni.
Specifické poruchy výslovnosti se v současnosti nediagnostikují. Děti, které jsou v péči
speciálního pedagoga z důvodu diagnostikované specifické poruchy učení či chování,
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většinou nejsou vyšetřeny logopedem. Speciální pedagog, který nemá se specifickými
poruchami výslovnosti potřebné zkušenosti, je nemusí vždy odhalit. Pouze speciální pedagog
- logoped znalý tohoto problému, je dokáže identifikovat. Jak jsme však zjistili z anamnézy
dětí se SPUCH, u žádného dítěte se v jeho spisu neobjevila diagnóza specifické asimilace,
Pouze u 5 (8 %) dětí byla zjištěna artikulační neobratnost.
Specifické poruchy výslovnosti ovlivňují proces čtení a psaní. Při čtení bude mít žák obtíže
s výslovností určitých slov, což může vést k tomu, že nebude chtít číst před ostatními, bude se
stydět, apod. Z toho mohou vznikat neurózy a negativní vztah ke čtení vůbec. V písemných
projevech jedince se specifickou poruchou výslovnosti se pak budou objevovat nesprávně
napsaná slova, se kterými má dítě problémy při výslovnosti. Chyby v diktátech a jiných
písemných projevech pak vedou k sníženému hodnocení, které opět žáka vede spíše
k pocitům beznaděje a své vlastní neschopnosti. Specifické poruchy výslovnosti tak negativně
ovlivňují celou osobnost jedince. Je proto nutné, aby byly včas odhaleny a dítěti tak bylo
umožněno překonat tyto specifické obtíže, které ještě více prohlubují specifické poruchy
učení.
Z toho vyplývají následující doporučení:
 Zařazení problematiky SLN do učebních plánů studentů vysokých škol oboru
speciální pedagogiky a logopedie a oboru pedagogika primárního vzdělávání.
 Osvěta mezi logopedy, dětskými psychology a speciálními pedagogy, kteří mají v péči
děti se specifickými poruchami učení a chování. Ti všichni by měli o specifických
poruchách výslovnosti vědět a nabídnout jim adekvátní pomoc.
 Osvěta mezi pedagogy na prvním stupni základních škol. Jsou to právě oni, kteří
mohou specifický logopedický nález u dětí rozpoznat. S dětmi jsou v kontaktu každý
den, jsou seznámeni s jejich ústním i písemným projevem. Jakákoliv specifická chyba
vyskytující se v řeči a zároveň v psaní, může znamenat specifickou poruchu
výslovnosti.
 Správně zvolenou terapií můžeme u dětí se specifickou poruchou výslovnosti
předcházet mnoha sekundárním projevům, jako jsou již zmíněné neurózy, snížené
sebehodnocení a sebepojetí, nechuť ke čtení, strach z mluvení, fyzické projevy jako
bolení břicha, nevolnost apod.
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 Zajistit logopedickou pomoc dětem s vývojovými deficity, z nichž se formují
specifické poruchy učení. Výzkumem bylo zjištěno velké množství dětí se
specifickými poruchami učení a chování, které měly zároveň specifické poruchy
výslovnosti. Specifické poruchy učení mohou nepřímo poukazovat na nějakou
narušenou komunikační schopnost. I když víme, že projevy specifických poruch
výslovnosti vyskytující se u dětí předškolního věku, nemusí ještě specifickou
narušenou komunikační schopnost znamenat, bylo by vhodné tyto děti pravidelně
sledovat a při výskytu jakýchkoliv komunikačních obtíží s nimi začít pracovat.
Na základě analýzy výsledků výzkumu lze zodpovědět na následující hypotézy.
Hypotéza č. 1: U většiny žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami chování budou
zjištěny specifické poruchy výslovnosti.
Hypotéza č. 1 byla splněna. Ve sledovaném vzorku bylo 31 dětí se specifickými poruchami
chování (dále SPCH). Z této skupiny dětí bylo 25 (81 %) se SPV a 6 (19 %) bez SPV. Z toho
vyplývá, že většina dětí se SPCH má zároveň SPV. Pokud by nás zajímal výskyt SPV u dětí, u
kterých byla diagnostikována pouze SPCH bez SPU, nemohli bychom objektivně odpovědět,
jelikož v našem vzorku dětí bylo pouze jedno, u něhož byl diagnostikován syndrom ADHD.
Nicméně i u tohoto dítěte byla zjištěna SPV.
Hypotéza č. 2: U čtvrtiny dětí s diagnostikovanými specifickými poruchami učení budou
zjištěny specifické poruchy výslovnosti.
Hypotéza č. 2 byla splněna. Z 63 dětí se SPUCH bylo 51 (81 %) se SPV a 12 (19 %) bez
SPV. Vzorek 51 dětí se SPV tvořilo 32 dětí se SPU, 1 dítě se SPCH a 18 dětí se SPUCH. Lze
tedy konstatovat, že u většiny dětí se SPU se vyskytla nějaká SPV.
Hypotéza č. 3: Specifické asimilace se budou vyskytovat u dětí se specifickými poruchami
učení a chování častěji než artikulační neobratnost.
Hypotéza č. 3 byla splněna. Jednotlivé druhy SPV se objevovaly u žáků se SPUCH v menší
míře samostatně, ve větší míře se pak kombinovaly mezi sebou. Pokud bychom chtěli
zhodnotit pouze čistý výskyt specifických asimilací, zjistili bychom, že u 9 dětí byly
sykavkové asimilace, u 3 dětí asimilace měkkých a tvrdých slabik a u 5 dětí artikulační
neobratnost. Celkem by tedy bylo 11 dětí se specifickými asimilacemi a 5 dětí s artikulační
neobratností. Podobně by tomu bylo v případě, kdybychom počítali s různými kombinacemi
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jednotlivých SPV. Pak by bylo 36 dětí s různou kombinací SA, 31 dětí s AMTS a 33 dětí
s AN. Lze říci, že specifické asimilace se u dětí se SPUCH vyskytují častěji než artikulační
neobratnost.
Hypotéza č. 4: Žáci se specifickou poruchou učení a chování a se specifickými poruchami
výslovnosti budou mít v 90 % snížený jazykový cit.
Hypotéza č. 4 nebyla splněna. Tato hypotéza byla ověřována pomocí Žlabovy zkoušky
jazykového citu. Žáci se na základě počtu bodů, které ve zkoušce získali, umístili v pásmu
podprůměru, průměru a nadprůměru. Z 51 žáků se SPV byli 3 (6 %) žáci v pásmu
nadprůměru, 7 (14 %) žáků v pásmu průměru a 41 (80 %) žáků v pásmu podprůměru. Snížený
jazykový cit mělo 80 % dětí se SPUCH a ne 90 % tak, jak jsme předpokládali.
Úroveň jazykového citu u dětí se SPU zkoumala také M. Kocurová (2002). Její výzkum
probíhal mezi roky 2000-2001 a byl součástí rozsáhlejšího výzkumu, jež byl specializován na
jazykové charakteristiky poruch učení a jejich dopad na vzdělávání. Vzorek čítal 228 žáků ZŠ
s diagnostikovanou specifickou poruchou v řečové oblasti. Bylo zjištěno, že:
 žáci se SPUCH splnili požadavky testu ze 76 %. V našem výzkumu byly splněny
ze 67 %;
 nejobtížnějším subtestem ve skupině žáků se SPUCH byl subtest č. 4, ve kterém žáci
získali průměrně 5,72 bodů z 10. I v našem výzkumu byl nejtěžší výše uvedený
subtest, průměrně v něm žáci získali 4,6 bodů;
 nejsnazším subtestem byl subtest č. 1, v němž získali žáci v průměru 8,87 bodů.
V našem výzkumu s ním měli žáci také nejméně obtíží, získali v něm 9,2 bodů.
(Kocurová, 2002)
Lze tedy souhlasit s výše uvedenou autorkou, která uvádí, že žáci se specifickou poruchou
učení vykazují kvantitativně hraniční výkon s markantně slabšími výsledky v subtestu
zaměřeném na skloňování. Tento výsledek odpovídá zjištěním, že hlavní deficity spojené se
specifickými poruchami učení je třeba hledat v jemných odchylkách sluchového vnímání.
V 70. letech 20. století byl prováděn v Psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích rozsáhlý
výzkum zaměřený na děti se specifickými poruchami učení a chování, kterým se mimo jiné
zjistil výskyt specifických asimilací a artikulační neobratnosti u dětí se SPUCH. Výzkum vedl
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Zdeněk Žlab společně se svými blízkými pracovníky, kterými byl např. Jaroslav Šturma,
Zdeněk Matějček a Eva Šotolová.
Z výše uvedeného výzkumu nás zajímal především výskyt SPV, dále vztah SPV
k jednotlivým druhům SPU a souvislost SPV k narušené komunikační schopnosti.


