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ANOTACE: 

Diplomová práce se zaměřuje na případovou studii, jejíž cílem je zmapování průběhu 

vývoje komunikačních (pragmatických), kognitivních a motorických dovedností u dětí 

se symptomy ADHD. 

V teoretické části vycházím z neurobiologie, z fyziologického vývoje a možných 

poruch řeči působící následné potíže v komunikaci projevující se v chování ve 

společenství. V praktické části pak sleduji v rámci výše uvedené problematiky, mimo 

jiných metod metodou videozáznamů, konkrétní dítě, pocházející z neúplné rodiny; 

původně ze sociálně slabšího, nepodnětného prostředí. Následně pak analyzuji 

videonahrávky, které jsem pořídila během roku 2005 - 2006 a porovnávám s výsledky 

dítěte, které pochází z podnětného prostředí a jehož vývoj také neprobíhá v rámci 

daného věku. Na závěr hodnotím, která oblast během výše uvedené doby dosáhla u 

dítěte z nepodnětného prostředí zlepšení a do jaké míry. 
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ANNOTATION: 

This dissertation is aimed at case study which purpose is to map out the development 

process of communication (pragmatic), cognitive and motor skills in children with 

ADHD symptoms. 

The theoretical part comes from findings of neurobiology, human physiological 

development and speech disorders that may be a cause of communication problems. 

Communication diffículties can also display in area of human behavior. 

The practical part contains video recordings of a child who comes from incomplete 

family and socially deprived environment. These video recordings (taken in 2005 -

2006) are analyzed and compared with obtained results of second child who comes from 

a stimulative environment and whose progress is with development delays as well. 

The conclusion includes evaluation of the disadvantaged chilďs progress that is 

emphasized on the areas that were improved. 
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Úvod 

V posledních letech narůstá počet dětí, které trpí nějakou vadou či poruchou řeči. 

Charakter těchto vad a poruch se v populaci dětí a mládeže zvyšuje ve prospěch vad 

těžkých, souběžných a kombinovaných (Krahulcové, 2003). Příčinou je především 

životní styl, stav životního prostředí, rozpad velkých rodin a jak uvádí Krahulcové, i 

vysoká úroveň lékařské péče či materiální blahobyt a emocionální i sociální stres. 

Vždyť kolik rodičů kupuje svým potomkům dětskou literaturu, kolik rodičů čte dětem 

pohádky na dobrou noc? Dnes je doba počítačů, které se samozřejmě dají využít i 

didakticky, ale připadá mi, že děti nejsou rodiči vedeny tímto způsobem, že ony 

v některých případech nejsou vedeny vůbec. Pro rodiče je jednodušší pořídit svým 

dětem do počítače hru plnou násilí, než aby jim věnovali svůj čas a vedli je k literatuře 

jako takové. 

Zdravotnická ročenka1 uvádí, že největší procento dětí trpí poruchami vývoje řeči; 

v roce 2004 to bylo 94,015%. V roce 2001 bylo postiženo poruchami vývoje řeči o 5, 

561% dětí více než v roce 1997. Naopak poruchami mluvních funkcí bylo v tom samém 

roce postiženo o 2, 363 % dětí méně a poruchami mluvní komunikace trpělo o 1, 548 % 

dětí méně než v roce 1997. 

Nicméně se tato situace u nás (nejen u nás, ale také v mnoha dalších vyspělých 

zemích) vyskytuje a jak uvádí Krahulcové, tuto situaci významně nezlepšuje ani naše 

vysoce kvalifikovaná logopedická péče. ČR řeší tuto problematiku formou přesunu 

základní logopedické péče celoplošně do předškolních výchovných zařízení a 

základních škol. Základní logopedická péče nese rysy podpory správného vývoje řeči a 

jazyka, korekce vad a poruch vývoje řeči, jazyka a zejména výslovnosti; je vykonávána 

logopedickým asistentem (absolvent vysokoškolského bakalářského studia speciální 

pedagogiky se zaměřením na poruchy verbální komunikace) pod supervizí klinického 

logopeda či speciálního pedagoga. 

Zvolila jsem případovou studii chlapce, který navštěvuje běžné předškolní zařízení a 

který byl integrován do běžné třídy MŠ na základě doporučení PPP. Škola byla volena 

náhodně; jediným kritériem bylo, aby se jednalo o běžnou základní školu. Cílem je 

' www.uzis.cz 
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zmapování průběhu vývoje komunikačních (pragmatických), kognitivních a 

motorických dovedností u dětí se symptomy ADHD. 

Využila jsem mimo jiných metod, metodu videozáznamů. Každá videonahrávka 

spočívala ve třech stále se opakujících situacích, tedy převlékání, volná hra a řízená hra, 

stolování. 

Chlapec mi byl doporučen učitelkou, vedoucí výše zmíněnou třídu. Tato případová 

studie může pedagožce posloužit jako videotrénik interakcí (viz 6.3.2. Realizační fáze). 

Diplomovou práci člením do šesti kapitol. Prvních pět kapitol je teoretických. 

Poslední šestá kapitola je zaměřená na zmapování průběhu vývoje komunikačních 

(pragmatických), kognitivních a motorických dovedností u dětí se symptomy ADHD. 

V jednotlivých přílohách pak uvádím kompletní výsledky, kterých děti dosáhly ve 

výše sledovaných oblastí během setkání. Dále jsou v příloze zařazeny příbuzné stavy 

syndromu ADHD, vyplývajících z jedné teoretické části, zaměřené na specifické 

poruchy chování. 
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1. Komunikace 

Termín komunikace pochází z latinského pojmu communicatio, což v překladu 

znamená spojování, sdělování. 

Můžeme ho charakterizovat z mnoha pohledů, neboť se s ním setkáváme v mnoha 

vědních disciplínách jako ve speciálně-pedagogických, v psychologii, sociologii, 

lingvistice, biologii, antropologii a dalších. 

Sovák (1986) rozlišuje tři prostředí, na něž se váže život člověka. Jde o prostředí 

vnitřní, vnější a společenské, které bývá zahrnuto do vnějšího prostředí. V každém 

z těchto prostředí a i mezi nimi probíhají přenosy informací. Sovák a kol. autorů (2000) 

definuje komunikaci jako obecně lidskou schopnost užívat výrazových prostředků 

k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Uskutečňuje se sdělovacím 

procesem, jímž individuum vzhledem kjiným lidem projevuje své city (složka 

projevová), svou vůli (složka vybavovací), své myšlenky (složka dorozumívací). 

Lepilová (1998) vidí komunikaci jako rozhovor a komunikovat pro autorku znamená 

zprostředkovat informaci, spojovat se, dorozumívat se. 

Lejska (2003) popisuje komunikaci z foniatrického hlediska. Rozlišuje komunikaci 

smyslovou, kterou dále dělí na neakustickou (optickou, čichovou, hmatovou, chuťovou) 

a akustickou (zvukové pozadí, mimopojmovou, pojmovou-verbální) a dále komunikaci 

mimosmyslovou, např. řízení krevního tlaku a glykémie uvnitř organismu. 

Komunikaci také můžeme chápat jako výměnu sdělení, která je realizovaná 

prostřednictvím znakových systémů. Komunikace předpokládá existenci následujících 

složek: 

Schéma č. 1 

kanál 

produktor 
t 

kódování 

sdělení 

dekódování 

(Lehečková, 1997, s. 156) 
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1.1. Mezilidská, sociální komunikace 

Sociální komunikace je důležitá z pedagogického hlediska. Jde o sdělování, 

dorozumívání a výměnu informací mezi lidmi, což ve svých publikacích uvádí řada 

autorů, např. Dvořák, Neubauer, Paulínová, Lejska. Navíc Dvořák (1998) dodává, že se 

tento druh komunikace realizuje ve třech formách: mluvené, psané, ukazované. Průcha, 

Walter a Marešová (2001) charakterizují následující strukturu sociální komunikace: 

mluvěí-záměr, sdělení-posluchač-interpretace obsahu a záměru mluvčího-reakce 

posluchače. Podle výše zmíněných autorů vytváří základní souvislosti mezi hlavními 

stránkami sociálního styku lidí. Navíc Sovák (In Baláž, 1988) zdůrazňuje, že vlastním 

orgánem procesu komunikace u člověka je centrální nervový systém, a to v části 

impresivní, centrální a expresivní. Jedná se o aktivitu celého mozku s aktivací zpětných 

vazeb. 

Význam komunikace 

Křivohlavý (2002) vidí význam komunikace ve sdělování zpráv, ve vzájemném 

informování dvou nebo více lidí. Podle autora bychom mohli slovo „komunikovat" 

překládat s ohledem na hlubší význam slova jako „sdílení" (sdílení s někým něco 

hodnotného, cenného). 

Říčan (2004) vidí komunikaci jako zcela zásadní složku lidského bytí. Je podle 

autora základem lidského soužití, předpokladem pro duševní stabilitu. Komunikace 

slouží k uchování vlastního já. 

Proces komunikace 

Lepilová (1998, s. 8) popisuje jednotlivé části komunikace, které má každý 

komunikační systém: 

—» dva komunikanti (A - B) 

—> dorozumívací kód (K) 

—» médium M - (nosič, který informace přináší) 

-» obsah informace (O): A - O - B 

Dohalská-Zichová (1990) pojmenovává základní fenomény lehce odlišně od 

Lepilové: 

-» mluvčí (ten, kdo sděluje) 
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—> příjemce (ten, komu je sdělováno) 

-» sdělení (to, co je sdělováno) 

-» komunikační kanál (vlastní cesta sdělovaného od mluvčího k příjemci v určitém 

prostředí) 

-» kód, který musí být společný mluvčímu i příjemci 

—> zpětná vazba (feed-back), která zaručuje, že se jedná o komunikaci a ne o 

jednostrannou informaci 

V případě, že oba komunikanti ovládají dorozumívací kód, vzájemně znají 

problematiku, pak může nastat kvalitní přenos informace. Jak uvádí autorka, může se 

v mezilidské komunikaci objevit šum (hluk z ulice, přerušení spoje, nedostatečná 

znalost jazykového kódu) a také mnoho verbálních i neverbálních faktorů. Komunikace 

bývá obousměrná, což může být např. rozhovor mezi dvěma lidmi (oba však hovořit 

nemusí). Jiným případem komunikace je jednosměrná, typická pro masmédia (televize, 

rozhlas, tisk). 

Schéma č.2 

Komunikace ve vztahu ke společnému repertoáru (R) mluvčího (m) a příjemce 
(p) podle Mucchielliho 

Příjemce dekóduje jen malou část 
sdělení mluvčího. 
Komunikace je nesnadná. 

Příjemce dekóduje velice dobře 
sdělení mluvčího. 
Komunikace je snadná. 

Partneři vedou "dialog hluchých". 
Komunikace neexistuje. 

Mluvčí má bohatší repertoár než 
příjemce a muže zabezpečit kvalitní 
porozumění příjemcem 

12 

A) 

B) 

C) 

D) 

~ ^ ^ ^ — 

(Dohalská-Zichová, 1990, s. 118) 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Autorka konkrétně rozepisuje základní fenomény komunikace: 

1. Proměnné ve vztahu k mluvčímu 

—> Systém názorů, znalostí, norem, hodnot a zkušeností mluvčího 

—> Postoje jak ve vztahu k příjemci sdělení, tak ke komunikační situaci 

(charakter, zkušenosti, stupeň sociability, povahové vlastnosti, sympatie, 

antipatie, stereotypy, předsudky) 

—» Role: nepsaná pravidla komunikace, vliv sociálního statusu mluvčího i 

příjemce, vliv celkové bezprostřední komunikační situace, kde se komunikace 

odehrává 

2. Proměnné ve vztahu k příjemci 

Vliv předchozích informací, zkušeností a idejí příjemce 

-> Vliv osobnosti mluvčího 

—> Vliv toho, co příjemce se získanou informací zamýšlí 

->• Způsob dekódování přijímané informace (schopnost porozumění obsahu, 

znalost kódu, celková inteligence aj.), reakce příjemce na sdělení, na vlastní 

osobu mluvčího - zpětnou vazbu 

3. Proměnné ve vztahu ke sdělení 

-> Kódy (technický jazyk, argot, šifrovaný kód aj.) 

-» Forma sdělení 

4. Proměnné ve vztahu k přenosovému kanálu 

—> Vlastnosti kanálu 

Ztráta významných a podřadných elementů 

Formy komunikace 

Chtěla bych zdůraznit tři autory, kteří vidí formy mezilidské komunikace odlišně. Jde 

o Housarovou (2003), Neubauera (1997) a Sováka (1978). Všichni tři se shodují v 

dělení komunikace na verbální a neverbální. Housarová ještě vyděluje parajazykové 

projevy (metakomunikace), což charakterizuje jako přechod mezi verbální a neverbální 

komunikací, zahrnující časovou charakteristiku, problematiku hlasových dimenzí a tzv. 

nelingvální zvuky (pokašlávání, mručení, broukání aj.) a Sovák rozeznává kromě 

verbální a neverbální formy mezilidské komunikace ještě extrasenzoriální, 

mimosmyslové vnímání, zahrnující fenomény typu telepatie, telekinese, 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 13 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

bioenergotransfer a jiné. Dále Housarová (2003, s. 132) člení lidské komunikování do 

třech polarit podle Watzlawicka: 

-» Digitální - nejčastěji verbální, je převoditelné na posloupnost konvenčních znaků 

(lze ho zapsat), či analogové - sdělování neverbální, postojem, činem, lze jen 

částečně, neúplně převést do konvenčních znaků 

—» Komplementární představuje formu vzájemného doplňování, kdy jeden je aktivní, 

druhý je pasivní; jeden mluví, druhý naslouchá. Asymetrické komunikační 

výměně dochází tehdy, když se oba komunikační partneři chovají stejně, oba 

chtějí být aktivní, oba chtějí, aby druhý naslouchal, aby měli poslední slovo atd. 

—» Komunikace o obsazích je koncentrována na přenos věcných informací 

(instruktáž, přenos informace), komunikace o vztahových aspektech je podstatou 

sdělení, jak mluvčí vidí sebe, posluchače, oba. 

Tabulka č.l 

Přehled forem mezilidské komunikace podle Neubauera, Housarové, Sováka 

Neubauer Housarová Sovák 
Verbální Verbální Verbální 

- Prajazykové projevy -

Neverbální Neverbální Neverbální 
- - Extrasenzoriální 

Komunikace verbální, slovní, řečová - termín je odvozen z latinského pojmu 

„verbum", což znamená slovo. Rozlišujeme jednak orální (hlasitá či šeptaná, bezhlasá), 

jednak psaná (čtená). Klade důraz na slovní podobu styku, nemusí však jít o 

oboustranné, vzájemné sdělování. Průcha, Walterová, Mareš (2001) píší, že při verbální 

komunikaci se uplatňuje záměr mluvčího, jeho formulace sdělení (včetně volby 

jazykových prostředků, použitého slovníku), porozumění sdělovanému u příjemce, 

smysl sdělení u příjemce, účinek na příjemce. Mluvená verbální komunikace bývá podle 

výše uvedených autorů obvykle doprovázena neverbální komunikací. Podle Housarové 

(2003) je tento typ komunikace projevem lidské lingvistické kapacity, který má 

symbolickou povahu. 
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Komunikace neverbální, nonverbální, neslovní, kde předpona non z latiny 

vyjadřuje zápor. Neverbální komunikace vyžaduje schopnost správně dešifrovat 

signály. Musí být vnímána v celém komplexu pohybů těla. Lepilová (1998) píše, že 

dešifrování signálů těla spolu s lidskou řečí se zpočátku učíme pozorováním chování 

lidí v různých situacích a pak i analýzou vlastního chování a jednání. Ráda bych 

poukázala na Sováka a Neubauera, kteří řadí do nonverbální komunikace také 

posunkovou komunikaci. Např. Český znakový jazyk se podle výše uvedených autorů 

od mluveného Českého jazyka liší sdělovacím kanálem, a proto jej moderní česká 

surdopedická literatura řadí k verbální komunikaci. Zákon o znakovém jazyce 

neslyšících z 11. 6. 1998 uvádí, že: „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný 

komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary 

rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český 

znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, 

produktivnost, svébytnost a historický rozměr a je ustálen po stránce lexikální i 

gramatické." Charakterizuje tedy Znakový jazyk jako jazyk s vlastní gramatikou, je tedy 

možné jej zapisovat, překládat do mluvené podoby jazyka a není tedy možné považovat 

jej dále za příklad neverbální komunikace. Je to plnohodnotný komunikační systém. 

1.1.1 Verbální komunikace (slovní, řečová) 

„Řečová komunikace je proces, který zprostředkuje díky jazyku vzájemné informace 

lidí, proces šířící se obousměrně (od posluchače k mluvčímu a naopak - v dialogu) nebo 

jednosměrně (k divákovi a posluchači „mluví" TV, rozhlas, mediální prostředky). 

V teorii řečové komunikace jsou pak zkoumány faktory lingvistické (nauka o jazyku), 

paralingvistické (co se jazykem vyjevuje, ale písemně nezachycuje, např. intenzita a 

barva hlasu, tónová výška hlasu, délka, přesnost a rychlost slovního projevu, pauzy a 

přestávky v řeči aj.) a extralingvistické (vnějazykové kontexty)" (Lepilová, 1998, s. 11). 

Těmito disciplínami se podrobněji zabývám v kapitole „Pomezní lingvistické 

disciplíny", s. 21. 

Nebeská (1992) definuje řečovou komunikaci jako složitě strukturovaný soubor jevů; 

komplexní proces, na kterém se podílejí ve vzájemné podmíněnosti tři typy 

předpokladů: vrozené mentální předpoklady užívání jazyka, předpoklady získané 

aktivní interakcí jedince s prostředím (učením) a faktory aktuálně působící 

v komunikační situaci. 
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Richterová (2003) popisuje jako základní formu verbální komunikace rozhovor, kde 

se sledují tyto fáze: začátek rozhovoru, vzestupná fáze rozhovoru, vyvrcholení 

rozhovoru a závěr rozhovoru. Oproti ní Miillerová, Hoffmannová (1994) vidí rozhovor, 

respektive dialog jako jednu ze základních forem lidské interakce, aktivního kontaktu 

mezi lidmi. Podle autorek je prostředkem dorozumívání, výměny informací, společné 

činnosti a utváření vzájemných vztahů. 

1.1.1.1. Paralingvistické faktory v řečové komunikaci 

Jak jsem se již zmínila, jde o faktory, které se jazykem vyjevují, ale písemně 

nezachycují. 

a) Hlasové prostředky jsou jedním z faktorů. Řadíme sem například barvu hlasu, 

která je dána geneticky. Hlas nám dokáže prozradit momentální náladu, někdo z něj 

dokáže odvodit i charakter člověka. Hlas bývá jiný u mužů a jiný u žen. Lepilová (1998) 

uvádí barvu hlasu: nasální, huhňavý, flautový, pisklavý, sametový, zvučný, napjatý, 

chraptivý, výrazný, tenký aj. Do těchto prostředků dále řadíme sílu hlasu. Ta je u 

běžného hovoru zhruba 40 - 50 dB. Nad hranici 50 dB je síla hlasu únavná, šepot je 

zhruba 15 dB. Lidský hlas je schopný síly až 60 dB (Škvarenicová In Lepilová, 1998). 

Nesmíme opomenout také výšku a melodii hlasu jako další hlasové prostředky. 

Lepilová (1998) uvádí, že se střídáním výšky hlasu v komunikaci upravuje melodie 

projevu, která určuje měkkost řeči. Zvýšení či snížení tónu v komunikaci má své 

opodstatnění. Zvýšením tónu můžeme dávat najevo překvapení či radost, snížením tónu 

naopak smutek, únavu, zklidnění. Jak píše autorka, změna výšky hlasu stimuluje 

komunikaci, např. průbojní lidé uplatňují převážně vyšší hlas. 

b) Tempo a rychlost řeči závisí na délce slov daného jazyka. Lepilová (1998) 

popisuje, že žena s vyšším hlasem dosahuje vyšší rychlosti řeči než muž s hlasem 

hlubším. Podle autorky střídá vnímavý komunjkant rychlost řeči s ohledem na partnera, 

čímž zpříjemňuje rozhovor a přispívá k zapamatování informací. Pokud člověk hovoří 

delší dobu stejným tempem, unavuje posluchače a následně tak může dojít 

k nepřesnému zapamatování informací ze strany posluchače. 

c) Pauzy souvisí s temperamentem mluvčího. Autorka rozlišuje několik typů 

pauzy: 
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-> Fyziologická (mluvčí nestačí se zásobou dechu a nadechne se neorganicky 

v místě, které ruší plynulost projevu) 

-> Gramatická (významová, logická; v textu, kde jsou interpunkční znaménka) 

—> Váhavá (v mluveném projevu, kde se mluvčí ocitá v bezradné situaci a ztratí 

tzv. nit hovoru, rytmus myšlení; trvá déle než 200 sekund a je patrná) 

d) Spontánní, řeč, úsměv, smích 

e) Ticho a mlčení jako komunikace znamená přerušení komunikace na déle jak 

dvě sekundy. Lepilová píše, že odmlka delší jak 4,5 sekund může znamenat tichý 

souboj partnerů nebo nejistotu v konverzačním tématu, osobní neúspěch. Mlčení může 

mít mnoho významů, např. akceptování slov, myšlenek, části projevu, naznačení 

souhlasu či nesouhlasu, na zamlčení informace, na vyjádření emocí, na zamyšlení či 

ignorování partnera. I to je způsob komunikace. 

1.1.2 Nonverbální komunikace (neslovní, neverbální) 

Jde o mimoslovní sdělování, vývojově je starší ve srovnání se slovní komunikací, 

čímž je spontánnější, přirozenější a je velmi těžko ovladatelné vůlí. Díky takovéto 

komunikaci jsme schopni přijímat informace více smysly. 

Podle Richterové (2003) sdělujeme beze slov city, pocity, sympatie, nálady; zájem o 

sblížení, navázání kontaktu; určitý dojem o druhém člověku; snahu o záměrné ovlivnění 

názoru partnera. Housarová (2003) zahrnuje do neverbální komunikace rozsáhlý soubor 

pohybů různých částí těla, faciální expresi a prosodiku. Řídící centrum, jak popisuje 

autorka z neurologického hlediska, je v pravé hemisféře. Uvádí, že poměrně velké 

množství projevů neverbální komunikace má univerzální charakter. Neubauer (1997) 

dále doplňuje, že neverbální komunikační kódy a systémy mohou tvořit samostatné 

jazykové jednotky, které jsou využitelné k hodnotné mezilidské komunikaci. Jako 

nejvíce používané neverbální jazykové systémy uvádí autor soubory piktogramů. 

Neubauerovo pojetí neverbálních komunikačních prostředků tvoří: 

> verbální zvukové projevy (melodie, intonace, dynamika hlasového projevu) 

> manuální zvukové kódy 

> soubory komunikačních symbolů (piktogramy, obrazová symbolika) 

Lepilová (1998) a Křivohlavý (In Logopedie a komunikace, 1980) uvádí, že 

nejprostší způsoby mimoslovního sdělování studuje: 
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> Proxemika (angl. Proximity - blízkost), jde o fyzické přiblížení či oddálení; 

naznačuje vztah mezi komunikanty, vztah k prostředí a stupeň oficiálnosti nebo 

důvěrnosti mezi komunikanty. Hallová (In Lepilová, 1998) rozlišuje čtyři druhy zón: 

intimní, osobní, sociální, oficiální. U intimní vzdálenosti se tolik nehovoří, spíše jde o 

komunikaci pohledem, dotekem, mimikou. Osobní vzdálenost se pohybuje od 45 do 

120 cm. U sociální vzdálenost se využívá kontakt očima, mimikou, polohou a pohybem 

těla a gestikulací; hranice je od 1, 2 do 3, 6 metrů. Oficiální vzdálenost se týká 

veřejných projevů, konferencí, přednášek řečníků. Oproti Hallové uvádí Křivohlavý 

rozlišení základních vzdáleností podle sociálních pedagogů. Ti se v terminologii shodují 

v prvních dvou, tedy v intimní a v osobní. Dále jejich členění se terminologicky liší, i 

když významově jsou zóny chápány shodně. Jde o zóny pracovní (formální) a veřejnou. 

> Haptika (řec. Háto - spojuji), jde o sdělování doteky, nejzákladnější formu 

dorozumívání mezi lidmi. Křivohlavý píše, že některé části těla jsou dotýkány a 

vyhledávány častěji, např. (vlasy, ramena, ruce aj.), jiné jsou opomíjeny (břicho, krk, 

nohy apod.). Podle autorky patří mezi nepsaná pravidla haptiky také fakt, že více a 

častěji se dotýkají lidé s přátelským vztahem, než ti, co si jsou navzájem nepříjemní, 

lhostejní apod. Tělesný kontakt je podle něj dnes často opomíjený a podceňovaný, ale 

Jeden laskavý dotyk je za desítky slov". 

> Posturologie (lat. Positura - poloha), zkoumá řeč postojů a držení těla; tělo 

komunikanta (obzvlášť hrudník, ramena, hlava) i v klidové poloze vysílá komunikační 

signály k dostatečně vnímavým a poučeným partnerům, např. také stupeň atraktivnosti, 

sebevědomí, nervozity, radosti, komplex méněcennosti a vztah k partnerovi dialogu. 

Podle Křivohlavého je velký rozdíl v tom, jestliže s druhým hovoříme otočení celou 

přední plochou těla k němu, nebo jsme natočení bokem, či dokonce na druhého člověka 

hovoříme na odchodu, otočení zády. Základní postoje jsou dva: otevřený (přátelský) a 

uzavřený (odmítavý). Pokud stojíme čelem k druhému, ruce mírně rozpažené s dlaněmi 

natočenými dopředu, nohy mírně rozkročené a hlava trochu nakloněná k rameni, pak 

máme pravděpodobně přátelský vztah k tomu, s kým hovoříme - otevřený přátelský 

postoj. 

> Kinezika (řec. Kinesis - pohyb), jedná se o sdělování pohyby prostřednictvím 

rukou, nohou (způsob chůze) a hlavy. Podle Lepilové (1998) vysílá tělo jisté signály a 

jeho pohyby jsou neuvědomělou, spontánní řečí charakterizující osobnost mluvčího a 

jeho temperament. 
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> Gestika (souvisí s lat. Gestus - řečnický posunek rukou) také jde o spontánní 

pohyb kterékoliv části těla během řeči. Jak uvádí Lepilová (1998) bývá gestikulace 

chápána jako zvláštní část kineziky, která se zabývá pohyby rukou a prstů. Křivohlavý 

zdůrazňuje, že by gesta měla být používána úměrně a především ve shodě s verbálním 

obsahem sdělení. Bez rukou nelze navázat fyzický kontakt. 

> Mimika (řec. Mimikos - imitující), jde o sdělení výrazem obličeje, úsměvem, 

smíchem; tvář odráží psychiku člověka, doplňuje verbální řeč a umocňuje ji pozitivně 

nebo negativně. Svaly ve tváři jsou schopné vyjádřit přes tisíc významů. Lepilová 

(1998) zdůraznila sedm stavů primárních emocí: štěstí, překvapení, strach, zlost, 

smutek, spokojenost a zájem. Tvář podle autorky odhaluje jak vnitřní stav, tak jeho 

intenzitu. Mimika zaměstnává všechny části tváře, tedy čelo, nos, oči, ústa, bradu, líce, 

uši. Horní část tváře; jak popisuje autorka, vyjadřuje především negativní stavy, dolní 

část (brada, ústa, nos) stavy pozitivní. Čelo s obočím může vyjádřit i překvapení, starost 

a nejistotu. Křivohlavý dodává, že žádný jiný druh mimoslovního sdělení tak často 

předstírán jako právě výraz lidské tváře. 

> Řeč očí - pohledy sdělují vztah k partnerovi, umožňují podle Lepilové (1998) 

zpětnou vazbu, kterou signalizuje zaměření pohledu, délka trvání, četnost pohledů, sled 

pohledů, celkový objem pohledů, úhel pootevřených očních víček, průměr zornic, 

odklon směru pohledu, mrkací pohyby, tvary a pohyby obočí. Z očí se dá vyčíst jak 

psychický, tak i fyzický stav. Jak uvádí Křivohlavý, s tím, kdo se na nás nedívá, se 

kontakt navazuje špatně. 

> Paralingvistika - zkoumá, jak popisuje Lepilová (1998), sdělení tónem řeči, 

kulturně vázané neverbální projevy a jejich komunikační a metakomunikační funkce. A 

Křivohlavý doplňuje, že tato disciplína představuje vše, co doprovází slovní projev, tj. 

hlasitost, výška a barva hlasu, intonace, rychlost řeči, výskyt a častost pazvuků 

(slovních parazitů), přestávky (pomlky) v řeči, ale i vzájemný poměr dialogu. 

> Řeč barev a vůní má vliv na fyzické, fyziologické a psychické procesy člověka. 

> Image, empatie - jak popisuje Křivohlavý jde o upravenost, úroveň oblečení, 

účes atd. Je chybou, když se na tyto znaky zapomíná nebo se jim nepřikládá dostatečná 

důležitost. Vašková ještě dodává šestý smysl jako dovednost integrovat vše viděné do 

smysluplného a význam nesoucího celku. Pokud se člověk, podle autorky, nenaučí 

správně dešifrovat to, co druzí sdělují, bude neustále mimo kontext, protože nebude ve 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 19 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

skutečnosti nikdy reagovat na to, co druhá strana míní a chce, ale na své vlastní falešné 

představy. 

Uvádím Vybírala (2000), který podle Doubravské (1996) nastiňuje rozdíly 

v neverbální komunikaci při funkčním a dysfunkčním vztahu. 

Tabulka č. 2 - Rozdíly v neverbální komunikaci při funkčním a dysfunkčním vztah 

Ukazatele komunikace Funkční vztah Dysfunkční vztah 

Oční kontakty 65 - 90% z celkové doby 
rozhovoru 

Ojedinělé 

Tón hlasu Vyjadřuje vstřícnost a 
zájem 

Nezúčastněnými 
podrážděný 

Držení těla Uvolněné Spíše strnulé 
Motorický neklid Absence Častý a výrazný 
Projevy rukou Přiměřená gestikulace Neklid: mnutí, poklepávání, 

hraní si s tužkou atd. 
Projevy nohou Spíše klid Výrazný neklid 
Vztah mezi verbální a 
neverbální složkou 

Převažuje soulad Časté diskrepance 

(Vybíral, 2000, s. 221) 

1.2. Jazyk 

Průcha, Walterová, Mareš (2001) charakterizují jazyk jako konvenční systém znaků 

používaný pro účely sociální komunikace. S touto charakteristikou se shoduje Černý (In 

Škodová, Jedlička, 2003). Každý přirozený jazyk má podle výše uvedených autorů 

určitou strukturu, psychologickou a sociální dimenzi. Je osvojován učením, podle 

některých teorií (př. N. Chomsky) i na základě vrozených předpokladů. I Housarová 

(2003) vidí jazyk jako systém znaků a pravidel, jimiž se mluvčí řídí při sdělování 

informace. Rozlišuje dvě základní funkce jazyka: 

1. primární - komunikativní 

2. sekundární- estetickou, reprezentativní, společenskou 

Autorka zdůrazňuje hledisko přirozeného jazyka, který se neustále vyvíjí a z tohoto 

důvodu lze pozorovat změny v jednotlivých oblastech jazyka. Nejpronikavěji se podle 

Housarové mění slovní zásoba a naopak nejkonzervativnější je morfologie. Podstatným 

znakem jazyka, jak uvádí autorka, je jeho smyslová a obsahová (sémantická) stránka. 
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Koukolík (2000) vidí jazyk jako výsledek složité neuronální činnosti, která dovoluje 

vyjadřovat a vnímat duševní stavy prostřednictvím sluchových znaků (řeč), grafických 

znaků (písmo) či gest při využití senzorických a motorických funkcí. 

Vašková (2005) uvádí ještě pohledy tří odborníků na jazyk. Jde o lingvistku 

Lehečkovou (1997), která považuje jazyk jako jeden z nejcharakterističtějších atributů 

člověka a řečovou komunikaci za stejně samozřejmou a nezbytnou jako některé 

fyziologické potřeby. Primární důležitost si podle Lehečkové člověk uvědomí až poté, 

kdy narazí na nějakou komunikační bariéru, jako je cizojazyčné prostředí, opožděný 

řečový vývoj, porucha sluchu či artikulace, afázie. Neubauer (2001, s. 7) uvádí: 

„Schopnosti každého člověka v rozumění jazykovému kódu, rozvoji vlastní aktivní a 

pasivní slovní zásoby či v dovednostech užívat syntaktický systém daného jazyka jsou 

jedinečným způsobem odlišné a závislé na mnoha faktorech (věk, vzdělání, 

sociokulturní prostředí, zájmy aj.)". Ze stylistického hlediska cituje připomeňme 

Chloupka (1991), podle něhož je jazyk systém znaků, který slouží k výměně a 

vyrovnání obsahů lidského vědomí (k dorozumívání a myšlení). 

Jazyk je také možné chápat trochu odlišně. Kulišťák a kol. (1997) chápu jazyk jako 

abstraktní systém, který plní určitou funkci v komunikaci. Bývá vymezen jako množina 

vztahů a znaků. Autoři uvádí tři složky jazykových znaků: 

1. výraz - slovo (určitá zvuková nebo psaná forma) 

2. denotát - předmět mimojazykové skutečnosti označený jazykovým výrazem 

3. význam 

Autoři uvádí, že pro adekvátní použití jazykových znaků musí být mluvčí schopen 

identifikovat všechny tři vrcholy znakového trojúhelníku a navíc je umět vzájemně 

přiřadit. Uvádí příklad, kdy mluvčí musí být schopen posoudit, že denotát, který chce 

pojmenovat, má vodorovnou desku a čtyři nohy, a proto odpovídá představě stolu. 
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Schéma č.3 

Složky jazykových znaků 

(Kulišťák, Lehečková, Mimrová, Nebudová, 1997, s. 131) 

1.3. Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch řeči 

1.3.1 Řeč 

Lidská řeč je definována z mnoha pohledů. Z medicínsko-rehabilitačního náhledu 

definují řeč například autoři Jedlička (2003) a Novák (In Lejska, 2003). Podle jejich 

názoru se jedná o biologický systém, kterým lze přenášet informace pomocí jazyka -

společenský jev, který náleží určité etnické jednotce a který se dále vyvíjí. 

Lejska (2003) z pohledu foniatra uvádí, že lidská řeč je souborem speciálních 

zvukově artikulačních symbolů, které dokáží přenášet vnitřní informaci. Je 

charakterizována individualitou a socializací, má vnitřní a vnější strukturu, má 

redundantní (nadbytečnou) informaci, gramatiku a vyvíjí se. Z komunikačního hlediska 

má řeč dvě spojené stránky. Jedná se o expresivní složku, tedy složku, kdy řeč 

vytváříme, produkujeme a receptivní složku, kdy řečová sdělení přijímáme a rozumíme 

jim. 

Oproti Lejskovi, Lechtá (2002), logoped, popisuje řečovou komunikaci jako jednu z 

lidských schopností, která se týká schopnosti vědomě používat jazyk jako složitý 

komunikační systém znaků a symbolů ve všech jeho formách. Z logopedického pohledu 

se o řeči zmiňují také Neubauer (1997) a Housarová (2003). Podle Neubauera je řeč 

fyzikální realizací jazyka, reprezentující užití signálů vznikajících lidskou respirací, 

fonací, artikulací a rezonancí. Pro užití řečových signálů jsou podle autora rozhodující 

jejich akustické a auditorní znaky, zpracované sluchovou percepcí a kognitivními 

cerebrálními procesy. Housarová popisuje řeč jako schopnost článkovanými zvuky 
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vyjadřovat své pocity, názory, sdělovat informace. Podle autorky se jedná o individuální 

výkon uživatele. 

Z neurologického pohledu popisuje řeč Lurija (1982). Podle něj se jedná o složitou a 

specificky organizovanou formu vědomé činnosti, na které se zúčastňuje z jedné strany 

subjekt, formulující řečovou výpověď, z druhé strany subjekt, který ji přijímá. 

Ráda bych citovala lingvistku Nebeskou (1992), která se shoduje s Chloupkem(1991) 

v tvrzení, že řeč chápe jazykověda převážně jako schopnost (kompetenci) člověka 

využívat jazyka a ztvárňovat komunikáty podle potřeby v určité komunikační situaci. 

1.3.2. Vymezení pojmu NKS 

Můžeme konstatovat, že v oblasti logopedie (ani foniatrie) není dosud jednotná 

terminologie. Mohu souhlasit s Edelsbergerem (1988), který vidí příčinu různých názvů 

hlavně v tom, že z počátku (historicky) zaváděla označování převzatá z filozofie, 

lingvistiky, fonetiky, hlavně pak ovšem z lékařství. 

MKN - 10. revize (1992) vymezuje logopedické diagnózy specificky, neboť 

upřednostňuje etiologický pohled. Cituji následující kapitoly, ve kterých se nacházejí 

nejrůznější logopedické diagnózy: 

F (V. Poruchy duševní a poruchy chování); 

G (VI. Nemoci nervové soustavy); 

H (VIII. Nemoci ucha a bradavkovitého výběžku); 

Q (XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality); 

R (XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené 

jinde). 

Dříve byla do popředí stavěna porucha/vada. Byly užívány termíny „patologie slovní 

komunikace" (Sovák), získané „poruchy řeči/komunikace" (Kábele, Kvasnička, 

Neubauer a jiní), vrozené „vady řeči". Postupem času došlo k posunu a do popředí se 

začal stavět člověk se svými kompetencemi a schopnostmi. Lechtá všechny tyto termíny 

převzal ze zahraničí a použil v moderní logopedii všeobecnější termín „narušená 

komunikační schopnost". Můžeme zobecnit, že sám výraz „komunikační schopnost" je 
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širší, než pojmy „řeč" nebo „řečová komunikace" a lze ho tedy považovat za nadřazený 

termín. 

Lechtá (In Škodová, Jedlička, 2003) uvádí termín „narušená komunikační schopnost" 

v několika jazycích (anglicky: communicative disability; německy: gestorte 

Komunikationsfahigkeit; francouzsky: trouble de la capacitécommunicative; rusky: 

narušenaja komunikacionnaja sposobnosť). 

Klenková (2000) uvádí Lechtovo vymezení narušené komunikační schopnosti. 

Pakliže působí některá jazyková rovina projevů člověka (nebo několik rovin současně) 

interferenčně vzhledem kjeho komunikačnímu záměru, je jeho komunikační schopnost 

narušena. Autorka dodává, že se může jednat o foneticko-fonologickou, syntaktickou, 

morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální a neverbální, mluvenou 

i gramatickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku. 