Výskyt SPV

Lze konstatovat, že výsledky našeho výzkumu odpovídají výzkumu Z. Žlaba. V obou
výzkumech bylo zjištěno, že u většiny dětí se SPUCH se specifické asimilace a artikulační
neobratnost vzájemně kombinovaly. Žlab (1966, s. 36) k tomu uvádí, že z 27 vyšetřených dětí
se specifickým logopedickým nálezem se pouze v jednom případě vyskytla samostatně
asimilace sykavková a v jednom případě asimilace t-ť. Artikulační neobratnost se samostatně
vyskytla ve čtyřech případech. V osmi případech se však vyskytly obě asimilace a artikulační
neobratnost společně. Ve čtyřech případech se vyskytla kombinace obou asimilací, ve čtyřech
jedna z asimilací s artikulační neobratností atd. V našem výzkumu se asimilace sykavková
vyskytla samostatně v devíti případech, asimilace měkkých a tvrdých slabik ve třech
případech a artikulační neobratnost se objevila u pěti dětí se SPUCH. U šesti dětí byla zjištěna
artikulační neobratnost společně se sykavkovou asimilací a asimilace měkkých a tvrdých
slabik společně se sykavkovou asimilací. V sedmi případech se vyskytla kombinace
artikulační neobratnosti s asimilací měkkých a tvrdých slabik a v 15 případech kombinace
všech tří specifických poruch výslovnosti (viz tab. č. 32).

Tabulka č. 32: Srovnání četnosti jednotlivých SPV v našem výzkumu a výzkumu Z. Žlaba

celkem
náš
výzkum
%
výzkum celkem
Z. Žlaba
%

AN

SA

AMTS

AN+SA

AN+
AMTS

5

9

3

6

7

6

8%

14 %

5%

10 %

11 %

4

1

1

--

15 %

4%

4%

--
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SA+
AN+SA
AMTS +AMTS

bez
SLN

celkem

15

12

63

10 %

24 %

19 %

100 %

1

4

8

--

27

4%

15 %

30 %

--



Vztah SPV k jednotlivým druhům SPU

I v našem výzkumu se potvrdilo (srov. Matějček, 1960, s. 105), že specifické poruchy řeči
charakterizují skupinu těžších dyslexií, jež jsou provázeny dysortografiemi. Lze také potvrdit
slova Žlaba (1966, s. 37), že právě u dysortografických dětí se častěji setkáváme s artikulační
neobratností, se specifickými asimilacemi hlásek, s neurčitou výslovností tvrdých a měkkých
souhlásek a s obtížemi v měkčení vůbec.


SPV a narušená komunikační schopnost

Naše výsledky potvrzují výzkum Z. Žlaba, v jejichž vzorku dětí bylo 14 případů, tj. 52 %, ve
kterých se ke specifické vadě řeči družila i některá vada nespecifická (koktavost, brebtavost,
dyslálie) (srov. Žlab, 1966, s. 36). V našem výzkumu bylo z 63 dětí se SPUCH 40 dětí s NKS,
tj. 64 % (viz tab. č. 29).

8 ZÁVĚR
Předložená disertační práce si kladla za cíl zjistit pomocí orientačního vyšetření specifických
asimilací a artikulační neobratnosti výskyt specifického logopedického nálezu u dětí se
SPUCH, zmapovat úrovně jednotlivých jazykových rovin u dětí se SPUCH a najít souvislost
mezi SPUCH, specifickým logopedickým nálezem a narušenou komunikační schopností.
Zatímco specifické poruchy učení bývají diagnostikovány až s počátky čtení a psaní, čímž je
zahájena náprava mezi 6. – 8. rokem věku dítěte, narušenou komunikační schopnost lze
zachytit již v předškolním věku. Potvrzením souvislosti mezi SPUCH a NKS lze vycházet
z příštího rizika SPUCH a tím vlastně zahájit jejich prevenci již také v předškolním věku
dítěte.
Cíl práce byl splněn. Podrobnou analýzou získaných údajů bylo zjištěno, že:


u 81 % dětí se SPUCH se vyskytly specifické poruchy výslovnosti,



u dětí se specifickými poruchami učení a chování se vyskytují deficity
v lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické i pragmatické jazykové rovině,



existuje souvislost mezi specifickými poruchami učení a chování, specifickými
poruchami výslovnosti a narušenou komunikační schopností, a to především
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vývojovou dysfázií a dyslálií. Ukázalo se, že 71 % dětí se SPUCH a SPV mělo
narušenou

komunikační

schopnost,

která

byla

diagnostikována

již

v předškolním věku.
Z výše uvedené skutečnosti vyplývá důležitost primární prevence vzniku jak SPU, tak
SPV. Existuje stále velké množství dětí s narušeným vývojem řeči, které se dostanou do péče
logopeda až po nástupu do základní školy, kdy jsou na to upozorněny třídním učitelem.
Důvodem může být neznalost rodičů dané problematiky, popř. jejich nezájem tuto věc řešit.
Doporučujeme následující opatření, která by měla vést k prevenci vzniku SPU, SPV i NKS.


Každodenní soustavné a cílené využívání jazykové výchovy v předškolních
zařízeních. Učitelky mateřských škol by si měly u dětí všímat toho, zda umí dobře
vyslovovat všechny hlásky, zda umí dobře artikulovat, jestli je jejich řeč gramaticky
správná a jejich projev obsahově přiměřený a zda řeč používají pro komunikaci a
dorozumění se. Jazyková výchova u dětí předškolního věku by měla být zaměřena
především na rozvoj smyslového vnímání (fonematického sluchu, sluchového a
zrakového vnímání, verbální sluchové paměti atd.), pasivní a aktivní slovní zásoby a
na rozvoj vyjadřování. Důležité je také procvičování motoriky mluvidel a nácvik
správného dýchání.



Provádění sreeningu narušené komunikační schopnosti pomocí např. Orientačního
logopedického vyšetření. Orientační logopedické vyšetření nám umožňuje lépe se
orientovat v jednotlivých rovinách českého jazyka, napomáhá nám nepřehlédnout
případné nedostatky ve vývoji řeči a umožňuje začít s nápravou od těch stádií, ve
kterých se dítě nachází. Pomocí něj můžeme postupně odstraňovat nedostatky ve
vývoji řeči či případně jim předcházet (Tomická, 2006). Orientační logopedické
vyšetření zahrnuje vyšetření sluchu, vyšetření mluvidel, zkoušky dýchání, vyšetření
motoriky mluvidel, zkoušky artikulační neobratnosti, vyšetření fonematického sluchu,
vyšetření výslovnosti, slovní zásoby a řečového projevu, zkoušky verbální sluchové
paměti, zrakové percepce a laterality. Logopedickým screeningem a následnou
speciální péčí umožníme dětem s předpoklady pro vznik SPU a následně možných
SPV bezstarostnější vstup do základní školy. Je alarmující, že pouze 18 % dětí se
SPUCH, s narušenou komunikační schopností a SPV je v péči logopeda až na prvním
stupni ZŠ.
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V rámci předškolního vzdělávání cíleně podporovat rozvoj dílčích funkcí u všech
dětí. Jedná se zejména o oblast zrakového vnímání (zraková diferenciace, zraková
analýza a syntéza, zraková paměť, prostorová a pravolevá orientace), sluchového
vnímání (sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, fonematický sluch) a motoriky
(jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, oromotoriky).