Neubauer (2001) doplňuje, že Lechtova teorie NKS výrazněji zapojuje poznatky 

z oblasti výzkumu procesu mezilidské komunikace a akceptuje podle autora možnost 

rozvoje logopedie jako oboru, který přes své zakotvení v oblasti speciální pedagogiky 

nabývá formu hraničního vědního oboru. 

1.3.3. Pohledy na NKS 

Podle Lechty (In Škodová, Jedlička, 2003) lze při vymezování toho, co je třeba 

pokládat za NKS aplikovat různá kritéria: 

—> Vývojová - zda úroveň osvojení jazyka odpovídá příslušným vývojovým 

normám 

—» Fyziologická - zda je způsob hovoru fyziologicky korektní (př. nefyziologická 

nazalita při artikulaci) 

-> Terapeutická - zdaje potřeba cílená intervence logopeda 

—> Lingvistická - zda řečový projev odpovídá normám kodifikovaným pro určitý 

jazyk - pro jednotlivé jazykové roviny 

—> Komunikačního záměru - zda jedinec dokáže projevit svůj komunikační záměr 

bez rušivých momentů a zda daná odchylka působí rušivě 

Podle Lechty vycházíme v české logopedii z výše uvedeného komunikačního 

záměru. Toto kritérium umožňuje nejvšeobecnější aplikaci. Je možné ho podle autora 
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uplatnit bez ohledu na specifika konkrétního jazyka, dále pak bez ohledu na specifika 

konkrétního terapeutického přístupu i tam, kde jiné aspekty ani není možné aplikovat. 

Lechtá (1990, s. 20) dále uvádí hlediska, kterými lze analyzovat, zkoumat a 

posuzovat NKS. 

1. způsob komunikování - verbální i neverbální; mluvená i grafická forma 

interpersonální komunikace 

2. průběh komunikování - narušená může být nejen expresivní (řečová produkce), 

ale i receptivní složka (porozumění řeči) 

3. čas - NKS může být trvalé či přechodné, vrozené či získané 

4. klinický obraz - v celkovém klinickém obraze může NKS dominovat či být 

symptomem jiného, dominujícího postižení, onemocnění či narušení 

(symptomatické poruchy řeči) 

5. etiologie - příčiny NKS mohou být orgánové nebo funkční 

6. rozsah - může jít o částečné, parciální narušení či o úplné narušení 

7. uvědomění si - člověk s NKS si svoje narušení může, ale nemusí uvědomovat 

8. manifestace - NKS se může promítat do sféry symbolických i do sféry 

nesymbolických procesů, přičemž v obou případech může jít o zvukovou i 

nezvukovou dimenzi. NKS se může projevovat v jedné dimenzi, ve více 

dimenzích simultánně, nebo nejprve v jedné dimenzi a sukcesivně i ve druhé. 

Schéma č.4 

Manifestace NKS 

(Lechtá. 1990, s. 20) 
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Neubauer (2001, s. 15) cituje deset okruhů NKS ze symptomatologického hlediska 

podle Lechty: 

1. vývojová nemluvnost, 

2. získaná organická nemluvnost (afázie), 

3. získaná neurotická nemluvnost (mutismus, elektivní mutismus, 

surdomutismus), 

4. narušení zvuku řeči (palatolalie, huhňavost), 

5. narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost), 

6. narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie), 

7. narušení grafické podoby řeči (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), 

8. symptomatické poruchy řeči (provázející jiné dominující postižení, narušení 

či onemocnění), 

9. poruchy sluchu, 

10. kombinované vady a poruchy řeči. 
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2. Vývoj řeči 

2.1. Determinace vývoje řeči 

K nejpozoruhodnějším procesům v celém životě člověka patří vývoj komunikačních 

procesů. Vývoj řeči probíhá v určitých stádiích, jejichž přesné období je uváděno 

v literatuře. Každé dítě je však individuální a proto nelze očekávat určité stádium 

vývoje řeči přesně v období, které literatura uvádí. Jak uvádí Lechtá (in Klenková, 

2000), u zdravého průměrného dítěte nastupují jednotlivá stádia s určitou variabilitou, 

ale především může docházet k obdobím akcelerace či retardace ve vývoji. Nicméně, 

dítě musí projít všemi stadii řečového vývoje, žádné stadium vynechat nemůže. 

Individuální může být podle názoru Klenkové pouze trvání jednotlivých stadií. 

Proto, aby se řeč správně vyvíjela, jsou nezbytné některé podmínky. Uvádím názory 

třech autorů, kteří se ve své podstatě shodují u vnitřních, tedy vrozených faktorů jako je 

zdravý vývoj sluchového analyzátoru a nepoškozená centrální nervová soustava. 

Jedlička se spolu s Klenkovou shodují v podmínce intelektu a ve vnějším faktoru 

týkajícího se adekvátnosti sociálního prostředí, především množství a přiměřenosti 

řečových podnětů a správného řečového vzoru. Klenková uvádí stejně jako Lejska 

důležitý zrakový faktor jako nezbytnou podmínku ke správnému vývoji řeči a mimo 

jiné také nepoškozené fonační a artikulační ústrojí (mluvidla). Jedlička pak navíc 

zařazuje mezi nezbytné podmínky vrozenou míru nadání pro jazyk. Klenková dodává 

k výše zmíněným podmínkám také zdravý vývoj řečově-motorických zón v mozku a 

Lejska hovoří o tom, že řeč se vyvíjí ještě na základě hmatových podnětů a dále jako 

složitý komplex podmíněných reflexů a to nezávisle na přání či vůli jedince. 

S vývojem řeči souvisí mimo jiné i motorika. V této části diplomové práce uvádím 

Lechtu (2002), který ve své publikaci, v kapitole pojednávající o motorice mluvidel, 

uvádí několik autorů, zabývajících se touto problematikou, která byla pozorována již 

v intrauterinním životě. U promluvy, mechanického aktu, jde podle výše zmiňovaného 

autora o koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu. U dětí s narušeným 

vývojem motoriky většinou pozorujeme opožděný vývoj řeči a u dětí s narušenou 

komunikační schopností (balbuties, dysfázie, dyslalie) zjišťujeme sníženou úroveň 

motorických dovedností. Lechtá uvádí zjištění Příhody (1963), kde v 5. měsíci plod 

vyšpuluje rty a začíná provádět exspirační pohyby. Podle Kellera (1983) provádí dítě 
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v tomto období, tedy ve 12. týdnu, polykací pohyby, v 6. měsíci škytá, v 7. měsíci si 

cucá palec. Bóhme (1976) zdůrazňuje, že sání, dumlání, žvýkání představují důležitý 

trénink motoriky mluvních orgánů. Vývoj motoriky je nejprudší v prvních letech života. 

Např. tříměsíční dítě se otáčí do stran, 4 měsíční dítě v poloze na břichu udrží hlavu 

v 90stupňovém úhlu a dívá se před sebe, 6 - 7 měsíční dítě sedí s oporou. Z hlediska 

mluvení je poloha, kdy dítě neleží a má trup i hlavu vertikálně, odlišná od polohy 

mluvních orgánů při ležení. Řečový aparát se dostává do typicky „lidské" pozice, která 

umožňuje s řečovým aparátem obratněji a lehčeji manipulovat, např. jazyk neklesá 

vlastní vahou dozadu (jako při poloze dítěte naznak) a dítě tak dokáže lehčeji realizovat 

stále diferencovanější pohyby, potřebné mimo jiné i při artikulaci. Pro rozvoj artikulace 

je také nesmírně důležitý rytmus. Rytmické pohyby doprovází rytmické žvatlání. 10 -

11 měsíční dítě dokáže obratně lézt a po 1. roce života postupně obratněji chodit. Tyto 

činnosti zvyšují akční rádius dítěte a schopnost samostatně se zmocňovat věcí kolem 

sebe, což se projeví na poměrně prudkém vzrůstu slovní zásoby, na rozvoji obsahové 

stránky řeči. Kromě hrubé motoriky významně ovlivňuje rozvoj řeči i jemná motorika 

(zejména proces uchopování drobných předmětů jednou rukou - palcem, 2. a 3. 

prstem). Suhrweier (1983) poukazuje na učení chůzi a řeči, které nastupuje obvykle ve 

stejnou dobu, přesto však vývoj jemné motoriky rukou zaostává za řečovou motorikou. 

Výsledky výzkumu podle Bota (1983) dokazují, že úroveň rozvoje řeči koreluje se 

stupněm rozvoje jemné motoriky rukou. Pokud vývoj jemné motoriky zaostává, 

obvykle zaostává i vývoj řeči, přesto, že úroveň hrubé motoriky je v normě či nad 

normou. Oba výše zmínění autoři jsou téhož názoru, že nácvik chůze může dočasně 

zabrzdit osvojování řeči. Řečové dovednosti zase zpětně příznivě působí na vývoj 

motoriky, protože ji prostřednictvím chápání instrukcí, vlastního verbálně-kognitivního 

plánování a kontroly pohybů a pohybových vzorců pomáhají organizovat. 

Pro rozvoj artikulace mají nesmírný význam mluvidla dítěte splňující podle 

Damborské (1982) všechny předpoklady pro artikulovanou řeč až ve 2-3 letech. 

Významná je souhra ústní dutiny, rtů, jazyka a patra a to vyžaduje jistou míru učení a 

procvičování, přičemž činnost urychluje zrání orgánu a naopak. „Žádoucí koordinace 

motoriky celého artikulačního aparátu (zejména jazyka, rtů, sanice, měkkého patra) se 

dosáhne jen dlouhodobým „tréninkem", který je podmíněn vyzrálou inervací celého 

exteromotorického řečového neuroefektoru" (Lechtá, 2002, s.21). Důležité jsou v této 

oblasti i jiné vývojové procesy, např. výměna dentice často znemožňuje precizní 
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výslovnost sykavek. Obouretné hlásky, které se podle Lechty vyskytují mezi prvními 

hláskami, jsou pro rozvoj artikulace také významné a pro dítě nejdostupnější i proto, že 

je umí z matčiných úst nejlehčeji odezírat. Významným receptorem pro rozvoj 

artikulace je sluch. Lechtá uvádí, že okolo 4 - 6 . měsíce dochází k rozlišování i 

zabarvení hlasu, především matky. Kolem 7. měsíce reaguje dítě na prozodické faktory 

řeči. Na rozvoj artikulace působí také výchovné vlivy a cílené, verbální, komunikačním 

směrem působící vlivy. Lechtá uvádí, že jde o umělé dělení a ve skutečnosti o 

neoddělitelné proměnné.Výchovné vlivy se projevují podle výše zmíněného autora na 

rozvoji komunikační schopnosti. Dítěti sice chybí sociální zkušenost, ale nechybí mu 

smysl pro určité sociální signály. Už od této sociální interakce jsou zapojeny všechny 

smyslové modality jako jsou zrak, sluch, hmat, čich, chuť a kinestetické vjemy (kožní 

kontakt, tep srdce). Řeč negativně ovlivňuje zanedbaná výchova, ale i výchova 

rozmazlující, perfekcionistická, protekční, úzkostná, odmítavá. Existuje i obrácený vliv, 

kterým dítě působí na své výchovné prostředí pomocí řeči. Pro člověka je typický turn 

taking, rychlé osvojování alternujícího způsobu komunikace, kde dochází ke 

vzájemnému se střídání mezi mluvčím a posluchačem. Langmeier a Krejčířová píší, že 

dítě si turn taking začíná osvojovat ve druhé polovině 1. roku života a okolo 12. měsíce 

už bývá pravidlem. Lechtá uvádí podle Zollingera (1987) příklad, že se turn taking 

může projevovat např. jako výměna pohledů a gest, předřečové rutinní hry, výměna 

vokalizace. 

U komunikačně zacílených vlivů zdůrazňuje Lechtá Sovákovo pojetí, že má správná 

výchova řeči ze strany sociálního prostředí rozvíjet všechny složky komunikačního 

procesu, s důrazem na biologické podmínky jedince i na možnosti sociálního ovlivnění. 

V období vývoje řeči je významným faktorem řečové prostředí se správným mluvním 

vzorem (totožné s rodinným prostředím a prostředím v kolektivních zařízeních - jesle, 

mateřská škola, základní škola). Jen takové prostředí může optimálně stimulovat vývoj 

řeči. 

Z hlediska kvality by se podle Lechty mělo jednat o prostředí, jehož členové hovoří 

spisovným jazykem a netrpí žádnou poruchou komunikační schopnosti. Bude-li dítě žít 

v nekvalitním prostředí, což znamená, že členové rodiny nebudou hovořit spisovně, 

budou trpět poruchou komunikační schopnosti, pak takové prostředí může působit jako 

etiologický činitel při vzniku poruch řeči, např. může dojít ke vzniku či k fixování 
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dyslalie. Kromě kvality je důležitá i kvantita. Nemělo by docházet k nedostatku 

verbálních podnětů, ale ani k nadbytku řečových stimulů. Mohlo by tak dojít k narušení 

vývoje řeči, k neurózám řeči apod. Jazyková vybavenost a styl mluvy, výslovnost, 

přízvuk a jazykový cit dítěte vychází z jeho rodinného prostředí a přetrvávají skoro celý 

život. Toto je základ a vše ostatní jako slovní podklad, výběr výrazu, tvarosloví a ostatní 

jazykové jevy, které jsou později školou a životem intelektualizované, jsou jen povrchní 

vrstvou nad tímto základem. 

Další důležitý receptor pro rozvoj řeči představuje také zrak. Lechtá píše, že zrakové 

podněty provokují dítě k vokalizaci, později k žvatlání a řečovým projevům. Pro 

vidoucího kojence je podle Zuckrigla (1972) stimulem k vokalizaci to, že vidí světlé 

plochy, později když dítě spatří matku, hračku apod., téměř automaticky reaguje 

hlasem. „První zrakové dojmy dítěte jsou podle Příhody spojeny s pokrmovou 

dominantou" (Lechtá 2002, s.23), ale první slova jsou podle autora často spojena se 

zrakovou dominantou. 

I sociální prostředí hraje významnou roli při ontogenezi řeči. Podle Langmeiera a 

Krejčířové už v prenatálním období začíná člověk získávat schopnost sociální interakce: 

na spontánní pohyby plodu matka emocionálně reaguje a emoce pak ovlivňují dítě 

vytvářením vzorců specifických podnětových situací. Po narození se pak tento dialog 

rozvine do smysluplné neverbální komunikace. 

Existuje i významný vztah mezi vývojem řeči a myšlením. Dobu zkoumání tohoto 

vztahu uvádí Lechtá (2002) starověk. Dříve pojem „logos"znamenalo v řečtině nejen 

„slovo", ale i „myšlenku", „rozum", „zákon", „nejvyšší zákon". Podle Luriji je příčinou 

skutečnost, že slovo je základní jednotkou jazyka i základní buňkou vědomí. 

Podrobněji se tímto vztahem hodlám zabývat v samostatné kapitole. 

2.2. Ontogenetický vývoj 

Zkoumání řečového vývoje bývá rozmanité. Řada autorů přistupuje k vývoji řeči 

z hlediska jednotlivých stadií, což je nejčastější přístup. Vývoj řeči lze však také rozlišit 

z pohledu jednotlivých jazykových skupin, tedy z foneticko-fonologické, gramatické, 

lexikální, sémantické, pragmatické, jako například Lechtá (1995). 
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V diplomové práci uvedu několik autorů, jejichž pohled na vývoj řeči se liší a 

pokusím se poukázat na konkrétní odlišnosti jejich přístupu. 

Klenková (2000) rozlišuje stádia vývoje řeči na přípravná (předřečová) období, která 

nejsou přesně oddělena a vzájemně se prolínají s dalším obdobím, tedy s vlastním 

vývojem řeči (vývoj řeči v pravém slova smyslu). I Škodová, Jedlička (2003) uvádí 

přípravnou, tedy předřečovou fázi, která začíná obdobím novorozeneckého 

(kojeneckého) křiku. Jde o první řečový projev po narození dítěte, který je považován za 

reakci na změnu prostředí (změna teploty, pocit hladu apod.). Později se řečový projev, 

jak uvádí výše zmíněný autor, začíná měnit v melodičtější zvukovou podobu. Zpočátku 

není melodická variace křiku bohatá, ale brzy nabírá formantovou strukturu. První tři 

období vývoje řeči rozděluje Lejska (2003) shodně s Jedličkou. Jde o období 

novorozeneckého křiku, kde podle Lejsky jsou centrální a periferní mechanismy 

připraveny již při narození. Většina novorozenců má podle výše uvedeného autora 

stejný nebo velmi podobný křik. Nejprve je jen reflexní, později vyjadřuje libost a 

nelibost. Dalšími shodnými obdobími jsou stadia broukání a žvatlání, kde je 

charakteristická u obou autorů hra s mluvidly, čímž vytváří nekonečnou škálu zvuků. 

Jedlička zdůrazňuje vývoj akusticko-fonačního reflexu. Lejska popisuje tuto fázi do 16. 

týdne věku, poté již, podle autora, dítě začíná vědomě ovládat mluvidla. Dítě nastavuje 

mluvidla a očekává, jaký zvuk vzniká. Tento zvuk může opakovat či různě měnit = 

žvatlání. Do tohoto období se klade počátek aktivace volní složky tvorby řeči. Dalším 

shodným stadiem Jedličky a Lejsky je období počátečního rozumění řeči a 

napodobování. Oba autoři shodně hovoří o suprasegmentální složce řeči (nálada, způsob 

sdělení), které dítě lépe rozumí než obsahu. Jedlička v tomto stadiu uvádí, že obsah 

sdělení je dítětem diferencován prostřednictvím melodie, přízvuku, zabarvení hlasu 

mluvčího a tyto všechny sdělovací prvky přechází i do projevu dítěte. Lejska v tomto 

období vyzdvihuje i optické informace (mimika, gesta), které zlepšují její pochopení. 

Co se týká období napodobování autor uvádí, že dítě používá především zvuky řeči, 

které opakovaně slyší, čímž si procvičuje fonematické vzory mateřské řeči. V tomto 

období se již začínají fixovat základní znaky jednotlivých jazyků. Jedlička dodává, že 

v období napodobování, se s obsahovým významem první slova objevují kolem 12. 

měsíce. Zhruba ve dvou letech spojuje dítě slova v krátké dvouslovné či víceslovné 

věty. V tomto období začíná věty spontánně produkovat. Lechtá (2002), na rozdíl od 

výše uvedených autorů, rozlišuje dvě základní stadia vývoje řeči. Jde o neverbální -
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předverbální úroveň, zahrnující věkové období od stadia po narození do 12. měsíce a o 

verbální úroveň, charakterizované od 1 - 1,5 roku do období 5 - 6 let, kde si dítě 

osvojuje rozličné roviny mateřského jazyka, tedy foneticko-fonologickou, lexikální, 

gramatickou, sémantickou, pragmatickou. 

Po stadiu napodobování se Jedlička zamýšlí nad otázkou ukončení vývoje řeči a 

nastiňuje tuto hranici okolo 5.-6. roku věku dítěte. Nicméně Lejska pokračuje 

v podrobnější charakteristice dalších fází vývoje řeči. Období prvních slov (12 - 18 

měsíců). Jde o stadium vlastního vývoje řeči. V 1. roce života má dítě aktivně 

produkovat 2 jednoslabičná slova, která obsahují samohlásku „a" a dvě stejné 

souhlásky - explozivy I. artikulačního okrsku (jsou dobře pozorovatelné očima): „p, b, 

m". Slova znějí jako: „mam, bab, pap". Později přicházejí dvouslabičná slova stejných 

slabik: „mama, baba, papa". Okolo 18. měsíců autor charakterizuje období 

jednoslovných vět, kdy dítě by mělo rozumět kolem 20 slov a jednoduchým příkazům. 