Navrhovaná opatření musí směřovat do období před nástupem dětí do základní školy.
Rozvoj jazykové výchovy a dílčích funkcí u všech dětí, které navštěvují mateřské školy,
přispěje k jejich snadnějšímu vstupu do základní školy a dětem s rizikem vzniku specifických
poruch učení a specifických poruch výslovnosti umožní včasné řešení jejich obtíží.
Závěrem je možné konstatovat, že největším přínosem disertační práce bylo zjištění
výskytu specifických poruch výslovnosti u dětí se specifickými poruchami učení a
chování a jejich souvislost s narušenou komunikační schopností. Považujeme za důležité,
aby se problematika specifického logopedického nálezu rozšířila do povědomí odborné
veřejnosti orientované na předškolní věk, tedy především na učitelky mateřských škol. Pokud
se terapie specifických poruch učení rozšíří o nápravu specifických poruch výslovnosti, bude
včasnější, efektivnější a komplexnější. Vzhledem k předcházení vzniku specifických poruch
učení a specifických poruch výslovnosti je nutné začít se záměrnou péčí již v období před
nástupem do povinné školní docházky.
Autorka práce si dává za cíl pokračovat v započaté práci do té míry, aby mohla stanovit
přesnou hranici specifických poruch výslovnosti tak, aby tyto poruchy mohly být včas a
správně diagnostikovány a zároveň rozšířit svou pozornost na děti předškolního věku.
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9 PŘÍLOHY

PŘÍLOHA č. 1
VÝKONY V JEDNOTLIVÝCH SUBTESTECH U DĚTÍ S
VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ A DĚTÍ INTAKTNÍCH (podle Mikulajové,
M., Buzákové, T., 1999, s. 82- 84)
Tab. č. 1: Výkony intaktních dětí v gramatických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

PS

AM

AD

VS

IS

Max. počet bodů v subtestech

34

32

30

17

24

Průměrné skóre

27,5

23,4

18,5

12,2

18,1

Standardní odchylka

3,05

5,41

4,89

2,46

4,19

Max. počet získaných bodů

32

30

28

15

23

Min. počet získaných bodů

23

16

12

9

13

Tab. č. 2: Výkony dysfatických dětí v gramatických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

PS

AM

AD

VS

IS

Max. počet bodů v subtestech

34

32

30

17

24

Průměrné skóre

20,6

11,4

78,5

7,32

8,91

Standardní odchylka

2,08

4,09

4,11

1,7

2,59

Max. počet získaných bodů

26

25

16

12

16

Min. počet získaných bodů

12

4

0

3

0

Tab. č. 3: Výkony intaktních dětí v sémantických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

WF

BK

KS

SB

28

30

18

20

Průměrné skóre

15,3

26

8,6

11

Standardní odchylka

4,22

4,92

1,93

3,57

Max. počet získaných bodů

22

30

13

16

Min. počet získaných bodů

6

23

3

7

Max. počet bodů v subtestech

Tab. č. 4: Výkony dysfatických dětí v sémantických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

WF

BK

KS

SB

28

30

18

20

Průměrné skóre

10,1

22,4

4,2

3,7

Standardní odchylka

4,15

5,1

2,74

2,32

Max. počet získaných bodů

19

29

7

14

Min. počet získaných bodů

0

13

0

0

Max. počet bodů v subtestech

Tab. č. 5: Výkony intaktních dětí v pragmatických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

BF

VN

ER

TG

Max. počet bodů v subtestech

12

16

18

76

Průměrné skóre

6,04

13,8

8,84

32,4

Standardní odchylka

2,32

2,01

2,32

7,75

Max. počet získaných bodů

9

16

15

48

Min. počet získaných bodů

2

10

6

22

Tab. č. 6: Výkony intaktních dětí v pragmatických subtestech H-S-E-T; n = 25
SUBTEST

BF

VN

ER

TG

Max. počet bodů v subtestech

12

16

18

76

Průměrné skóre

2,8

11,5

3,5

10,3

Standardní odchylka

4,97

1,67

2,93

8,42

Max. počet získaných bodů

8

16

9

30

Min. počet získaných bodů

0

5

0

0

PŘÍLOHA č. 2
PŘEHLED DIAGNÓZ DĚTÍ V PŘEDVÝZKUMU
Tab. č. 1: Diagnózy dětí se SPUCH v předvýzkumu
ŽÁCI

SPU

ADHD/ADD

Jiná diagnóza

VG

počínající dyslexie a
dygrafie (na podkladě
nedostatečně rozvinuté
zrakové a sluchové
percepce)

ADHD

suspektní porucha
chování

DV

dyslexie, dysortografie

AD

dyslexie, dysortografie

JŘ

méně vyhraněná
pravorukost, pomalejší
pracovní tempo a
nestabilní pozornost
ADHD

JP

dysgrafie, dysortografie,
lehká dyslexie

ADD

LK

dysortografie

porucha koncentrace
pozornosti

TP

dyskalkulie, dyslexie,
dysortografie

JS

dyslexie, dysortografie

DČ

dysgrafie, dysortografie, ADHD
dyskalkulie

AB

dyslexie, dysortografie

mírná hypokalkulie
opožděný vývoj řeči

ADHD

ADHD

nevyhraněná lateralita

PŘÍLOHA č. 3
ŽLABOVA ZKOUŠKA JAZYKOVÉHO CITU
Tab. č. 1: Stenové normy – Žlabova zkouška jazykového citu
Sten

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

1

1-8

1-15

1-26

1-34

1-39

2

9-11

16-21

27-32

35-37

40-41

3

12-21

22-26

33-35

38-40

42

4

22-27

27-31

36-39

41-42

43-44

5

28-31

32-35

40-41

43-44

45

6

32-35

36-39

42-43

45

46

7

36-38

40-42

44-45

46

47

8

39-40

43-45

46

47-48

48

9

41-43

46-47

47-48

49

49

10

44-50

48-50

49-50

50

50

Vysvětlivky:
 1.- 4. sten: podprůměr,
 5. – 6. sten: průměr,
 7. – 10. sten: nadprůměr.
HODNOCENÍ SUBTESTU Č. 1
Tab. č. 2: Dosažené body v subtestu č. 1
Dosažené
body

Chyby

7

hodiny, medvěd,
panenka

9

lež

VG

2.

9

lež

DČ

5.

9

lež

AB

5.

10

JS

4.

10

JŘ

3.

10

JP

3.

10

AD

3

10

TP

4.

10

Chlapci

Děvčata

Ročník

DV

2.

LK

4.

HODNOCENÍ SUBTESTU č. 3A a 3B
Tab. č. 3: Subtest 3a (1. část)
Dosažené
body

Chyby

4

Přezouváme se do bačkor (správně
pantoflí)

2

Musí chodit o ….. nedoplnil (správně o
holi)
Půjdeme proti vítru (správně větru)
Přezouváme se do pantoflích (správně
pantoflí)

Chlapci

Děvčata

Ročník

DV

2.

VG

2.

5
žádná
(maximálně)

JŘ

3.

5
žádná
(maximálně)

JP

3.

4

Půjdeme proti vítru

AD

3.

5
žádná
(maximálně)

TP

4.

5
žádná
(maximálně)

JS

4.

4

Půjdeme proti vítru

4

Půjdeme proti vítru

5
žádná
(maximálně)

LK

4.

DČ

5.

AB

5.

Tab. č. 4: Subtest 3b (2. část)
Dosažené
body

Chyby

Chlapci

Děvčata

Ročník

DV

2.

4

Bubeník včera bubnoval na buben
(správně tloukl)

3

Bubeník včera bouchal na buben
Včera jsem byl v kině (správně: Včera
jsem chtěl jít do kina)

JG

2.

3

Bubeník včera tloukal na buben
Včera jsme šli do kina

JŘ

3.

4

Bubeník včera tlukl na buben

JP

3.

4

Bubeník včera tlukl na buben

5

žádná

3

Bubeník včera bubnoval na buben
Včera jsme chtěli jít do kina

4

Bubeník včera tlukl na buben

JS

4.

5

žádná

DČ

5.

5

žádná

AB

5.

AS
TP

3.
4.

LK

4.

HODNOCENÍ SUBTESTU č. 4
Tab. č. 5: Subtest č. 4
Dosažené
body

Chyby

4

Obdivujeme
se
velkými
městami
(správně: Obdivujeme se těmto velkým
městům)
Nemohl psát s perem. (správně nemohl
psát s rozbitým perem)
Povídali jsme si o psech. (správně:
Povídali jsme si o mém cvičeném
psu/psovi)
Šli jsme proti malým chlapcům. (správně:
Šli jsme proti dvěma malým chlapcům)
Musíme jít do mrazivé noci. (správně:
Musíme jít do mrazivé zimní noci)

5

Povídali jsme si o pejskovi.
Šli jsme proti dvou malým chlapcům.
Obdivujeme se ….nedoplnil

VG

2.

6

Povídali jsme si o mým cvičeným psovi.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Obdivujeme se ve městě.

JŘ

3.

6

Povídali jsme se o mým cvičeným psovi.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Obdivujeme se ….(nedoplnil)

JP

3.

8

Obdivujeme …..... (nedoplnila)

6

Povídali jsme se o mojem cvičeným psu.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Obdivujeme se tato velká města.

4

Povídali jsme se o mým cvičeným psi.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Musíme jít do mrazivé noci.
Obdivujeme se ….(nedoplnil)

7

Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Obdivujeme se ….(nedoplnil)

JS

4.

5

Povídali jsme se o cvičeným psovi.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.
Musíme jít do mrazivé noci.
Obdivujeme se takovýhlemi velkými
městami.

DČ

5.

8

Povídali jsme se o mým cvičeným psu.
Šli jsme proti dvoum malým chlapcům.

AB

5.

Chlapci

Děvčata
DV

AD
TP

Ročník
2.

3.
4.

LK

4.

HODNOCENÍ SUBTESTU č. 5
Tab. č. 6: Subtest č. 5
Dosažené
body

Chyby

3

-stro- (správně -stroj-)
-hrá- (správně -hra-)
-ti- (správně -host-)
-le- (správně -les-)
-hla- (správně hlas)

3

nedoplnil (správně -stroj-)
-ho- (správně -hra-)
nedoplnil (správně hlas)

10
žádná
(maximálně)
4

nedoplnil kořeny -host-, -les-, -hlas-

7

hrá- (správně -hra-)
hla- (správně -hlas-)
hos- (správně host-)

4

přístroj (správně -stroj-)
hostit (správně -host-)
pole (správně -les-)

Chlapci

Děvčata

Ročník

DV

2.

VG

2.

JŘ

3.

JP

3.
AD

TP

10
žádná
(maximálně)

3.

4.

LK

4.

8

hla- (správně -hlas-)
hos- (správně host-)

JS

4.

8

hostit (správně -host-)

DČ

5.

AB

5.

10
žádná
(maximálně)

VÝSLEDKY ZKOUŠKY JAZYKOVÉHO CITU
Tab. č. 7: Výsledky zkoušky jazykového citu ve stenech
Dosažené steny

Děvčata

Chlapci

4

Ročník
DV

2.

3

VG

2.

6

JŘ

3.

4

JP

3.

3

AD

3.

2

JS

4.

2

TP

4.