Dítě, jak uvádí autor, si začíná uvědomovat komunikační funkci řeči. Jeho řeč slouží 

pro předání informace. Jednotlivá slova pak přejímají význam celých vět, např. „ham" = 

mám hlad, chci jíst apod. Následovanou fází je podle autora období segmentace a 

sémantizace, které autor zasazuje do věku 18.-24. měsíců. Dítě rozumí víc než mluví, 

zná ,jak dělají zvířátka", „ukaž, kde máš...", hlavně podstatná jména i citoslovce, která 

nahrazují slovesa: „bác, bum, hrr...", hraje si se zvukovými symboly i slovy, 

dvouslovné věty, první období otázky: „Co je to?", fixuje se segmentální stavba 

mateřského jazyka, začíná chápat komunikační význam věty. V období lexemizace: (2.-

3. rok) začíná dítě ohýbat slova, zejména podstatná jména, později slovesa. Rozšiřuje se 

slovní zásoba i o slova dalších druhů, včetně slov neohebných. Dítě vytváří 

několikaslovní věty, snaží se i o sdělení myšlenky. Na základě analogie tvoří nová slova 

bez zkušenosti se zvyky jazyka, např. vlk - vlkovi, pes - pesovi atd.. Řeč je zatížena 

artikulačními vadami, lépe zvládá zvukovou část slov než motorickou, zná své jméno 

(neumí použít osobní zájmena), rozpozná známé protiklady: malý - velký apod.. 

Pamatuje si básničku, neumí ji však samo odrecitovat, jen doplňuje některá slova. Dítě 

má, podle autora, již pevně fixovány suprasegmentální prvky řeči - intonaci, melodiku 

apod.. Pozná obrázek, neumí ho popsat, jenom ukázat. Kolem 3. roku života dítě 

používá asi 1000 slov. Kolem 3.- 4. roku Lejska definuje období gramatizace, kdy se 

tvoří gramatická skladba jazyka. Dítě používá většinu slovních druhů: zájmena nejenom 

ukazovací, ale i osobní, zná pojem „JÁ", přídavná jména a číslovky. Používá již 
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všechny slovesné časy (nejpozději čas budoucí). Prvně používá podmiňovací věty, 

chápe obsah slov a jejich abstrakci, např. pes = všichni psi, zvířata = pes + kočka + 

kráva atd.. Je schopno delší samostatné promluvy, slovní zásoba má kolem 2000 slov a 

umí básničku. Objevuje se tu tendence navazovat a udržovat konverzaci a nastupuje 

druhé období otázky: „Co je to?", „Proč?" (Dítě, jak uvádí autor, očekává objasnění 

smyslu). Předposledním obdobím, které Lejska charakterizuje je období 

intelektualizace: (4.-6. rok), kdy dítě plně zvládá řeč suprasegmentálně i segmentálně, 

zná gramatiku jazyka, umí ji dodržovat a pozná dysgramatismy. Zvládne opakovat 

melodii, o známých skutečnostech umí vyprávět. Je schopno poznávání a 

pojmenovávání barev, mohou u něj podle autora přetrvávat chybné fonetické realizace 

těžších hlásek (R, Ř). Slovní zásoba by měla být kolem 2500 - 3000 slov. Posledním 

stádiem vývoje řeči, které autor popisuje, je období fixované řeči: (po 6. roce). Jde o 

stadium, kdy řeč odpovídá řeči dospělých. Dochází k trvalému rozšiřování slovní 

zásoby a tím zvětšováním komunikačních možností. 

2.3. Vztah řeči a myšlení 

Vztah řeči a myšlení byl zkoumán už někdy v době antiky. 

Jak jsem se již zmínila, Lechtá (2002) popisuje dobu zkoumání vztahu řeči a myšlení 

ve středověku, kdy významní myslitelé usilovali o vymezení a analyzování tohoto 

vztahu. 

„Sovák přebírá Kainovo shrnutí teorií o vztahu myšlení a řeči: teorie identity 

(ztotožňující myšlení s řečí), teorie paralelismu (tvrdící, že jde o rozličné činnosti, které 

se rozvíjejí ve vzájemném vztahu) a tzv. indiferentní až skeptické teorie (popírající 

jakýkoli vzájemný vztah) (Lechtá, 2002, s. 16). Sovák upřednostňoval ve výše 

uvedeném vztahu v rámci ontogeneze řeč, kdežto např. Piaget zastával zcela jiný názor. 

Lechtá (2002) uvádí, že jiným autorem, který se zabýval vztahem myšlení a řeči a který 

k aspektu jejich ontogeneze přistupoval nejvýstižněji, je Vygotskij. Jeho pojetí 

vzájemného trendu vývoje řeči a myšlení spočívá v odlišných kořenech obou procesů. 
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Schéma č.5 - Vzájemný trend vývoje myšlení a řeči (pojetí Vygotského) 

verbální myšlení intelektuální řeč 

2. rok 2. rok 

vývoj řeči vývoj myšlení 

„Ve vývoji řeči existuje předintelektuální stadium a ve vývoji myšlení předřečové 

stadium.Do určitého věku probíhá jejich vývoj v odlišných liniích, nezávisle na 

sobě.V určitém období (kolem 2. roku) se obě linie protnou: myšlení se stává verbálním 

a řeč intelektuální" (Lechtá, 2002, s. 17). 

Lechtá poukazuje na střetový bod týkající se Vygotského učení o přechodu na 

„verbální myšlení" a „intelektuální řeč" v období okolo 2. roku života a Piagetovy teze 

o ukončení vývoje senzomotorické inteligence a nástupu etapy symbolického a 

předpojmového myšlení ve věku 1,5-2 roky. Tyto dvě myšlenky se v tomto střetovém 

bodě setkávají. 

Další z vývojových psychologů, který se zabýval souvislostí mezi vývojem myšlení a 

vývojem řeči byl např. Kurie, podle něhož, jak se zmiňuje Lechtá, se myšlení batolete 

vyznačuje konkrétností. Už na konci 1. roku je však dítě schopné jednoduchých 

myšlenkových operací. Ve 2. a 3. roce dítě dochází k poznání, že mezi předměty 

existuje spojení i tehdy, jestliže nejsou spojeny viditelně. 

Přelom ve vývoji myšlení a řeči nastává ve 3. roce života, kdy dítě začíná chápat 

znaky, přičemž schopnost používat znaky vzniká v praktické činnosti. Dochází k 

postupnému osvojování názvů předmětů, s nimiž se dítě dostává do styku, slova (znaky) 

jsou nahrazována reálnými předměty. V předškolním věku, po 3. roce života, se 
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senzomotorické myšlení nahrazuje konkrétním, názorným myšlením. Je těsně spojeno 

s činností, kterou dítě vykonává. Kurie hovoří o synpraktickém myšlení. Ve 4.-5. roce 

života začíná dítě uspořádávat pojmy do určitých pojmových kategorií, např. kočka a 

pes jsou zvířata. Po 4. roce života jde o proces intelektualizace řeči, který podle autora 

přetrvává až do dospělosti. 

Před vstupem do školy začíná dítě chápat podstatné znaky předmětů a jevů. Kurie, 

jak zdůrazňuje Lechtá, hovoří i o tvoření speciálních pojmů, např. motocykl a auto jsou 

dopravní prostředky. „Základním však zůstává konkrétní myšlení a abstraktní ho jen 

částečně doplňuje. Ve 4. a 5. roce se objevují první elementární induktivní soudy a před 

vstupem do školy i deduktivní soudy. Pro usuzování j e v tomto věku typické předčasné 

zevšeobecňování pomocí analogie. Dítě postupně přechází od povrchních a globálních 

vztahů k analytickým soudům" (Lechtá, 2002, s. 18). 

Jde o kvalitativní vzestup myšlenkových projevů jednotlivce, rozvoj řečových 

schopností, poznávacích zájmů a percepční schopnosti. Z hlediska zvukového aspektu 

může mít v tomto období prudký vývoj myšlenkových procesů i negativní vliv. 

Lechtá popisuje, že kolem 3. roku života dosahuje dítě druhosignální úrovně. Tento 

obrovský vývojový krok se však podle autora obvykle projeví v řečové oblasti formou 

určitých fyziologických těžkostí v řeči, tzn. v úsilí vyjádřit se, dochází k různým 

neplynulostem při mluvení (zadrhávání, opakování slov, slabik atd.). Autor hovoří o 

„dani", kterou dítě platí za to, že ve vývoji myšlení i řeči dosáhlo úrovně tvořící hranici 

mezi člověkem a ostatními živočichy. Toto období lze překonat bez následků při 

přiměřených postojích okolí. 
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3. Neurobiologie řeči 

3.1. Obecná část 

Kulišťák (2003) charakterizuje neurobiologii jako obor biologie, který se zabývá 

anatomií, fyziologií a patologií nervového systému. Podle Matějčka (1993) tento obor 

shrnuje a spojuje nové poznatky, které se dnes v oborech lingvistických a biologických 

získávají moderními metodami. Koukolík (2000) se zmiňuje o kognitivních 

neurovědách, které zjišťují, jak mozek zpracovává informace, tedy jak např. poznává, 

pamatuje si a mluví. 

Internetový zdroj (www.neurobiologie.navajo.cz) uvádí, že neurobiologie je spíše 

mezivědní pole. Je zaostřena kromě jiného také na techniky použití biochemie, 

fyziologie, biologii buňky, anatomii, molekulární biologii atd. 

3.2. Pomezní lingvistické disciplíny 

„V posledních desetiletích se konstituovaly různé mezioborové disciplíny, které 

využívají poznatků lingvistiky v psychologickém, logopedickém, neurologickém nebo 

sociologickém kontextu (psycholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika)" 

(Kulišťák, Lehečková, Mimrová, Nebudová, 1997, s. 128). 

Dění v mozku při komunikaci zajímá obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi 

osvojováním jazyka a psychickými procesy. Mám na mysli psycholingvistiku, spojení 

psychologie a jazykovědy. Moderní psycholingvistika2 má řadu předchůdců. Postupně 

se psycholingvistika zformovala ve svébytný způsob zkoumání jazyka, který se zabývá 

především psychickými mechanismy, umožňujícími mluvčímu tvořit výpovědi a 

posluchači výpovědím rozumět. Zejména se tento obor zabývá procesy produkce a 

percepce řeči. Jak uvádí internetový zdroj, v rámci psycholingvistiky se vytvořily dva 

naprosto rozdílné proudy a na základě obou těchto proudů se psycholingvistika rozpadla 

v množství dílčích směrů. Prvním z těchto proudů se dotýká jmen CH. E. Osgooda a B. 

F. Skinnera, kteří užívání jazyka (vycházejíce z behaviorismu) chápali jako naučené 

chování vzniklé na základě působení vnějších stimulů. Behavioristé přikládali velkou 

důležitost, podle výše uvedeného zdroje, procesuální povaze užívání jazyka a byli velmi 

úspěšní při vytváření speciálních experimentálních technik. Na konci 50. let se objevila 

2 www.gasbag.wz.cz 
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silná kritika behaviorismu vycházející od zastánců tehdy se postupně prosazujícího 

generativismu. N. Chomsky a psycholog G. A. Miller poukazovali, že behavioristé 

podceňují vrozené předpoklady, a postulovali nativistickou jazykovou teorii. Ta byla 

však do konce 60. let vystavena kritice, na jejímž základě se začala formovat tzv. 

kontextová či komunikační psycholingvistika, zabývající se zejména vlivem kontextu 

na produkci a percepci řeči. Kontextová lingvistika představuje několik na sobě 

nezávisle vzniklých teorií. Současná psycholingvistika představuje široký pojem, který 

zahrnuje velké množství teorií a výzkumů zkoumajících jednotlivé aspekty produkce a 

percepce řeči. Nebeská (1992) charakterizuje především vývojovou psycholingvistiku. 

Jde o studium osvojování jazyka dítětem. V této disciplíně se postupně formovaly 

názory na řečovou komunikaci podobně jako v obecné psycholingvistice. V 60. letech 

vycházela z koncepce behaviorismu, který prosazoval, jak uvádí autorka, že osvojování 

jazyka je vytváření soustavy návyků řečového chování. Vzhledem k podcenění 

významu vrozených předpokladů řečového vývoje začala vývojová psycholingvistika 

vycházet z generativismu, jehož součástí je nativismus. Ten prosazuje výše uvedenou 

vrozenou znalost o jazyce, která umožňuje, že dítě dokáže rozumět větám, které nikdy 

neslyšelo, ale také samo tvoří věty, které nikdy neslyšelo. Jedná se podle Nebeské o 

jazykovou kreativitu. Základem vrozených znalostí o jazyce jsou jazykové univerzálie. 

Chomský (In Nebeská, 1992) pojímá tuto problematiku tak, že dítě se rodí s informací o 

existenci jednak elementů jazyka (hlásky, slova, věty), jednak fonologických, 

syntaktických a sémantických pravidel. Nativismus je orientován dvěma směry: 

1. směr zaměřující se na biologické základy jazyka 

2. směr považující za základ vývoje dětské řeči vrozené předpoklady, ale i vliv 

prostředí 

Vývoj jazyka je podle Nebeské, součástí kognitivního vývoje dítěte. Nezbytnými 

podmínkami tohoto vývoje jsou vrozené mentální předpoklady a přiměřená stimulace 

prostředím a věk dítěte. 

Velké množství otázek v lingvistice je spojeno s vývojem, složením, organizací 

společnosti. Začaly se užívat sociologické metody pro výzkum lingvistiky. Lingvistický 

směr, který se zformoval kolem poloviny 60. let na základě kritiky Chomského 

generativismu, nazýváme sociolingvistikou. Jde o obor zabývající se vzájemnými 

vztahy mezi jazykem a společností. Je zde kladen důraz na situační variantnost užívání 
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jazyka. Zájem je soustředěn na užívání jazyka v konkrétních promluvách a na vliv na 

vysledované změny (př. sociální status, prostředí, etnická příslušnost apod.). Obor se 

zabývá otázkami sociálních a biologických faktorů, sociálních variant jazyka, jazykové 

politiky a mnohonárodnostních států (bilingvismus, diglosie, multilingvismus) apod. Na 

základě rozmanitých metodologických výzkumů se sociolingvistika dělí na dva proudy 

- sociolingvistiku kvantitativní a kvalitativní. Jak uvádí výše zmíněný internetový zdroj, 

východiskem kvantitativní sociolingvistiky je abstraktní jazykový systém. Zkoumá se 

distribuce jeho jednotlivých prvků vzhledem k abstraktním sociálním útvarům 

(sociálním třídám). Jazykové faktory jsou brány jako determinanty sociálního prostředí, 

jazyk je chápán jako určitý odraz společnosti. Hlavním novátorem v sociolingvistice byl 

Američan William Labov. Východiskem kvalitativní sociolingvistiky je určitý mluvčí a 

zkoumá se to, co konkrétní člověk pomocí jazyka v dané sociální interakci uskutečňuje. 

Další moderní pomezní disciplínou zabývající se poruchami jazyka způsobenými 

poškozením mozku je neurolingvistika. Většina informací byla získána při operacích 

mozku. Byla přesně vymezena centra řečové činnosti v mozku (většina v levé 

hemisféře). Hlavním cílem neurolingvistiky je odstraňovat nebo alespoň minimalizovat 

postižení této sféry a umožnit pacientům obnovení jejich řečové činnosti. Mezi 

nejzávažnější a nejčastější poruchy patří: afázie (vady způsobené poškozením CNS), 

dyslalie, rinolálie , koktavost, dyslexie, dysgrafie. Poruchy se často kombinují. 

3.3. Mozek 

Mozek (encephalon) dělíme na přední mozek (prosencephalon), střední mozek 

(mesencephalon) a zadní mozek (rhombencephalon). Přední mozek se člení na koncový, 

velký mozek (telencephalon) a mezimozek (diencephalon). 

Podrobnému popisu jednotlivých částí mozku a konkrétními jejich funkcemi se 

zabývají např. Schreiber a Trojan (2002), z jejichž materiálu čerpám. 
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Obrázek č. 1 

Mozek ze strany 

1-ČELNÍ LALOK 
2-TEMENNÍ LALOK 
3-TÝLNÍ LALOK 
4-SPÁNKOVÝ LALOK 
5-MOST 
6-MOZEČEK 
7-PRODLOUŽENÁ MÍCHA 
8-PÁTEŘNÍ MÍCHA 

(Schreiber a kol., 1998, s.360) 

Koncový mozek se skládá ze dvou polokoulí (hemisfér), na kterých lze rozlišit čtyři 

laloky: čelní (frontální), temenní (parietální), týlní (okcipitální) a spánkový 

(temporální). Šedá hmota mozku tvoří na povrchu hemisfér mozkovou kůru, v hloubi 

hemisfér podkorová ústředí. Mozková kůra je rozbrázděna rýhami, takže povrch tvoří 

závity (gyrus). Z funkčního hlediska můžeme mozkovou kůru rozdělit na dvě oblasti: 

jednu tvoří centrální část analyzátorů, druhá oblast se podílí na asociačních funkcích 

nervové soustavy. Mezimozek je tvořen dvěma důležitými oblastmi: talamem a 

hypotalamem. Talamus je převodní stanicí všech senzitivních drah. Kromě toho 

zajišťuje samostatně některé asociační funkce, zejména některé pocity kožního čití. 

Hypotalamus („útrobní mozek") je nejvyšším vegetativním ústředím. Střední mozek má 

význam pro udržení vzpřímené polohy těla. Jsou v něm jádra III. a IV. hlavového nervu 

(okohybné nervy) a je ústředím reflexů zrakových a sluchových (otáčení hlavy a těla na 

světelný a zvukový podnět). Retikulární formace (RF) středního mozku (spolu s RF 

prodloužené míchy, mostu a mezimozku) tvoří důležité podkorové ústředí, významné 

pro hybnost a pro difúzní přívod vzruchů z čidel do mozku. Retikulární formace má 

podstatný význam pro aktivaci mozkové kůry, pro bdění. Zadní mozek je tvořen 

mozečkem (cerebellum), Varolovým mostem (pons Varoli) a prodlouženou míchou 

(medulla oblongata). 

Mozeček se podílí na udržování svalového napětí, na řízení tělesné rovnováhy při stoji a 

chůzi a na koordinaci pohybů, a to na základě informací ze svalů a šlach, ze 

statokinetického čidla a z mozkové kůry. Most Varolův je místem, kterým procházejí, 

nervové dráhy, spojující vzájemně míchu, mozeček a vyšší oddíly mozku. V zadní části 
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mostu jsou jádra V. až VIII. hlavového nervu. Prodloužená mícha je důležitou 

průchodící a přepojovací stanicí dostředivých a odstředivých nervových drah. Jsou zde 

uložena jádra IX. až XII. hlavového nervu, které mají význam pro mluvení. Retikulární 

formace prodloužené míchy je důležitým ústředím pro život nezbytných 

nepodmíněných reflexů: dýchacích, srdečních, cévních, sekrece slin a žaludeční šťávy. 

Obrázek č. 2 

Funkční rozdělení mozkových laloků 

primární motorické 
korové pole 
(gyrus precentralís) 

Brocovo 
řečové 
centrum 

korová část 
chuťového 
analyzátoru 

korová část 
čichového 
analyzátoru korová část 

sluchového 
analyzátoru 

gyrus postcentralis k o r Q v á č á s t k o ž n j l l o a s| lznjčního analyzátoru 

i/Vernickeovo centrum 
(porozumění řeči) 

centrum čtení 

část zrakového 
analyzátoru 

(Schreiber, Trojan, 2002, s.63) 

Michalová (2004) uvádí, že všechny naše lidské činnosti a výkony se dnes dají 

objasnit biochemickými pochody látkové výměny. Myšlenky, vjemy, vzpomínky, 

pocity, učení i vědomí a sebevědomí jsou v našem mozku programovány podle 

fyziologických zákonů, zakódovány a biochemicky uloženy. Z anatomického hlediska 

je podle autorky náš mozek komplexem sítí sestavených odhadem ze 100 miliard 

mozkových buněk, které jsou mezi sebou asi tisíckrát spojeny na synapsích (speciálních 

místech přenosu). Přestože mozek váží jen 2% hmotnosti celého těla,3 využívá 

prakticky nepřetržitě 20% naší tělesné energie ve formě kyselin a krevního cukru. Náš 

mozek je odkázán na nepřetržitý přítok krve. Pokud dojde, třeba jen na krátkou dobu, 

3 Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (2). Praha: Avicenum 1990 
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k přerušení tohoto přítoku, znamená to nenapravitelné poškození mozku. Jako příklad 

uvádí Michalová mozkovou mrtvici u starších lidí. 

Dále autorka hovoří o faktu, že tato obrovská síť mozkových buněk je částečně 

anatomicky, částečně podle funkcí rozdělena do různých areí. Jednotlivé oddíly plní 

specifické funkce (centrum řeči apod.). Výměna nutných informací pak probíhá 

v pravidelných okruzích, přičemž jednotlivé informace jsou předávány z jedné buňky 

do druhé v místech synapsí za pomoci přenašečů. Maximální souhra mnoha miliónů 

informačních přenosů na úrovni buněk tak umožňuje, podle autorky, zpracování 

vzniklých podnětů (vjemové funkce, čili input) a člověku umožňuje provádět specifické 

výkony (tzv. output). Komplexní systém je tím ještě diferencovanější a výkonu 

schopnější, čím je k dispozici několik desítek různých nervových zprostředkovacích 

systémů. Michalová zdůrazňuje významnost bezchybně fungujícího nervového systému, 

na kterém primárně závisí naše myšlení a jednání. 

Matějček (1993) píše o neurologické klinice profesora Ojemana v Seattlu v USA, 

kde jsou zkoumány živé mozky. Je zde prováděno mnoho operací mozků ve spojitosti 

s nádory, epilepsií atd. Lokalizují se nejen poškozené mozkové partie, ale zkoumá se i 

lokalizace jednotlivých funkcí pohybových i mentálních a velká pozornost je věnována 

především řečovým funkcím. Jak uvádí, mají tyto jednotlivé funkce svá místa v mozku, 

odkud jsou přednostně ovládány. U jednotlivých lidí je jejich rozsah i tvar nesmírně 

variabilní. Individuální charakteristiky naší psychiky jsou podle autora, založeny 

v individuální charakteristice našeho mozku. Výzkum profesora Ojemana a jeho týmu 

je založen na mapování mentálních funkcí a byl proveden na 117 pacientech do roku 

1991. Zjistil, že přibližně u 10% pacientek jsou tzv. Wernickeova centra „němá" a že 

kreační stránka řeči má u nich svou obvyklou reprezentaci jen ve frontálním laloku 

spolu s Brocovou artikulační zónou. Naopak, asi 9% pacientů má „němá" Brocova 

centra. U předškolních dětí jsou jejich řečové funkce lokalizovány daleko určitěji, 

ostřeji, s výraznějšími hranicemi než u dospělých. S věkem se lokalizace rozšiřuje a 

zabírá větší plochu. Matějček hovoří o tom, že u lidí, kteří se lépe, rychleji vyjadřují, je 

řečová oblast mozku menší a kompaktnější, takže je v ní méně neuronů. Naproti tomu 

řeč nově naučená obsahuje více neuronů, které jsou více rozptýleny ve větším 

mozkovém prostoru. Metodou evokovaných potenciálů lze zachytit aktivaci neuronů. 

Aktivovány jsou neurony důležité i nedůležité. Matějček popisuje, že např. 
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v nedominantní hemisféře jsou neurony specifické pro řeč. Podle něj má naše mateřská 

řeč jinou distribuci neuronů, než cizí řeč, které jsme se naučili, a jinou distribuci má 

také naše řeč verbální a řeč znaková, která by pojmově měla vyjadřovat totéž. Jiné 

místo, v němž jsou přijímány impulsy, má např. jmenování předmětů na obrázcích (test 

Maminy) a jiné má čtení, přičemž při čtení našeho hláskového písma je aktivováno 

znatelně více neuronů než při pouhém jmenování věcí na obrázcích. Čtení má, podle 

autora, znatelně větší oblast potenciálně vystavenou poruchám (tzv. trouble area). U 

pacientů, kteří např. po mrtvici trpí poruchou řeči, jež se po nějaké době podstatně 

zlepší nebo skoro úplně upraví, se o zlepšení zaslouží neurony, které zůstaly 

nepoškozené třeba na okraji poškozeného místa nebo na nějakém jejím poškozeném 

ostrůvku. Podle Matějčka není zatím důkazu o „přestěhování" funkce z jedné hemisféry 

do druhé od věku dvou let výš. 

Michalová (2004) uvádí, že při zmenšené aktivitě mozku dojde k slabšímu průtoku 

krve než během normální mozkové aktivity. Ve své publikaci cituje dánského badatele 

Loua4 a Zametkina5 z USA, kteří ukázali, že jedinci se specifickou poruchou chování 

vykazují v oblasti tzv. kmenových ganglií a čelního mozku menší metabolickou aktivitu 

než lidé bez tohoto handicapu. Pomocí zobrazovacích metod byly u dospělých pacientů 

s touto dysfunkcí zjištěny velké rozdíly v uvedených oblastech mozku. Vlivem 

dlouhotrvající snížené aktivity dochází, podle autorky, k menšímu počtu spojů, tedy 

vzájemných kontaktů jednotlivých mozkových buněk pomocí synapsí. Při učení hovoří 

o propojování mozkových buněk novými synapsemi, což při specifické poruše chování 

pravděpodobně nebývá dlouhodobé. Tito jedinci si zřejmě zapamatují méně. Michalová 

uvádí z teorie Selikowitze, která pojednává o lehkých mozkových dysfunkcích, příčinu 

vzniku SPCH. Ta tkví v neurotransmiterech, chemických látkách, obsažených ve 

zvýšeném množství v mozku. Zabezpečují kontrolu fungování mozku předáváním 

podnětů mezi nervovými buňkami. 

3.4. Vztah mozku a jazyka 

Jedno z nejnáročnějších odvětví systémové neurobiologie chování je vztah mozku a 

jazyka. Koukolík (2000) popisuje začátek tohoto vztahu pochopením vztahu 

anatomicky vymezeného ložiskového postižení mozku k hrubému postižení jazykové 

4 Lou, T. Rationale and Implementation. Columbus, OH: Merill 1989 
5 Zametkin, A. Porucha pozornosti. Zrození k hyperaktivitě? JAMA-CS, 1995, 3,10, s. 785 - 789 
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funkce. To se odehrávalo v průběhu první poloviny minulého století. Přibližně po stu 

dalších letech, jak hovoří autor, následoval vynález zobrazovacích metod, pomocí 

kterých bylo možné dynamicky zkoumat vztah strukturálních změn mozku a chování. 

Celé poznání v této oblasti bylo v posledních letech do značné míry změněno funkčními 

zobrazovacími metodami, které dovolily zkoumat normu. 

Ve 2. polovině 19. století byla objevena dvě řečová centra. Motorické Brocovo 

centrum (1861) se nachází v čelním laloku levé hemisféry a při jeho poškození dochází 

ke ztrátě schopnosti artikulovat. Jde o druh afázie, kdy osoba rozumí řeči, ale není 

schopna se vyjádřit. Tato záležitost je spojena s mozkovými příhodami, úrazy, 

krvácením do mozku. Wernickeho akustické centrum (1874) se týká obsahové stránky 

řeči a porozumění mluvené řeči. Při poruše se jedná o senzorickou afázii, kdy osoba 

slyší řeč, ale nerozumí ji. Má problém se zpracováním toho, co slyší. Funkce 

mozkových hemisfér jsou rozloženy. Pravá hemisféra je globální, prostorová hemisféra 

(přírodní zvuky a hluky, izolované hlásky, rytmus, prostorové vztahy, holistické -

globální vnímání, poznávání obličeje, emocionální složka vjemů). Tato hemisféra se 

vyvíjí dříve než levá hemisféra. Levá hemisféra je nositelem řeči (slova, věty, slabiky, 

melodie, konfigurace písmen znamenající slovo), nositelem obsahu, významu, 

analyticko-syntetického poznání. Levohemisferální funkce se zpočátku vyvíjí pomaleji 

(jsou více náchylné na poškození). Ve vývoji mozku, v prenatálním období, tedy 

v době, kdy se vše ještě formuje, dochází k migraci neuronů. Např. u dyslektiků je 

v mozku více bílé hmoty, neboť vývoj řečového centra nebyl ještě dokončen. Vývoj 

mozku je rozdílný mezi pohlavími. Mozek žen je univerzálnější, zrání probíhá rychleji, 

ale hemisféra se specializuje později. U mužského pohlaví je lépe vyvinuta pravá 

hemisféra, prostorová. Proto jsou muži lepší řidiči, lépe se orientují na mapě atd. U žen 

je lépe vyvinuta levá hemisféra (detaily) a proto bývají výřečnější atd. Jak uvádí 

Koukolík (2000), za funkce řečově dominantní, obvykle levé, hemisféry se považují 

artikulace, syntax a lexikon. Řeč má mnoho dalších vlastností například melodii, pauzy, 

přestávky, důrazy, přízvuk a intonaci, které se shrnují pod pojmem prozódie. Prozódie 

pomáhá podle autora vyjasnit nejednoznačnou syntax a je prostředkem, který vyjadřuje 

postoje a citové stavy mluvícího jedince. Autor píše, že prozódie předpokládá vazbu 

afektivních stránek jazyka na pravou hemisféru, a že tato vazba má být zrcadlovým 

obrazem „propozičních" stránek jazyka (artikulace, syntaxe a lexikonu) vázaných na 

levou hemisféru. Poruchy prozódie (prozódie) by tedy měly být podle výše zmíněného 
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autora zrcadlovým obrazem afázií. „Motorická neboli expresivní aprozódie by měla být 

neschopností vyjádřit citovou stránku řeči v analogii s afázií Brocovou. Senzorická 

neboli percepční aprozódie by v analogii s afázií Wernickeovou měla být 

charakterizována neschopností citovou stránku řeči rozlišit" (Koukolík, 2000, s. 133). 

Poškozením mozku může dojít např. k poruše vyjadřování a chápání jazyka. Člověk 

není schopen přesně proměnit neslovní mentální reprezentace tvořící myšlení do 

symbolů a gramatického uspořádání jazyka a naopak - tvorba mentálních reprezentací 

myšlení ze slyšených nebo čtených vět je při některých druzích afázií postižena také. 

Jedná-li se o Brocovu afázii pravou, jejím základním znakem je agramatismus, 

neschopnost organizovat slova do vět podle gramatických pravidel čili poškozená 

syntax. Při této afázii je poškozena zadní třetina levého dolního čelního závitu (BA 44, 

45) společně se sousedícími korovými poli (BA 6, 8, 9, 10 a 46), přilehlou bílou hmotou 

a případně bazálními ganglii. Pokud se jedná o afázii Brocovy oblasti, jde spíše o 

artikulační poruchu než o afázii v plném slova smyslu (afémie). Zde je poškozena bílá 

hmota, ne vyjmenované korové oblasti. U Wernickeho afázie je poškozena zadní část 

sluchové asociační kůry. Konduktivní afázie je důsledkem poškození gyrus 

supramarginalis, které může, ale nemusí doprovázet poškození stejnostranné inzuly a 

sluchové kůry. Člověk mluví srozumitelně, mluvenou řeč dobře chápe, ale není schopen 

ji opakovat (záměny hlásek-fonémové parafrázie, porucha pojmenovávání-anomie). 

Transkortikální afázie se projevuje při korových poškozeních v okolí „klasických" 

řečových korových oblastí Brocovy a Wernickeovy. Globální afázie je důsledkem 

rozsáhlého levostranného hemisferálního poškození, obvykle Brocovy i Wernickeovy 

oblasti, přilehlé bílé hmoty, inzuly a bazálních ganglii, capsula interna. Neklasické 

afázie se objevují při poškození bazálních ganglii a talamu (Koukolík, 2000). 

Koukolík (2000) uvádí tvrzení Bottiniho a kol., že na interpretaci metaforické 

stránky jazyka se podílí pravá hemisféra. Pochopení slyšených vět aktivuje rozsáhlou 

neurální síť levé hemisféry. Rozlišování metafor aktivuje stejnou síť, nadto se však 

aktivuje podobně rozsáhlá síť pravé hemisféry. 
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Schéma č. 6: Vztah ložiskového poškození mozku a afázií 

Pravá HEMISFÉRA 
Prozodie, „paralingvistika" 

SMA 
Prefrontální kúra Par ie to temporá ln í kůra 
(iniciace, ka tegor izace) Slovní a s o c i a c e 

motorické 

B Brocova oblast, W Wernickeova oblast, TMA transkorikální motorická a fáze , TSA transko-
rikální sensor ická a fáze , CA konduktivní a fáze . Ap afemie, Dys dysarthrie, Apr aprozodie 

3.5. Mozek a deprivace 

Při blokádě nervové soustavy může dojít k rané deprivaci mozku. Deprivace souvisí 

s procesem myelinizace, jejíž počátky, jak zmiňuje Michalová (2004), začínají 

narozením jedince a trvají do 6. roku života. 

Autorka cituje Hesseho6, který podává přehledné krátké pojetí vývoje mozku 

v časově se překrývajících fázích, jež přispívají k porozumění časné deprivaci. Na 

podkladě senzorické rané deprivace vznikají specifické poruchy chování. 

1) Časové období mezi 15.-25. týdnem těhotenství, kdy se tvoří a množí neurony. 

6 Hesse (1979) In Kotasová, J. Vybrané kapitoly z patopsychologie. Olomouc:HANEX 2000, s.38 
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2) Období, v němž se tvoří gliové buňky. Buňky určují prostředí neuronů a jsou 

proto důležité pro jejich normální funkci. Tvoření těchto gliových buněk probíhá mezi 

28. týdnem těhotenství a koncem 1. roku života. 

3) Přibližně ve stejnou dobu, kdy začíná tvoření gliových buněk, dochází 

k dalšímu procesu - diferenciaci neuronů. Tento proces je rozhodující pro pozdější 

výkonovou schopnost mozku. Začíná asi v době porodu a je začátkem 4. roku života 

v podstatě dokončen. Enormně vysoký počet synapsí dovoluje nervovému systému plnit 

správně své funkce - příjem informací, zpracování, zapamatování, disponování s nimi a 

v případě potřeby znovu vybavení. 

4) Nervová vlákna nabývají funkční schopnost, vytváří se izolační vrstva. Impulsy 

podráždění mohou nyní být transportovány bez nebezpečí „krátkého zakončení". 

„Tři z utvářených fází probíhají v prvním roce života. Vysoká aktivita mozkového 

vývoje závisí na výrazně vysoké aktivitě primárně geneticky předurčených procesech 

látkové přeměny. V tomto období největší aktivity látkové přeměny mohou vnější 

skutečnosti, počínaje výživou a konče podnětovou stimulací, procesy látkové přeměny 

modifikovat, tj. podporovat či poškozovat. Berger7 referuje o řadě vyšetření, 

dokazujících vztahy mezi podmínkami okolního prostředí a vývojem mozku. Omezenou 

tvorbou dendritů a zvýšeným tvořením synapsí může být předurčena pozdější funkční 

kapacita mozku. Dysfunkce mohou být tedy vyvolány omezenými či závadnými 

podněty okolního prostředí. Na pravděpodobnost recipročních vztahů mezi deprivaci a 

organickými změnami v mozku poukazuje také Koukolík8" (Michalová, 2004, s.86, 

87). 

7 Berger, B. Kinder brauchen MSrchen. MUnchen 1977 
8 Koukolík, F. Lidský mozek. Praha:Portál 2000 
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4. „Neklidné dítě" 

Každé problémové dítě je často spojováno s termínem „neklidné". Každé takové dítě 

je jiné, ale existují charakterové vlastnosti (emocionálnost, vytrvalost, citlivost, 

vnímavost, přizpůsobivost, pravidelnost, energie, první reakce a nálada), z nichž je 

patrná jejich mimořádnost. Ne všechny problémové děti mají tyto následující vlastnosti, 

ale každé z nich jich má dost na to, aby se jimi vyčlenilo z davu. 

Problémové dítě může být introvert nebo extrovert. Introvertní děti nabývají energie 

tím, že tráví svůj čas o samotě nebo s jedním člověkem a přemýšlejí si o různých 

věcech. Pak lépe spolupracují, hrají si s druhými dětmi. Extroverti naopak získávají 

energii z druhých. Komunikují se světem (mluví s lidmi, sdílejí s nimi své myšlenky a 

zkušenosti). 

Pro neklidné dítě • je typická malá nebo naopak přílišná sebedůvěra, velká 

roztěkanost, vnitřní neklid, hyperaktivita (méně často hypoaktivita), téměř žádná 

koncentrace, překotnost reakcí, impulzivita a nápadné výkyvy nálad. Rodiče se stávají 

taktéž neklidnými a snaží se zmírnit neklid svých dětí mnohdy nevýchovnými 

nabídkami jako jsou nápoje, pamlsky, televize či počítače. 

Chtěla bych uvést několik autorů, kteří ve svých publikacích vyjádřili svou představu 

o pojmu „nezvladatelné dítě". 

Podle Jiřiny Prekopové (1994) bývá neklidné dítě označováno diagnózou 

„hyperaktivita". To znamená, že tyto děti neposedí, musí kývat nohama, houpat se na 

židli, vyučování je pro ně trýzeň a výzva zároveň. Jsou bez ochrany vydány všem 

rozptýlením a jen těžko zaměřují svou pozornost na určitý úkol. Je jim zatěžko 

spočinout samy v sobě. Takový neposeda je klasická postavička, je vždy líčen jako 

kluk, děvčata totiž touto vrozenou zvláštností netrpí. 

Zdeněk Matějček (1992) spojuje nezvladatelné dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí 

(LMD), což je označení pro celou řadu projevů dítěte, které se odchylují od běžné 

normy a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní. Vytvářejí tedy dítěti i zvláštní, 

neobvyklou a obtížnou společenskou situaci. 

James Cangelosi (1994) popisuje nezvladatelné dítě jako dítě s nespolupracujícím 

rušivým (vykřikování během výkladu) nebo nerušivým (čtení časopisu pod lavicí) 
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chováním. Obecně lze říci, že chování žáka je rušivé tehdy, pokud jiným žákům brání 

v jejich snaze věnovat se žádoucí činnosti, nebo je k nespolupracujícímu chování 

povzbuzuje. 