3

LK

4.

2

DČ

5.

5

AB

5.

Vysvětlivky:
1.- 4. sten: podprůměr,
5. – 6. sten: průměr.

PŘÍLOHA č. 4
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A
ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ
NEOBRATNOSTI
Jméno a příjmení:
Datum narození:
ZŠ/třída:
Dítě má za úkol opakovat slova po examinátorovi:
 Opakování dvojslabičných, trojslabičných a čtyřslabičných slov z otevřených
slabik
máma

koleno

limonáda

doba

poleno

čokoláda

plavba

pravítko

vlaštovička

Počet bodů:
 Opakování trojslabičných slov se souhláskovým shlukem
strašidlo

pohledy

hrdina

polívka

zádrhel

srdíčko

Počet bodů:
 Opakování artikulačně obtížných slov
čtvrtek

nejnepříjemnější

obdivuhodné

cvrček

Šeherezáda

tři čtvrtě

paroplavba

třpytivý

nosorožec

podplukovník

nejnebezpečnější

strojvůdce

Počet bodů:

 Opakování slov, ve kterých se vyskytují párové hlásky ostré a tupé řady sykavek
sešit
Počet bodů:

šustí

Saša

osuška

švestka

sušenka

Slovní spojení:
 směšné štěně
 šustí listí
 Saša má žízeň
 Sušené švestky
 Suší šusťák
 Pan Šusta suší šusťák
 Suším v sušárně švestky a sušenky.
 Každý rok nasušíme na lískách švestky.
Počet bodů:
 Opakování slov, ve kterých se vyskytuje měkká i tvrdá slabika
dědeček

hodiny

tetiččiny

ručičky

zavařeniny

děťátko

prázdniny

Janiččiny

natisknutý

štíty

Počet bodů:
Slovní spojení:
Hodiny na věži ukazují tři čtvrtě na čtyři.
Nosorožec je nejnebezpečnější zvíře v Africe.
Haniččiny kamarádky lízají rády zmrzlinu.
Nyní budou podzimní prázdniny, už se velice těšíme.
Šestistý osmdesátý sedmý.
Počet bodů:

PŘÍLOHA č. 5
ANALÝZA VÝSLEDKŮ Z PREDIKTIVNÍ BATERIE ČTENÍ
Tab. č. 1: Převodní tabulka stenů
HS

Steny

63

10

62-57

9

56-51

8

50-45

7

44-39

6

38-33

5

Tab. č. 2: Dosažené steny
Získané steny

Počet dětí

Ročník
Děvčata

Chlapci
10

1 (AB)

5.

9

1 (TP)

4.
1 (LK)

8

1 (JS)

4.
4.

1 (AD)

3.

2 (JP., JŘ)

3.

1 (DČ)

5.

7

1 (DV)

6

1 (VG)

Počet dětí celkem

7

2.
2.

3

Tab. č. 3: Výsledky získané ze subtestu Porozumění řeči
Počet získaných
bodů

Počet dětí

Ročník

Chlapci

Děvčata

6 (maximálně)

5

3

5

1 (DČ)

-

5.

3

1 (VG)

-

2.

Celkem dětí

7

2

Tab. č. 4: Výsledky získané ze subtestu Řeč-artikulace
Počet
získaných
bodů

Počet dětí

Chlapci

Ročník

Nesprávně artikulovaná slova

Děvčata

10 (maximálně) 2 (AB, DČ)

5.
1 (LK)

4.
4.

kolchozníci

3.

kolchozníci

1 (JP)

3.

postříbřený

8

1 (JS)

4.

kolchozníci, postříbřený

7

1 (JŘ)

3.

pstruh, brhlík, kolchozníci

2.

luštěniny, brhlík, kolchozníci,
postříbřený

2.

pstruh, luštěniny, brhlík,
kameňáček, postříbřený

1 (TP)
9

1 (AD)

6

1 (DV)

5

1 (VG)

Celkem dětí

7

3

Tab. č. 5: Četnost nesprávně artikulovaných slov
Nesprávně artikulovaná slova

Četnost nesprávně artikulovaného slova

luštěniny

1x

kameňáček

1x

pstruh

2x

brhlík

3x

kolchozníci

5x

postříbřený

4x

Tab. č. 6: Výsledky získané ze subtestu Řeč-Vyjadřování
Počet získaných
bodů

Počet dětí
Chlapci

Ročník
Děvčata

1 (AB)

5.

20

1 (TP)

4.

19

1 (JS)

4.

23 (maximálně)

18
16

1 (AD)

3.

1 (LK)

4.

1 (DČ)

5

2 (JP, JŘ)

3.
1. (DV)

14

1 (VG)

Celkem dětí

6

2.
2.

2

PŘÍLOHA č. 6
ANALÝZA HEIDELBERGSKÉHO TESTU VÝVOJE ŘEČI
VYHODNOCENÍ SUBTESTU VYTVÁŘENÍ PLURÁLU A SINGULÁRU (VPS)
Tab. č. 1: Subtest VPS
Dosažené
body

Chyby

Chlapci Děvčata

Ročník

32

alek – alkové (správně alekové, aleci)

30

alek – alky
kůňata – kůňátko (správně kůně)

VG

2.

32

alek – alkové

JŘ

3.

31

alek - aleky

JP

3.

32

alek – alkové

30

alek – alky
kůňata – kůňáto

31

alek – aleky
koulátka – koule (správně koulátko)

30

alek – alkové
kůňata – kůňátko

JS

4.

31

vanka – vaňka (správně vanky)
alek - aleky

DČ

5.

32

alek - alky

AB

5.