4.1. Poruchy chování 

4.1.1. Vymezení pojmu 

Michalová (2004, s. 80) upozorňuje, že používanému termínu specifické poruchy 

chování odpovídá nejvíce v praxi užívaný termín LMD (lehké mozkové dysfunkce). Od 

tohoto termínu se v současnosti upustilo v souvislosti s MKN - 10 (Mezinárodní 

klasifikace nemocí - 10. revize) a v souvislosti se čtvrtým vydáním Diagnostického 

manuálu (DSM - IV) a rozlišují se pouze dílčí symptomy, dříve souhrnně zahrnuté pod 

termín LMD. Aktuálně se tedy hovoří o ADHD (Attenention Deficit Hyperaktivity 

Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou), ADD (Attenention Deficit Disorder, 

porucha pozornosti). Koncept diagnózy ADHD vychází ze symptomatologického 

hlediska, zatímco u nás stále ještě často používaný termín LMD zdůrazňuje hledisko 

etiologické a odkazuje na drobné mozkové poškození. 

Dále Michalová vymezuje obecně poruchové chování 3 základními znaky podle 

Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV): 

1. Chování nerespektující sociální normy, kdy jedinec normy chápe, rozumí jim, 

ale nepřijímá je, např. z důvodu jiné hierarchie hodnot nebo vlastních osobních motivů, 

nebo kdy se jedinec normami nedokáže řídit, protože v dané chvíli či trvale není 

schopen ovládat své chování - snížena schopnost autoregulace. Porušení norem nebývá 

provázeno pocitem viny. 

2. Neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy, kdy sociální chování je 

nepřiměřené pro nedostatek empatie, značné zaměření na sebe včetně snahy okamžitého 

uspokojování vlastních potřeb. Ve větším množství případů se jedná o jedince, kteří 

z nezažitého pozitivního emočního vztahu porušují práva jiných lidí, neakceptují 

sociální normy regulující společenské soužití, nejsou ohleduplní k ostatním. 

Charakteristická je podle autorky neochota angažovat se ve prospěch druhého bez 

naděje na vlastní prospěch. 
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3. Agresivita jako rys osobnosti nebo chování, kdy emocionální prožitek takového 

chování popisuje autorka jako neutrální, agresivita jako nenásilný způsob chování je 

typickým způsobem reagování jedinců s poruchou chování. 

Hanuš (2000) řadí mezi poruchy chování: 

1. porucha chování ve vztahu k rodině (agresivní chování jedince proti osobám 

v rodině a jejich majetku, mimo rodinu dokáže navazovat přiměřené sociální vztahy) 

2. porucha opozičního vzdoru u dětí do 10 let (dítě se častěji než jiné děti stejného 

věku chová nedůtklivě, vztekle, nazlobeně, přenáší vinu na okolí, úmyslně rozčiluje 

druhé, vyhledává spory s dospělými, neuposlechne rad a příkazů dospělých, 

pomstychtivě připravuje schválnosti druhým) 

3. socializovaná porucha chování (zapojení jedince do skupiny přibližně stejného 

věku, kde jsou členové vázáni určitým přátelstvím, rituály a strukturou ve skupině, 

skupina nemusí vykazovat delikventní aktivitu, jednání jedince nedoprovází agrese, 

obtížně respektuje autoritu a vykazuje specificky negativní vztah ke škole doprovázený 

častým záškoláctvím) 

Okolnosti přispívající k poruchám chování, ke kterým bychom měli přihlédnout: 

frekvence výskytu poruchového chování, jeho závažnost a nepřiměřenost k věku i 

okolnostem, za nichž se projevilo, osobnost dítěte (věk, vývojová úroveň, současný 

tělesný a duševní stav, motivace vedoucí k anomálnímu chování), výchovné prostředí 

dítěte (rodina, příkladné působení rodičů, metody ve výchově, zájem rodičů o dítě atd.). 

Podle přísnějšího diagnostického kriteria manuálu DSM-IV je prevalence uváděna 

v rozmezí od 4% do 15%, u chlapců jsou poruchy třikrát častější než u děvčat (Hanuš, 

2000). 

4.1.2. Klasifikace poruch chování 

Hanuš a kol. (2000) uvádí klasifikaci poruch chování MKN - 10, která vymezuje 

poruchy chování socializované (dítě má přiměřené vazby v rodině i mimo ni) a 

nesocializované (chybí jakékoliv hlubší vztahy, zejména vztahy k vrstevníkům), 

z hlediska přítomnosti agrese (agresivní a neagresivní formy) a též z hlediska vazby na 

prostředí, ve kterém u dětí k překračování sociálních norem dochází. Takto 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 49 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

kategorizačně zvolený přístup k problematice poruch chování umožňuje zachytit nejvíce 

postižené jedince. 

Další klasifikace viz DSM-III 9, DSM-IV l0, Michalová (2004)11, Vocilka (1994)12 , 
i o 

Vágnerová (1993) a další. 

4.1.3. Etiologie specifických vývojových poruch chování, její příznaky 

Michalová (2004) uvádí, že na základě názorů odborníků lze konstatovat, přestože 

jednotlivé příčiny nelze přesně vyčlenit, následující podíl jejich vlivu na vznik dané 

poruchy: 

> 5% prenatální a perinatální příčiny 

> 10% pozdější vlivy postnatálního charakteru 

Z přehledu vyplývá, že postupně se SPCH (LMD, ADHD) dávají do souvislosti 

s dědičností než s pouhým drobným poškozením mozku. V rodinách dětí postižených 

SPCH (LMD, ADHD) se častěji vyskytuje nesoulad mezi rodiči, velký počet jedinců 

v rodině, nižší až nízký socioekonomický status rodiny, kriminalita rodičů apod. 

Paclt14 (In Michalová, 2004) uvádí následné pořadí příčin hyperaktivity u klientely 

Bachmana (1976) a Comingse(1997): 

1) hereditární (genetická) dispozice 

2) prenatální a perinatální příčiny 

3) poruchy chování 

4) chronický anxiózní stav při neurotickém vývoji 

5) časné poruchy afektivního vývoje 

6) poruchy osobnosti 

Uhlíková15 (In Michalová, 2004) dokázala, že u výskytu ADHD se jedná především o 

polygenní dědičnost s aditivním efektem genů. 

9 American Psychiatrie Association. Diagnostic and Statictical Manual of Mental Disorders (3th ed.). 
Washington, DC: Američan Psychiatrie Press 1994 

10 American Psychiatrie Association. Diagnostic and Statictical Manual of Mental Disorders (4th ed.). 
Washington, DC: American Psychiatrie Press 1994 

" Michalová, Z. Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha: UK 2004 
12 Vocilka, M. Etopedie. Praha:SPN 1994 
13 Vágnerová, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha:UK 1993 
14 Paclt, I. Nepublikovaná přednáška. Praha:Pedagogická fakulta UK, Studentská konference k ADHD, 
září 2001 
15 Uhlíková, P. Nepublikovaná přednáška. Praha: Pedagogická fakulta UK, Studentská konference 

ADHD, září, 2001 
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Kučera16 (In Michalová, 2004) zjistil, že podnětem pro vznik dětské encefalopatie jsou 

abnormální okolnosti prenatálního a perinatálního charakteru. Třesohlavá, Strnadová17 

zjistily, že stáří matek dětí s SPCH (LMD) je mnohem vyšší než u normální populace. 

Vyšší věk matky může ukazovat na možnost horší kvality zárodečných buněk a na možnost 

častějších poruch během porodu dítěte a celkového těhotenství. 

Silná novorozenecká žloutenka, poporodní hypoxie, kříšení dítěte, nízká porodní váha, 

to vše má souvislost s výskytem hyperaktivity, nepozornosti, rušivým chováním (Machová, 

Gutvirth, 1977; Barkley, 1998 in Michalová, 2004). 

Z postnatálních faktorů působí nepříznivě na novorozence virová onemocnění v podobě 

infekce, na kterou si dítě vytváří protilátky teprve později během života. 

Michalová (2004) popisuje, že Matějček, Doutník (1966)18 zjistili u dětí, které prodělaly 

encefalitidu, nerovnoměrnost ve vývoji rozumových schopností, neklid, pasivitu, apatii, 

roztržitost, špatnou jemnou motoriku, zvýšenou dráždivost, popudlivost, plačtivost, výkyvy 

nálady. Následky podle autorky dále zanechávají případné úrazy, hlavy, otřesy, a 

zhmožděniny mozku. S přibývajícím věkem klesá počet dětí, na kterých by úraz hlavy 

zanechal následky v podobě zhoršeného intelektu. 

Vzhledem k faktu, že SPCH jsou nejčastěji vrozené - zděděné, získané při porodu či 

obojí, lze jejich příznaky pozorovat často už od narození. Od 4 let věku jsou podle autorky, 

SPCH diagnostikovatelné v podobě vývojových vad řeči a v podobě poruch pozornosti 

s hyperaktivitou. V případě, že dítě není schopno ve čtyřech letech fyzického věku návštěvy 

mateřské školy, jde o zřejmý problém. Michalová (2004) zdůrazňuje, že SPCH (LMD, 

ADHD) jako oslabení nervového systému se mohou projevovat ve všech mentálních 

funkcích, tzn. v pozornosti, soustředění, myšlení, vůli, plánování, paměti a učení, chování a 

sebeovládání. Pro přesné stanovení diagnózy ADHD a pro kvantifikaci poruchy je možno 

využít kromě diagnostických kritérií DSM - IV i metod škálovacích19, např. škálu 

Connersové či škálu Huntovu, z anamnestických dat jsou významné údaje o průběhu 

těhotenství a perinatální hypoxii. Přínosné je i genealogické vyšetření, zejména údaje o 

16 Kučera, O. a kol.Psyehopatologieké projevy při dětských lehkých encefalopatiích. Praha: SZN 1961 
17 Třesohlavá, Z., Strnadová, M. Pediatricko-neurologické vyšetření u dětí s LMD. PaPD, 8, 1973, s. 325 
- 3 4 0 
18 Černá, M.Lehké mozkové dysfunkce. Praha.UK 1982, 1999 
19 Uhlíková, P. Nepublikovaná přednáška. Praha: Pedagogická fakulta UK, Studentská konference 

ADHD, září, 2001 ;Grobecker, B. The evolution of proportional structures in children with and without 
ADHD. San Diego:CA. ER1C 1998 
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výskytu hyperkinetického syndromu a komorbidních poruch u příbuzných. Dále odkazuji 

např. na Michalovou (2004), Kuchařská (1997-1998), Train (1997) viz Seznam literatury. 

Příbuzné stavy syndromu ADHD viz příloha č. 1. 

Tabulka č. 3 

Symptomatologie poruch chování 

Kent | Vágnerová Třesohlavá | Glós Kučera Clements Werry 

problémy se 
spaním 

primární poruchy 
pozornosti 

Hyperaktivit 
ta 

změny nálad 
bez zjevné 
příčiny 

Hyperaktivit 
ta 

motorická 
inkoordinace 

časté bouřlivé 
afekty 

sekundární hyperaktivi 
ta 

porucha 
pozornosti, 
schopnosti 
soustředění 

implusivita percepčně -
motorická 
porucha 

oslabená 
schopnost 
zkreslit 

zhoršená 
adaptibilita 

více než 
pět 
drobných 
neurolo 
gických 
znaků 

emocionální 
labilita 

ochabování 
koncentrace 
pozornosti 

emocionální 
labilita 

dysgnosie 
- dyspraxie 

vývojová 
opoždění 
mírného 
stupně 
na bázi 
hyperaktivního 
chování j 

Emocionál 
ní labilita, 
impulzivita 

percepční 
motorické 
oslabení 

zvýšená 
pohyblivost 

povšechný 
nedostatek 
koordinace 

Psychopato-
logické 
projevy 

inklinace ke 
zvýšené 
úrazovosti 

poškození 
pereepce 
a tvoření 
pojmů 

poruchy 
myšlení 
a řeči 

kolísající 
schopnost 
vybavit si 
látku dříve 
osvojenou 

poruchy 
pozornosti 

nezralost 

možnost 
diagnostikován 
í obtíží j iž ve 
dvou letech i 
v prvních 
měsících po 
narození 

poruchy 
řeči a 
výslovnosti 
SPU 

neurologick 
é příznaky 

nápadné 
obtíže 
v počtech, i 
vady i 
řeči,poruchy 
myšlení 

lehké 
neurologie 
ké příznaky 
s abnormální 
křivkou 
EEG 

Elektrofyzio-
logická 
instabilita, 
subkortikální 
neurologická 
symptomato-
logie 

únavnost -
duševní , 
tělesná 

neobratnost 
v oblasti 
jemné hrubé 
motoriky ! 

porucha 
paměti 
myšlení, 
SPU 

věk matky, 
levorukost 

cefalalgie porucha 
prostorové 
orientace 

poruchy řeči 
a sluchu 

Oslabená 
kognitivní 
výkonnost 

infantilní 
chování 

percepční 
vady 

impulzivita abnormální 
perinatální 
status 
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5. Dítě a škola 

Po dovršení věku pro nástup do základní školy dochází k důležitému životnímu 

mezníku dítěte. Před nástupem do školy se u dítěte hodnotí tzv. školní zralost -

v pedagogicko-psychologické poradně, u dětského lékaře, ve speciálně pedagogickém 

centru. Pokud není dítě dostatečně zralé, odborníci doporučují odklad školní docházky. 

Michalová (2004, s. 97) uvádí, že ve školním roce 1998/99 mělo odložený nástup do 

školy v ČR každé sedmé, v Praze každé páté dítě. U mnoha z nich je důvodem odkladu 

tzv. sociální nezralost, typická pro jedince s SPCH. 

„Pojem školní zralosti znal už Jan Amos Komenský před 350 léty, název pochází 

z vídeňské psychologické školy ve dvacátých letech minulého století a problémem se to 

stalo u nás někdy v šedesátých letech, kdy tehdejší socialistická škola začala být 

mimořádně náročná. Chtěla totiž ukázat svou převahu, přičemž ale schopnosti a 

vývojovou úroveň dětí nebrala moc v úvahu. A psychologické poradny od září do ledna 

či do února nedělaly dohromady nic jiného, než vyšetřovaly prvňáčky, kteří ve škole 

prostě nestačili. Odklad školní docházky o jeden rok vstoupil do psychologické praxe 

jako ochranný prostředek před neúměrným přetěžováním dětí.20 Tehdy také do praxe 

vstoupily psychologické zkoušky školní zralosti, jimiž dnes prochází většina dětí 

navštěvujících mateřské školy (a pokud o to rodiče požádají, samozřejmě i děti, které do 

školky nechodily)" (Matějček, 2005, s.176). Stejně jako Matějček uvažuje i Kutálková 

(2005, s. 45), která poukazuje na fakt, že v první třídě se sejdou děti sotva šestileté, 

narozené třeba v srpnu, i děti s odkladem školní docházky, narozené třeba v červnu. Je 

mezi nimi rozdíl i více než rok. Zrání nervové soustavy má své zákonitosti. Mladší dítě 

se, jak uvádí výše zmíněná autorka, podstatně hůř soustředí, je méně odolné, méně 

vytrvalé. Navíc každý člověk vstupuje do života jinak vybaven. Někdo je labilní, někdo 

důkladný, ale zase pomalý. Tempo zrání nervové soustavy je individuální, stejně tak 

jsou i rozdíly mezi pohlavími. Při stejné inteligenci jsou podle autorky ve stejném věku 

dívky ve vývoji dále než chlapci. Je-li dítě navíc labilní, hůře se přizpůsobuje a je 

20 V posledních už asi dvaceti letech odkladů školní docházky silně přibylo. Stalo se to mnohdy dokonce 
módou či nepsaným pravidlem. Často přicházejí s žádostí o odklad rodiče dítěte s inteligencí i vysoce 
průměrnou. Dítě dnes v šesti letech pracuje bez obtíží na úrovni devíti let. Po ročním odkladu bude tento 
žák s intelektovou výkonností dítěte víc než desetiletého sedět ve třídě s dětmi šestiletými či nejvýš 
sedmiletými. Jakým jim bude partnerem a naopak? (Matějček, 2005) 
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neobratné ve vyjadřování, je ohroženo i přetížením nervové soustavy a s tím spojenými 

problémy. 

Stoppardová (1992) uvádí, že u nás považujeme za zralé pro školní docházku dítě ve 

věku 6 let, ale to, samozřejmě, nemusí platit o každém jedinci. Některé děti jsou pro 

školu vyzrálé už mnohem dříve než v šesti letech, a některé až o rok později. Většina 

dětí dobře prospívá, když jsou ve třídě, kde mohou držet krok s vykládanou látkou a kde 

nemají pocit, že je ostatní děti daleko předčí ve znalostech. 

Matějček (2005) uvádí, že při docela stejných podmínkách, včetně inteligence, se 

musí u nej mladších dětí počítat se znatelně nižší mentální výkonností a nižší školní 

zralostí než u těch starších. 

Předškolní výchova je podle Stoppardové (1992, s. 176) prospěšná pro děti z nižšího 

sociálního a ekonomického prostředí. Děti z emocionálně a finančně stabilních rodin je 

těžší k této výchově přimět. Každý uznává, že první roky života jsou nesmírně 

důležitým obdobím pro výuku dětí, ale mnoho odborníků se podle autorky domnívá, že 

se děti nejlépe budou učit svým vlastním tempem doma. Formální vzdělávání pětiletých 

a mladších dětí může vést k vyčerpání a navíc k pocitu neúspěchu. Mateřská škola 

pracuje na principu rodiny. Škola se liší počtem dětí a její postupy jsou více metodické. 

Není vhodné poslat dítě do školy, pokud není dostatečně vyzrálé. Začátek školy autorka 

popisuje jako „bouřlivý" zážitek pro dítě. Dítě se pak snadno cítí podvedené, nemá-li 

z toho zážitku potěšení. Existují určité základní dovednosti, které si dítě musí osvojit, 

než bude mít možnost těžit ze svých školních znalostí. 

Na rozdíl od Stoppardové, Kutálková (2005) uvádí, že vstup do první třídy klade na 

dítě značné nároky a že hodně záleží na dospělých, zda se dítě se situací vyrovná dobře, 

v klidu a poměrně rychle, nebo zda bude vstup mezi školáky provázen stresem, 

nepříjemnými zážitky, pocity neúspěchu, úzkostí. Existují určité jednoduché způsoby 

pěstování kladného vztahu ke škole. Stoppardová (1992) poukazuje na to, že děti, které 

byly vychovávány v rodině, kde jsou rodiče přesvědčeny, že dětství by mělo být tím 

nej bezstarostnějším obdobím v životě, měly vypěstovanou nechuť k jakékoliv činnosti 

podobné práci. Proto tyto děti mají školu rády, pokud je to jen hra. Ale jakmile postoupí 

do vyšších ročníků a je třeba vynaložit větší úsilí na splnění úkolů, začínají mít školu 

nerady. Podle autorky je možné, že chození do školky pomůže k tomu, aby se dítě 

snadněji přizpůsobilo školní docházce. Jasným faktem podle ní zůstává, že děti, které 
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jsou fyzicky i intelektuálně na školu připraveny, mívají vůči ní mnohem příznivější 

postoje než děti, které jsou na první třídu zcela nepřipravené. A pozitivní postoj je 

zásadně důležitý, vztah učitel-žák hraje nesmírně důležitou roli v tom, jak si dítě školu 

oblíbí. Dítě, které do školy přichází s negativním postojem k učiteli, který je navíc ještě 

podporován rodiči, pravděpodobně podle autorky nebude dobře prospívat i proto, že má 

tendenci mít nepříznivý vztah ke všem učitelům. 