DV

AD
TP

2.

3.
4.

LK

4.

VYHODNOCENÍ SUBTESTU OPAKOVÁNÍ VĚT (OV)
Tab. č. 2: Subtest OV
Dosažené
body

Chyby

Chlapci Děvčata Ročník

18

Dnes na závodech předběhl Petr Honzu. (správně:
Dnes na závodech předběhl Petra Honza.) 0 bodů
Nezopakovala větu: Poté, co několik dní pršelo,
vyšlo konečně slunce. 0 bodů
Představím vám pána, jeho chlapec je velmi –
nedoplnila. (správně: Představím vám pána, jehož
syn je velmi úspěšný.) 0 bodů

DV

19

Poté, co pršelo, vyšlo slunce. (správně: Poté, co
několik dní pršelo, vyšlo konečně slunce.) 0 bodů
Předtím, než jsme sjeli na výlet, táta si bral batoh.
(správně: Předtím, než jsme vyrazili na výlet,
donesl tatínek batoh.) 0 bodů
Představím vám pána, jehož syn je velmi úspěšný.
(komolil). 1 bod

VG

2.

19

Poté, co několik dní bylo ošklivě, vyšlo slunce. 0
bod
Předtím, než jsme dorazili na výlet, přinesl tatínek
batoh. 0 bodů
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1 bod

JŘ

3.

20

Poté, co několik dní pršelo, vyšlo slunce. 1 bod
Předtím, než jsme vyjeli na výlet, přinesl tatínek
batoh. 0 bodů
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1 bod

JP

3.

21

Teta, která u nás dávno nebyla, přijela k nám na
návštěvu. (správně: Teta, která u nás dávno nebyla,
přijede k nám na návštěvu.) 1 bod
Předtím, než jsme vyjeli na výlet, donesl tatínek
batoh. 1 bod
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1 bod

20

Poté, co několik dní pršelo, vyšlo slunce. 1 bod
Předtím, než jsme dorazili na výlet, přinesl tatínek
batoh. 0 bodů
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1 bod

21

Poté, co několik dní pršelo, vyšlo slunce. 1 bod
Předtím, než jsme došli na výlet, donesl tatínek
batoh. 0 bodů

20

Předtím, než jsme vyrazili na výlet, donesl tatínek
batoh. 0 bodů
Teta, která u nás nebyla, přijede k nám na návštěvu.
1 bod
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1 bod

AD

TP

3.

4.

LK

JS

2.

4.

4.

Dosažené
body

Chyby

Chlapci

Teta, která u nás dávno nebyla, přijede k nám
na návštěvu. 1 bod
Předtím, než jsme šli na výlet, donesl tatínek
batoh. 0 bodů
Poté, co několik dní pršelo, přijde zase slunce.
0 bodů
Předtím, vyrazíme na výlet, tatínek přinesl
batoh. 0 bodů
Představím vám pána, jehož syn je úspěšný. 1
bod

21

19

Děvčata

Ročník

DČ

5.

AB

5.

Vysvětlivky:
Žlutá – dítě udělalo chybu na základě fonologické diskriminace
Červená – dítě udělalo chybu na základě nesprávného osvojení syntaktických pravidel
(vynechávání některých slov)
Modrá – dítě udělalo chybu na základě nesprávného osvojení morfologických pravidel
(nepochopení věty – opakuje pouze slyšené, ale bez porozumění)
VYHODNOCENÍ SUBTESTU ODVOZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (OPJ)
Tab. č. 3: Subtest OPJ
Dosažené body

Chlapci

21

Děvčata

Ročník

DV

2.

21

VG

2.

28

JŘ

3.

27

JP

3.

28
30

AD
TP

29

3.
4.

LK

4.

29

JS

4.

30

DČ

5.

30

AB

5.

VYHODNOCENÍ SUBTESTU POROZUMĚNÍ VĚTÁM (PV)
Tab. č. 4: Subtest PV
Dosažené body

Chlapci

16

Děvčata

Ročník

DV

2.

14

VG

2.

15

JŘ

3.

15

JP

3.

16
15

AD
TP

17

3.
4.

LK

4.

16

JS

4.

16

DČ

5.

17

AB

5.

VYHODNOCENÍ SUBTESTU HLEDÁNÍ SLOV (HS)
Tab. č. 5: Subtest HS
Dosažené body

Chlapci

17

Děvčata

Ročník

DV

2.

19

VG

2.

18

JŘ

3.

19

JP

3.

20
20

AD
TP

23

3.
4.

LK

4.

21

JS

4.

17

DČ

5.

17

AB

5.

PŘÍLOHA č. 7
HODNOCENÍ ORIENTAČNÍHO VYŠETŘENÍ
SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ
NEOBRATNOSTI
Tab. č. 1: Opakování slov, ve kterých se vyskytují párové hlásky ostré a tupé řady sykavek
Dosažené
body
(max 6)

Nesprávně vyslovená slova

Chlapci

Ročník

3

sešit (sesit), šustí (sustí), Saša (Šaša)

VG

2.

4

šustí (sustí), Saša (Šaša)

JŘ

3.

5

osuška (osuska)

JP

3.

5

šustí (šuští)

AB

5.

Chlapci

Ročník

Tab. č. 2: Opakování slovních spojení s párovými sykavkami
Dosažené
body
(max 18)

Nesprávně vyslovená slova/spojení

0

všechna spojení

VG

2.

16

Pan Šušta suší sušťák (správně: Pan
Šusta suší šusťák)

DV

2.