Kutálková (2005) mimo jiné zdůrazňuje, že by měl být také kladen důraz na 

samostatné myšlení, pohotové vyjadřování, na podporu logického myšlení, vyhledávání 

souvislostí mezi poznatky, stručné charakteristiky předmětů či jevů. Jestliže nemá dítě 

dosud výslovnost v pořádku, je třeba podle autorky zahájit logopedickou péči. Matějček 

(2005) dodává, že by mělo být dítě již dost samostatné, takže jídlo, stolování, oblékání, 

záchod a podobné věci by už neměly způsobovat dítěti žádné obtíže. Dále by mělo být 

schopno ve svých věcech udržovat přijatelný pořádek a nemělo by spoléhat na pomoc 

členů rodiny. Vzhledem ke skutečnosti, že si dítě až do této doby převážně jen hrálo (a 

to i v mateřské škole) a jen někdy pracovalo, nastane pro dítě podle autora obrovský 

zlom. Teď bude ve škole převážně pracovat a na hraní mu bude zbývat méně času. 

Proto by pro děti neměla být školní práce, jak uvádí Matějček, přílišnou zátěží a 

neúměrným požadavkem, ale naopak by jim měla přinášet radost a uspokojení. 

Psychickým předpokladem k tomu je podle autora to, že dítě dovede přijmout nějaký 

úkol, že na něm bude pracovat s jistou dávkou odpovědnosti a že jej také zvládne 

dokončit. Jistá duševní vyspělost (paměť, vnímavost, myšlení atd.) mu k tomu 

dopomůže. Velkým problémem bývá u předškolních dětí roztěkanost, nesoustředěnost. 

„Dítě vstupující do školy by mělo být schopno soustředit se na jednu činnost alespoň 10 

minut" (Matějček, 2005, s. 176). Dále by mělo být dítě schopné, podle autora, vybrat si 

z podnětů to, co je pro něj v danou chvíli důležité. To znamená, že dokáže dávat pozor 

na to, co paní učitelka říká, co je napsáno na tabuli, kdy má otevřít knížku a kdy začíná 

psát do sešitu. Což podle Matějčka bude odlišné u dětí s diagnózou ADHD. 

Stoppardová (1992) charakterizuje, jaké by dítě mělo mít předpoklady pro vstup do 

základní školy po stránce společenské, fyzické a psychické (viz. „Seznam zjišťující 

připravenost dítěte pro školu, s. 39). Matějček dodává, že paměť mechanická ještě dosti 

dlouho bude převažovat nad pamětí logickou (založenou na vnitřních spojitostech dějů). 

Slovní zásoba má podle autora, už nějaký ten tisíc výrazů, skladba je náležitě rozvinutá, 

obsah sdělení dobře ukazuje na zájmy dítěte a společenské užití řeči mu umožňuje 
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komunikaci s okolím celkem bez problémů.21 Lejska (2003) charakterizuje toto období 

po logopedické stránce schopnosti dítěte následovně. Slovní zásoba by měla odpovídat 

frekvenci 2500 až 3000 slov, v čemž se shodují i Klenková (2000) a Lechtá (2002); dále 

Lejska hovoří o tom, že řeč by měla být zvládána suprasegmentálně i segmentálně; dítě 

by mělo znát gramatiku jazyka, dodržovat ji a poznat dysgramatismy; mělo by umět 

opakovat melodii, vyprávět o známých skutečnostech, poznávat a pojmenovávat barvy; 

mohou u něj přetrvávat chybné fonetické realizace těžších hlásek (R, Ř). Lechtá (2002) 

dodává další projevy dítěte předškolního věku. Dítě by podle autora mělo správně 

reprodukovat poměrně dlouhou větu, spontánně se pokoušet spočítat předměty kolem 

sebe, správně vysvětlit, na co používáme některé předměty běžné potřeby, reprodukovat 

kratší příběh téměř bez pomocných otázek, realizovat správně poměrně dlouhé a 

komplikované příkazy; měla by se u dítěte zjevně rozvíjet regulační funkce řeči, 

fyziologická patlavost by měla být na ústupu, přetrvávat by ještě případně mohl 

sigmatismus a rotacismus, v čemž se shoduje s Lejskou (2002) a postupně by se měl 

podle Lechty začít dokončovat proces vývoje fonematické diferenciace. Dalším 

charakteristickým znakem, který popisuje Matějček (2005) předškolního věku je 

netlumená spontaneita a velká sugestibilita. Na jeho konci jsou však děti ke svým 

vlastním výtvorům už kritičtější. Častěji pak už podle autora např. kreslí to, čemu se 

naučily a co dobře umějí, než co je napadne či co jim dodá pouhá fantazie. Sugestibilita 

stále ještě přetrvává, např. když v první třídě se jedno dítě hlásí, zvedne ruku i několik 

dalších dětí, které nevědí, o co jde. 

21 V šestém a sedmém roce mnohé děti ještě patlají některé hlásky, což samozřejmě samo o sobě není 
důvodem k odkladu školní docházky. V době, kdy je dítě školsky zralé, j e naděje na nápravu největší, 
proto by se logopedická náprava těchto zbytků patlavosti neměla odkládat. Odklad není potřeba ani při 
koktavosti dítěte nebo při tzv. artikulaění neobratnosti, ani při vážnějším opoždění ve vývoji řeči, pokud 
j e toto opoždění jednostranné a ostatní intelektové schopnosti jsou normálně vyspělé, tj. odpovídá věku 
dítěte. (Matějček, 2005) 
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Tabulka č. 4 

S E Z N A M Z J I Š Ť U J Í C Í P Ř I P R A V E N O S T D Í T É T E P R O Š K O L U 

• Umí chytil a hodit velký míč 
S P O L E Č E N S K É P Ř E D P O K L A D Y 

• Je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi 
a nezaujímá agresivní nebo mučednický 
postoj, když musí čelit problémům 

G Umí se rozdělit v ostatními 

II Udrif dobře rovnováhu, kdy}, jde po zídce 
nebo po kladině 

• Umí poskočil 

• Je ochotno pomáhat doma a je schopné 
plnit jednoduché úkoly 

O Je spokojeně, kdyi si hraje se skupinkou 
přátel 

C Unii chvilku poskakovat na jedné nebo na 
druhé noze 

• Umí si zajistit své osobní potřeby, jako 
například umyti a osušeni rukou 

• Když se nabízí nějaká nová činnost, je 
připraveno sc zapojit 

• Má Šikovné prsty; umí stříhat nňikami, 
zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí 
navlékat korálky, umí i jiné věci, které 
patří k manuální zručnosti 

• Není přehnaně nesoustředěné nebo 
apatické 

• Je schopno dosáhnout levou rukou přes 
hlavu na své pravé ucho a obráceně 

_ _ _ P S Y C H I C K É P Ř E D P O K L A D Y 

• Pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se 
jimi řídit 

F Y Z I C K É P Ř E D P O K L A D Y 

• Umí si poradil s knoflíky, zipy 
a tkaničkami 

• Umí hovořil o nějaké nedávné události či 
zážitku rozumně, s určitým stupněm 
plynulosti 

• Stá rádo příběhy a je schopné je poslou-
chat bez přílišných projevu neklidu 

• Rozeznává barvy a zná jejich názvy 

• /.ná své vlastní příjmení, adresu a telefonní 
číslo 

1.1 Pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené 
pohádky 

O Vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela 
plynule 

LI Už umí nazpaměť některé dětské písničky 
a říkanky 

O Ať už má hudební sluch nebo ne, rádo se 
připojí ke zpěvu 

i3 Projevuje touhu číst a zajímá se o knihy 
a o vše, co sc dá číst, kreslené příběhy mu 
také docela vyhovují 

(~1 Zapojí se do her, které doma hrajete 
s ostatními dětmi, když začnete hrát 
novou hru, jedná /Mdle instrukcí 

(Stoppardová, 1992) 
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6. Empirické šetření 

6.1 Cíl 

Cílem je zmapování průběhu vývoje komunikačních (pragmatických), kognitivních a 

motorických dovedností u dětí se symptomy ADHD. 

6.2.Časový harmonogram 

Videozáznamy byly pořizovány od února roku 2005, v rozmezí dvou měsíců. 

Poslední dva v rozmezí čtyř měsíců. Poslední videozáznam byl pořízen v březnu roku 

2006. 

Empirická část má fázi přípravnou, realizační a vyhodnocovací. 

6.3. Případová studie 

6.3.1. Přípravná fáze 

Při výběru zařízení jsem volila mateřskou školu běžného typu, kde mají třídu 

s integrací. V našem případě se jedná o individuální integraci na základě doporučení 

PPP, SPC. S rodiči jsem se nesetkala, ale samozřejmě mám písemný souhlas otce ke 

sledování jeho syna. Vše bylo zajištěno prostřednictvím učitelky, která objasnila průběh 

a účel mého sledování. 

6.3.1.1. Kazuistika 

A) Kazuistika sledovaného chlapce 

Pohlaví: mužské 

Rok narození: srpen 1999 

Osobní anamnéza: 

> Fyziologická gravidita, o průběhu těhotenství či porodu nemáme žádné 

informace 

> Opožděný vývoj ve všech oblastech (od jemné, hrubé motoriky, až po sociální 

oblast, kde bylo dítě značně zanedbané) 

> Pravák 

Rodinná anamnéza: 

Matka: Narozena roku 1953, v současné době žijící zřejmě v sociálně slabém 

prostředí. Pravděpodobně má jen mnou sledovaného chlapce, o jiných potomcích mi 
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není nic známo. S biologickým otcem chlapce nežije, syna nevychovává. Občas zasílá 

chlapci dárky, o jeho návštěvách pravděpodobně jen diskutuje, ale nerealizuje je. 

Otec: Narozen roku 1963. Původně kulturista. V současné době je v částečném 

invalidním důchodu, jinak pracuje jako domovník - opravář. Syna má ve své péči. Po 

získání syna do péče prováděly sociální úřady kontroly o tom, jak dítě prospívá. 

Zpočátku byly jejich návštěvy intenzivnější, později méně frekventované. Vychovává 

jej podle svých maximálních možností a schopností v pozitivním slova smyslu. 
22 v 

Spolupracuje se „školní logopedkou" v rámci MS, kam jeho syn dochází. Na syna 

nepobírá žádné sociální dávky . Otec žije se synem v domácnosti sám bez manželky, 

přítelkyně, i když snaha najít chlapci matku tu byla. 

Chlapec (Karel): dítě se po krátké známosti obou rodičů narodilo do neúplné rodiny. 

Matce v té době bylo zhruba 46 let. Není známo, zda byl otec o narození syna 

informován.U matky chlapec vyrůstal zhruba do 4,5 let. V průběhu těchto let spočívala 

matčina péče v několika denních odkladech po ústavech. Poslední Karlovou zastávkou 

byl Klokánek, kde byl chlapec matkou nabídnut k adopci. V té době se o Karlovi 

dozvěděl otec, který byl v chlapcově rodném listu uveden jako biologický otec a tudíž 

by musel dát souhlas k adopci, což se nestalo. Otec požádal o svěření syna do své péče. 

Od té doby žije Karel s otcem ve společné domácnosti v panelovém domě v Praze. V té 

době byl velmi zanedbaný, opožděný mimo jiné i v sociální oblasti (špatné hygienické 

návyky, sebeobsluha, stolování). S výchovou chlapce pomáhá otci Karlova babička. 

Neví se však, jedná-li se o otcovu matku či tchýni. 

22 V pojetí školském je logopedie součástí vysokoškolského studia speciální pedagogiky. Speciální 
pedagog - Iogoped j e učitel, specializovaný na výchovu a vzdělávání dětí (osob) s poruchami komunikace 
ve speciálních školských zařízeních. Učitel (vychovatel) - Iogoped (tzv. „školní Iogoped") vede hodiny 
řečové výchovy (dříve individuální logopedické péče) na speciálních školách a školských zařízeních. Tato 
charakteristika práce logopeda v resortu školství, podle Dvořáka 2001, s. 111, není shodná s právními 
výklady podle Školského zákona č. 561/2004 ani podle Vyhlášky č. 72/2005. Školský zákon termín 
„školní Iogoped" neuvádí. 
23 Pozn. 
Dávky státní sociální podpory jsou v tomto případě technická záležitost. Podle mého pohledu se otec o 

svého syna obává zbytečně. Dávky státní sociální podpory obstarává oddělení zabývající se o 
administrativou. Kontrolní i podpůrnou funkci v rámci péče o dítě zajišťuje oddělení sociálně právní 
ochrany dětí. Působí většinou preventivně, tzn. předchází sociálně patologickým jevům; pokud se 
nevyskytují žádné potíže (může nahlásit např. předškolní zařízení, kam dítě dochází), j e dítě vedeno 
pouze v evidenci (až do zletilosti dítěte); sociální pracovník nedochází, pokud otec znovu nepožádá o 
pomoc či v případě problémů. V krizových situacích působí spíše represivně a kontroluje. V případě 
zjištění sociálně patologických jevů pak může dále předávat návrhy soudu k příslušným opatřením 
(dohled, nařízení, výchovné opatření, napomenutí, umístění do výchovného ústavu). 
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Vývojová anamnéza: 

V lednu 2004, tedy ve 4,5 letech začal chlapec navštěvovat MŠ Na Smetance, jejíž 

výběr pravděpodobně spočíval v krátké vzdálenosti od domova. V té době byl chlapec 

na úrovni dvouletého dítěte, takže podle výpovědi učitelky tu byla značná zanedbanost. 

V MŠ se chlapec velmi rychle zadaptoval, ze začátku se však projevoval jako „vlčí 

dítě". Po všem lapal, výrazně se tu projevovaly zvířecí instinkty, které se týkaly 

především obživy. Chlapec byl podle výpovědi pedagoga vděčný za každé pohlazení, za 

každé promluvení. Po sociální stránce měl chlapec problémy navazovat kontakty 

s ostatními dětmi. Objevovaly se však i potíže s oblékáním, kdy se pozornost ubírala 

jiným směrem. Pedagog konstatoval, že jsou u chlapce patrné symptomy ADHD 

(nesoustředěnost, vznětlivost), ale tato problematika není diagnosticky uzavřená, 

protože to otcovy kompetence neumožňují. 

V lednu 2004 po nástupu chlapce do MŠ spočívala řeč pouze ve zvucích, pohyby 

bez nápodoby, ochablé obličejové svalstvo, žádný oční kontakt; schopen produkce 

několika málo slov, hojně užíval nonverbální komunikaci. V té době měla učitelka MŠ 

podezření na vadu sluchu a doporučila audiometrii. Chlapec byl podle učitelky zřejmě 

zvyklý jen na příkazy, ne na řeč jako takovou. V MŠ se od roku 2004 všechny oblasti 

začaly rozvíjet intenzivněji. Chlapec pracoval se „školní logopedkou" podle 

individuálního plánu. 

V roce 2004/2005 byl chlapec zařazen do třídy s integrací, avšak zatím nebyl 

integrován24. Byl to pro chlapce adaptační rok, kdy si zvykal na prostředí, na 

vrstevníky, pedagogy, pravidla třídy. Při práci s pracovními listy odmítal pracovat či 

pracoval jen částečně, u ničeho delší dobu nevydržel, byl negativistický. Ke konci roku 

však začal pracovat s chutí, později práci vyžadoval. 

Chlapec dostal v roce 2005 odklad školní docházky pro nerovnoměrný psychický 

vývoj, nezralost v oblasti percepční, obtíže v řečovém projevu v důsledku sociální 

zanedbanosti a špatného rodinného zázemí. V roce 2005/2006 byl chlapec integrován na 

základě doporučení PPP, která určila oblasti, jež bylo potřeba rozvíjet (jemná motorika, 

grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, sociální oblast). V únoru roku 2005 došlo 

mezi mnou a chlapcem k prvnímu kontaktu. 

24 Přestože chlapec nebyl integrován, byly jeho řečové dovednosti zdokonalovány „školní logopedkou" 
prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu. 
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I když došlo k posunu po kognitivní stránce vývoje, přesto pedagog u chlapce 

předpokládá potíže po nástupu do ZS. Z tohoto důvodu byla otci pro syna navržena ZS 

pro děti se zrakovým postižením, kde je snížený počet dětí ve třídě. Otec však vzhledem 

ke své časové vytíženosti a zdravotním potížím nesouhlasí. Chlapec bude zřejmě 

zařazen do ZŠ Na Smetance a v budoucnosti bude docházet na logopedickou péči ke 

„školní logopedce" v místě MŠ. V současné době (rok 2006) chlapec produkuje věty, 

spousta jeho slov je však pro okolí nesrozumitelná. V řeči se objevuje alespoň 

nápodoba, přesto jsou v této oblasti stále velké nedostatky. Horní dentice chybí, v řeči 

patrná patlavost, dyslalie, projevy opoždění a v důsledku zvětšené nosní mandle 

přítomna rhinolalie. Slovní zásoba je o půl až tři čtvrtě roku opožděná vzhledem k věku 

chlapce. Co se týče větné skladby, chlapec vyprodukuje větu, ze které druhý pochopí 

smysl; věta má však zpřeházený slovosled. Během let, kdy chlapec navštěvuje MŠ, vidí 

pedagog problém v domácím procvičování řečové oblasti. Pedagog nevidí řešení této 

situace v poskytnutí rodině studentky logopedie, která by zajišťovala domácí 

procvičování řečové oblasti bezplatně. Otec odmítá jakoukoliv pomoc z obavy 

z možného odebrání syna sociálním úřadem. „Školní logopedka" doporučila návštěvy u 

klinického logopeda, otec však není schopen docházet na logopedii v jiném místě. 

Foniatrické vyšetření: 

Pro podezření na zvětšené nosní mandle a následnou rhinolalii a pro podezření 

z nedoslýchavosti bylo „školní logopedkou" doporučeno foniatrické vyšetření. Chlapec 

byl tedy po domluvě a následném doporučení dětskou lékařkou odeslán na Foniatrickou 

kliniku do Žitné. Vyšetření mělo proběhnout na jaře 2005, pro nemocnost chlapce bylo 

odloženo na podzim. Chlapec byl indikován antibiotiky a podle názoru „školní 

logopedky", došlo ke změně velikosti mandlí v důsledku léků. Chlapec byl podroben 

předoperačnímu vyšetření. Absolvoval také audiometrii, kde byl sluch nalezen v normě, 

taktéž nosní mandle nebyly natolik zvětšené, aby chlapec musel podstoupit operaci. 

Psychologické vyšetření: 

Psychologické vyšetření podstoupil chlapec na jaře roku 2005 v PPP v Praze 2. 

Závěr z vyšetření: nerovnoměrný psychický vývoj, nezralost v oblasti percepční, obtíže 

v řečovém projevu v důsledku sociální zanedbanosti a špatného rodinného zázemí. 