14

Šaša má žížeň (správně: Saša má žízeň)
Šuším v šušárně švestky a sušenky
(správně: Suším v sušárně švestky a
sušenky)

JŘ

3

17

Suší susťák (správně: suší šusťák)

DČ

5.

PŘÍLOHA č. 8
TEST OVSLN
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ
NEOBRATNOSTI
Jméno a příjmení:
Datum narození:
ZŠ/třída:
1. Opakování artikulačně obtížných slov
čtvrtek

nejnepříjemnější

obdivuhodné

pstruh

Šeherezáda

postříbřený

paroplavba

třpytivý

brhlík

podplukovník

nejnebezpečnější

kolchozníci

Počet bodů:_______________
2. Opakování slov, ve kterých se vyskytují párové hlásky ostré a tupé řady sykavek
směšné štěně
šustí listí
Saša má žízeň
Sušené švestky
Suší šusťák
Pan Šusta suší šusťák
Suším v sušárně švestky a sušenky.
Každý rok nasušíme na lískách švestky.
Počet bodů:_______________

3. Opakování slov, ve kterých se vyskytuje měkká i tvrdá slabika
dědeček

Janiččiny

děťátko

šestistý

hodiny

natisknutý

prázdniny

zavařeniny

tetiččiny

štíty

Počet bodů:_______________

PŘÍLOHA Č. 9
ANALÝZA ORIENTAČNÍHO VYŠETŘENÍ SPECIFICKÝCH
ASIMILACÍ A ARTIKULAČNÍ NEOBRATNOSTI
Tab. č. 1: Chybovost artikulačně obtížných slov
Sk.

Sk.

Sk.

Sk.

1B

2B

3B

4B

kolchozníci

4

4

2

2

podplukovník

1

2

2

Šeherezáda

1

2

nejnepříjemnější

3

nejnebezpečnější

Ʃ

Ʃ

Sk.

Sk.

Sk.

Sk.

1A

2A

3A

4A

12

7

8

1

0

16

0

5

8

7

2

2

19

2

2

7

3

7

4

2

16

4

0

0

7

5

8

2

1

16

4

3

2

0

9

2

6

4

1

13

paroplavba

0

4

1

1

6

4

8

2

1

15

obdivuhodné

2

1

1

1

5

3

8

3

2

16

postříbřený

1

3

0

0

4

3

7

0

1

11

pstruh

3

0

0

0

3

1

3

0

0

4

třpytivý

0

1

0

0

1

0

3

1

1

5

čtvrtek

0

1

0

0

1

1

1

0

0

2

brhlík

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

CELKEM

19

25

10

6

38

66

19

11

Procenta

7

12

4

8

10

26

20

25

Tab. č. 2: Subtest artikulační neobratnost
Počet získaných
bodů

Počet dětí

Procenta

Kumulativní četnosti

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

2

3

3

6

0

0

3

7

0

0

3

8

2

3

6

9

4

5

11

10

6

8

19

11

15

20

39

12

46

61

100

Celkem

75

100

Tab. č. 3: Subtest specifické asimilace
Počet získaných
bodů

Počet dětí

Procenta

Kumulativní četnosti

11

1

1

1

12

2

3

4

13

0

0

4

14

0

0

4

15

3

4

8

16

7

9

17

17

10

13

30

18

52

69

99

celkem

75

99

Tab. č. 4: Subtest asimilace měkkých a tvrdých slabik
Počet získaných
bodů

Počet dětí

Procenta

Kumulativní četnosti

8

5

7

7

9

3

4

11

10

67

89

100

celkem

75

100

Tab. č. 5: Všechny 3 subtesty dohromady
Počet získaných
bodů

Počet dětí

Procenta

Kumulativní četnosti

29

1

1

1

30

0

0

1

31

1

1

2

32

1

1

3

33

2

3

6

34

2

3

9

35

0

0

9

36

3

4

13

37

9

12

25

38

9

12

37

39

15

20

57

40

32

43

100

celkem

75

100

Tab. č. 6a: Specifické poruchy výslovnosti u jednotlivých diagnóz
DIAGNÓZA

SPECIFICKÉ PORUCHY
VÝSLOVNOSTI
AN

ADHD

SA

AMTS

AN+SA

1

1

1

dyslexie, dysortografie

1

dyslexie, dysortografie, dysgrafie

4

3

dyslexie, dysortografie, ADHD
dyslexie, dysortografie, ADD
dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD

2

dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADD

2

dyslexie, dysgrafie

1

1
1

dyslexie, dysgrafie, ADHD

1

dysortografie

1

1

dysortografie, dysgrafie

1

dysortografie, dysgrafie, ADHD

1

dysortografie, dysgrafie, ADD
dysortografie, ADHD
Celkem

5

9

3

6

Tab. č. 6b: Specifické poruchy výslovnosti u jednotlivých diagnóz
DIAGNÓZA

SPECIFICKÉ PORUCHY
VÝSLOVNOSTI
AN+
AMTS

SA+
AMTS

AN+SA
+
bez SLN
AMTS

ADHD
dyslexie, dysortografie

3

dyslexie, dysortografie, dysgrafie

1

dyslexie, dysortografie, ADHD

3

dyslexie, dysortografie, ADD

1

dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD

1

1

2

2

3

3

4

2

2

2

dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADD
dyslexie, dysgrafie
dyslexie, dysgrafie, ADHD

1

dysortografie
dysortografie, dysgrafie

3

dysortografie, dysgrafie, ADHD
dysortografie, dysgrafie, ADD

1

1

1

dysortografie, ADHD
Celkem

1

1
7

6

1
15

12