V důsledku těchto faktů byl chlapci, psycholožkou navržen odklad povinné školní 

docházky. 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 61 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Pro přehled uvádím tabulku s konkrétními daty: 

Tabulka č. 5 

Roky Průběh , 
Srpen 1999 Chlapec narozen 
1999 - '/2 2004 Chlapec v péči matky - ústavy - Klokánek 
2. '/2 2004 - současnost Chlapec v péči otce 
Leden 2004 Nástup do MS 
2004/2005 Zařazen do třídy s integrací, nebyl integrován 
Jaro 2005 Foniatrické a psychologické vyšetření 
Jaro 2005 Odklad PSD 
2005/2006 Integrován do třídy s integrací 
2006/2007 Předpokládaný nástup do ZŠ 

B) Kazuistika dívky (pro srovnání) 

Pohlaví: ženské 

Rok narození: duben 2000 

Osobní anamnéza: 

> O graviditě, průběhu těhotenství či porodu nemáme žádné informace 

> Opožděný vývoj ve všech oblastech (jemná, hrubá motoriky, zejména pak v řeči 

- do třech let nemluvila) 

> Levák 

Rodinná anamnéza: 

—> Dívka (Anna) pochází z úplné rodiny 

-» Otec kolem 35 let a matka zhruba 32 let (učitelka přesně neví); matka má 

středoškolské vzdělání, působí jako zdravotní sestra; otec podle učitelky zřejmě 

středoškolské vzdělání nemá (nepodložená informace) 

Dívka má starší sestru ve věku sedmi let, která také navštěvovala stejné 

předškolní zařízení; v současné době sestra dochází do ZŠ ve shodném místě s 

MŠ; u sestry je diagnostikováno SPU 

-» Rodina bydlí v Praze společně s babičkou (matka otce) 

—» Matka vzhledem ke svému povolání odjíždí často pracovat do zahraničí, o děti 

se stará otec spolu se svou matkou; podle výpovědi učitelky je babička velmi 

energická a mezi sledovanou dívkou a její babičkou dochází k častým střetům; 
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spolupráce se nedá hodnotit jako dobrá, rodiče nerespektují závěry 

z vyšetřeních, provedené odborníky daných oborů, neřídí se radami ani 

doporučeními 

Vývojová anamnéza: 

-» Nástup do MŠ Na Smetance v září 2003, jejíž výběr spočíval v předchozích 

návštěvách starší dcery 

-» Kognitivní vývoj, komunikace, pragmatické faktory řečové činnosti a další 

neodpovídaly věku dítěte; v roce 2003 byla dívka v oblasti řeči na úrovní 1 , 5 - 2 

letého dítěte 

—> Po sociální stránce měla dívka problémy navazovat kontakty s ostatními dětmi. 

Objevovaly se však potíže i s oblékáním, kdy pozornost se ubírala jiným 

směrem. Pedagog konstatoval, že jsou u dívky patrné symptomy ADHD 

(nesoustředěnost, vznětlivost), ale tato problematika není stále diagnosticky 

uzavřená. 

-> V září 2003 po nástupu dívky do MŠ spočívala řeč pouze ve zvucích, pohyby 

bez nápodoby, ochablé mimické svalstvo, obličejové svalstvo, žádný oční 

kontakt; schopna produkce několika mála slov, která byla navíc nesrozumitelná; 

hojně užívala nonverbální komunikaci. Navíc byla velmi plačtivá, emotivní a 

měla velmi nízké sebevědomí 

-> V září 2003 začala dívka docházet do logopedické ambulance, kde bylo 

podezření na elektivní mutismus, diagnostikována byla vývojová dysfázie; 

v září 2005 byl dívce doporučen klinickou logopedkou šestinedělní pobyt v 

logopedickém stacionáři na Foniatrické klinice v Žitné; od té doby dívka 

dochází ambulantně, další pobyt v logopedickém stacionáři je plánován na 

červen letošního roku; 

-» Nejprve byla dívka zařazena do běžné třídy z důvodu adaptace a sledování 

průběhu vývoje; do třídy s integrací byla dívka zařazena ve školním roce 

2005/2006 na základě vyšetření PPP a doporučen odklad PŠD na školní rok 

2006/2007; toto vyšetření probíhalo v místě MŠ za přítomnosti sociálního 

pedagoga a psychologa, o přesném závěru jsem nebyla informována 

V současné době i když došlo k posunu v řečové oblasti verbální úroveň řeči 

neodpovídá danému věku, tzn., že např. není schopna analýzy - syntézy, v řeči 

jsou výrazné agramatismy, odbíhá od tématu, nedokáže správně reprodukovat 
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dlouhou větu; nedokáže spontánně spočítat věci kolem sebe; nedokáže správně 

vysvětlit, na co se používají předměty běžné potřeby; nezvládne reprodukci 

kratšího příběhu, není schopna dodržet posloupnost děje, nedodržuje pravidla 

komunikace (skáče do řeči, není schopna naslouchání, utíká od dialogů), slovní 

zásoba neodpovídá věku, je zhruba na úrovni pětiletého dítěte, řeč je velmi často 

nesrozumitelná atd. 

Pro přehled uvádím tabulku s konkrétními daty: 

Tabulka č. 6 

Roky^ Průběh 
Duben 2000 Dívka narozena 
Září 2003 Nástup do MS - běžná třída 
Září 2003 Vyšetření v logopedické ambulanci, dochází dodnes i 
Září 2005 Pobyt v logopedickém stacionáři na Foniatrické klinice v Žitné, dodnes 

dochází ambulantně 
2005 1. vyšetření PPP 
2005/2006 Zařazena do třídy s integrací na základě vyšetření PPP ! 
Leden 2006 2. vyšetření PPP, doporučen odklad PŠD 
Červen 2006 Předpokládaný pobyt v logopedické ambulanci na Foniatrické klinice v 

Žitné ! 

6.3.1.2. Metody 

—> Pozorování formou videozáznamů 

—» Pozorování 

—> Analýza videozáznamů 

->• Konverzační analýza 

Analýza dokumentů (vyšetření z PPP) 

—» Rozhovor s pedagogem MS 

-» Studium odborné literatury a dalších pramenů 

-» Využití vlastních zkušeností, dovedností, znalostí 

6.3.2. Realizační fáze 

Ráda bych se zmínila o jedné z velice účinných intervenčních technik, která pomáhá 

při zvládání problémového chování dítěte, jako prevence možných výchovných potíží a 

při posílení dobrého vzájemného vztahu (interakce) a komunikace. Jde o videotrénink 
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interakcí (VTI), což je metoda, která vznikla v Nizozemí počátkem 80. let 20. století. 

V ČR je zřizovatelem Národního centra pro videotrénink interakcí, jak uvádí Michalová 

(2004), občanské sdružení SPIN. Vzniklo v roce 1993 a sdružuje odborné pracovníky 

(psychology, speciální pedagogy, sociální pracovníky, rodinné terapeuty atd.). Při 

videotréninku se vychází z principu, že každé dítě od narození vyvíjí pozitivní iniciativy 

(podněty), VTI se zaměřuje na základy dobré komunikace, slouží jako primární a 

sekundární prevence. Nejdůležitější součástí VTI je videointerakční analýza, která se 

zaměřuje na komunikační prvky, hlavně na to, co ještě v komunikaci jde dobře. Terapie 

VTI se skládá ze tří částí: nahrávání situace, analýza interakcí a rozbor. Podobně jsem 

postupovala i já. 

Pro sledování vývoje chlapce v oblastech (viz cíl diplomové práce) jsem volila 

metodu videozáznamu. Cílem videonahrávek bylo zmapování výše uvedených oblastí 

(viz kapitola 6.1.) u chlapce. Jednalo se např. o jeho přirozené chování v kolektivu, 

o navazování kontaktů, rozpoutávání rozhovorů jak s učitelkou, tak s vrstevníky, a 

reakce na rozhovory, které byly vyvolané vrstevníky či učitelkou. Dále jsem sledovala 

způsob jeho komunikace, větnou skladbu, slovní zásobu, spontánní řeč, mimiku, gesta, 

socializaci v kolektivu, kooperaci jak s paní učitelkou, tak s vrstevníky, atd. 

Každá videonahrávka spočívala ve třech stále se opakujících situacích, tedy oblékání 

(popřípadě svlékání), volná hra a řízená hra, stolování. 

K předposlední videonahrávce jsem přidala pro srovnání záznamy o dítěti také s 

vyskytujícími se prvky ADHD, jež jsem sledovala ve shodných oblastech jako chlapce. 

Kromě pořizování videozáznamů, jsem užila i metodu přímého pozorování při 

zkoumání vnějších faktorů řečové komunikace a rozhovor s učitelkou pro doplnění 

všech informací a objektivního vyhodnocování výsledků plynoucích z analýz 

jednotlivých videonahrávek. 

Po získání dostatečného materiálu jsem provedla kompletní analýzu videonahrávek 

se zaměřením na výše uvedené aspekty a následné vyhodnocení výsledků. 
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6.3.2.1. Konverzační analýza 

Při analýze všech videonahrávek jsem vycházela z publikace autorek Olgy 

Miillerové a Jany Hoffmannové, Kapitoly o dialogu . 

Autorky zde představují „konverzační analýzu" (conversation analysis) jako jeden 

z nej výraznějších směrů, jehož základy byly položeny koncem 60. let v USA. Inspirací 

se staly práce z okruhu etnometodologie a mikrosociologie, založené na empirickém 

zkoumání chování a řeči lidí v běžných, každodenních situacích. Pojem „interakce" tu 

zahrnuje lidské kontakty, spolupráci, vzájemné působení, verbální i neverbální 

dorozumívání. Cílem je interpretovat ze zaznamenané sociální skutečnosti (z 

magnetofonových nahrávek, z videozáznamů dialogů) interakční techniky účastníků a 

zákonitosti organizace rozhovorů. Analýza má být objektivní, detailní. Důležité je 

vybavení kvalitní technikou (magnetofony, kamery, mikrofony, videorekordéry) a volba 

vhodného, účelného transkripčního systému (systémy značek pro jevy a prostředky 

paralingvální a neverbální, tj. pro pauzy, intonaci, zdůrazňování a prodlužování ve 

výslovnosti, pro skákání do řeči, současné mluvení i pro pohledy, gesta, smích atd.). 

Jednotlivé části dialogu 

Pragmatika, tedy sociální jazyk popisuje, jak se jazyk bude přizpůsobovat 

specifickým sociálním situacím, emocionálnímu sdělování, zdůraznění významu atd. 

Přestože např. dítě vyslovuje hlásky i slova správně, má rozsáhlý aktivní slovník, užívá 

i dlouhé komplexní věty s adekvátní gramatikou, může mít komunikační problémy, 

pakliže neovládá pravidla pro vhodný sociální jazyk. Tato rovina zahrnuje tyto 

komunikační dovednosti: užívání jazyka pro různé záměry (pozdravení, oslovení, 

informování, požádání, slibování, odpovědi na otázky, tvoření vývojově přiměřených 

otázek, protestování, sestavení správných mluvních obratů při hraní), přizpůsobení a 

změna jazyka (podle potřeb a očekávání posluchače nebo situace; mluvení dítěte ve 

třídě, mezi dětmi, na hřišti apod.), dodržování pravidel vyprávění a konverzace 

(posloupnost vyprávění příběhu, sdělení zprávy, podrobné vylíčení událostí dne; 

konverzační obraty přiměřené věku, pravidla mluvních obratů v konverzaci - zahájení 

tématu konverzace, setrvání u tématu, změna formulace nechápe-li posluchač 

sdělované; pravidla přiměřeného užívání neverbálních signálů při konverzaci - fyzický 

25 Milllerová, O., Hoffmannová J. Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia 1994 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 66 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

odstup mezi mluvícím a naslouchajícím, faciální exprese, oční kontakt). U každého 

dítěte se může stát, že se v určitých situacích objeví pragmatické potíže. Objevují—li se 

však nápadně často a jsou-li vzhledem k věku dítěte nepřiměřené, může se jednat o 

pragmatickou poruchu. Ta pak může mít za následek snižování sociálního přijetí, kdy se 

např. kamarádi začnou vyhýbat konverzaci s takovým dítětem. Často tato porucha 

koexistuje s jinými jazykovými problémy, např. slovníkový-pojmový vývoj či problémy 

s gramatikou (Dvořák, 2003). 

Mimojazykové jevy, např. vztahy účastníků, způsob komunikace, místo, čas a situace 

výpovědi označujeme tedy jako pragmatické faktory řečové činnosti, a právě těmi se 

hodlám u chlapce zabývat. Lechtá (1990) uvádí, že jde o rovinu sociálního uplatnění 

komunikační schopnosti, kdy do popředí vystupují sociální a psychologické aspekty 

komunikace. Klenková (2000) zdůrazňuje, že v období intelektualizace řeči dochází 

k regulační funkci řeči. Chování dítěte je možné regulovat řečí a dítě samotné používá 

řeč k regulaci dění ve svém okolí. 

Hlavní z problémů komunikace je především mechanismus střídání mluvčích 

v rozhovoru (turn - taking), dále organizace výpovědí a replik v sekvencích a typy 

těchto sekvencí nebo mechanismy oprav, korektur; pohyb témat v konverzaci či 

neverbální prostředky a jejich spolupůsobení v interakci s prostředky verbálními. Větší 

zájem se soustřeďuje na vlastní jazyk, jazykové kvality dialogů. Sleduje se běžná 

každodenní konverzace (v rodině, mezi přáteli) a interakce v institucionálních 

podmínkách (škola, úřad, soud, ordinace, různé poradny, pracovní diskuse aj.). 

Ve svých videonahrávkách jsem se zaměřila na Karlovu komunikaci, sdělování 

dorozumívání se s ostatními. Jde tedy o sociální komunikaci, která je z pedagogického 

hlediska důležitá. 

„Komunikace mívá tuto strukturu: mluvčí - záměr sdělení - formulace sdělení -

vlastní sdělení - posluchač - interpretace obsahu a záměru mluvčího - reakce 

posluchače. Sociální komunikace vytváří základní souvislosti mezi hlavními stránkami 

sociálního styku lidí: mezi činností, interakcí a společenskými vztahy" (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2001, s.104). 

Chci se zaměřit především na jazykovou realizaci dialogu. Velký podíl na 

dialogickém dorozumívání mají i nejazykové prostředky, tzn. pohledy, gesta, pohyby, 

smích. 
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Závažné významy může někdy v dialogu vyjadřovat i mlčení jednoho z partnerů 

(Mullerová, Hoffmannová, 1994). 

Autorky (1994) uvádí, že u dialogu jde o členitost textu. Přerušování souvislého 

proudu řeči je motivováno možnostmi a záměry mluvčího, jeho individuálním tempem 

řeči, rychlostí a „hladkostí" artikulace, jak často se potřebuje nadechnout, v jakých 

dávkách sděluje určité informace, tím, jak přemýšlí o svých formulacích. Důležité je 

téma textu, jeho členitost, ale především členitost dialogu závisí také na tom, jak se 

v dialogu partneři střídají, jak vzájemně spolupracují, na kolik berou ohledy jeden na 

druhého, zda pustí jeden druhého ke slovu, zda si neskáčou do řeči atd. Nesmíme 

opomenout u konfliktních dialogů, že ostré, příkré nebo vzrušené výměny názorů jsou 

bohatší o některé hodnoty jako je napětí, dramatičnost, emocionalita, na druhou stranu 

se z těchto dialogů vytrácí jasnost a přehlednost. 

6.3.2.2. Analýza videozáznamů 

Přehrávala jsem natočené situace a v každém momentě, kdy chlapec vyvíjel nějakou 

iniciativu jsem sledovala jakou iniciativu vyvíjí, zda je signál vysílaný chlapcem 

přijímán okolím, zdaje potvrzen příjem iniciativy a zda v interakci převažují pozitivní 

či negativní momenty kontaktu.V rozboru videozáznamů jsem podrobně analyzovala 

Karlův řečový a neřečový projev, který probíhal během natáčené akce. Z hlediska 

komunikace jsem se více zaměřila na momenty, kdy chlapec kontakt s vrstevníky i 

učitelkou vyvolával prostřednictvím komunikace sám a kdy pouze reagoval na 

komunikaci vyvolanou někým jiným. Dále pak na druh reakce a na situaci, kdy proběhl 

verbální projev Karla. Z téměř každé videonahrávky uvádím několik ukázek verbálního 

projevu, kde jsem sledovala způsob mluvy, větnou skladbu, schopnost vyjadřování se, 

slovní zásobu, začlenění se do skupiny aj. 

V situaci, kdy se Karel oblékal a svlékal jsem se konkrétně zaměřila především na 

motoriku, plánování pohybu, mimovolné pohyby, opět řečové a neřečové projevy, 

komunikaci, schopnost sebeobsluhy, schopnost samostatnosti a na způsob požádání o 

pomoc. 

Při hře byla zpočátku analyzována volná hra, poté hra na zadané téma. V důsledku 

hry jsem zkoumala kooperaci Karla s vrstevníkem či více vrstevníky, bohatost kontaktů 
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prostřednictvím komunikace, reakce vrstevníků na chlapce a naopak, řečové a neřečové 

projevy. 

Řečové a neřečové projevy jsou uváděny v procentech, kdežto vyvolání verbální 

komunikace je uváděno v počtech. 

Při zpracování řečových a neřečových projevů (viz Tabulka č. 9, Graf č. 6 a Přílohy 

2 - 7 ) jsem vycházela z hlasového projevu jako 100%, z nichž jsem následně 

vypočítala, kolik procent chlapec vyprodukoval řečového projevu a kolik procent 

neřečového projevu. Shodně jsem provedla výpočty u dívky a následně jsem výsledky 

porovnala (viz Graf č. 7, Přílohy 2 - 7). 

6.3.2.3. První videozáznam 

První videozáznam byl pořízen v únoru 2005. 

V tomto videozáznamu jsem začala sekvencí26 „svlékání". Tato sekce trvala zhruba 8 

minut. Největší pozornost byla věnována řečovým a neřečovým projevům chlapce. 

Z analýzy tohoto videozáznamu vyšlo, že při oblékání šlo u chlapce v 58% o řečový 

projev, ve 42 % o neřečový projev. Podle mého názoru se však jednalo o projev na 

základě prvního setkání, o reakci na novou situaci, kdy na sebe chlapec velmi důrazně 

upozorňoval. Při svlékání byla patrná neobratná koordinace, nedostatečná schopnost 

plánování pohybu a projevy psychomotorického neklidu. Při této činnosti chlapec 

dokázal vyvolat verbální komunikaci ve čtyřech případech. 

Následovala sekvence „hra" na zadané téma „Autobus", která trvala zhruba půl 

hodiny. V tomto případě se ve 43 % jednalo o řečový projev, v 57 % o neřečový projev 

chlapce. Jednalo se z velké části o onomatopoie a zvuky, kterými si chlapec dopomáhal 

při hře. V této sekci nastalo 12 případů, kdy chlapec vyvolal verbální komunikaci. 

Vzhledem k faktu, že u chlapce nebylo možné vyvolat komunikaci běžným způsobem, 

užil k tomu své specifické metody - konflikt. Co se týká komunikace s učitelkou, ta 

pokládala větší množství otázek, na které chlapec odpovídal, pokud verbálně, tak velmi 

stroze, ale většinou nonverbálně (kývnutím, ukázáním paží apod.) 

Tuto hru zadala paní učitelka. Děti připravily prostředí, tedy židle jako sedačky 

v autobusu. Zpočátku byly menší rozepře, kdo bude dopravní prostředek řídit, ale po 

26 Pozn. Videonahrávka = celkový videozáznam, který byl pořízen v průběhu pěti setkání 
Sekvence = jednotlivé části jednoho videozáznamu 
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určité době se do vedení dostal Karel. Karel tedy jako řidič autobusu vezl cestující, 

které představovala panna, jíž chlapec usadil na jednu ze „sedaček". Problém byl v tom, 

že se ostatní děti do hry nezapojovaly, přestaly se angažovat. Děti většinou na chlapce 

nereagovaly, připojovaly se jen ojediněle a to na velmi krátkou chvíli. Karel chtíc 

navázat kontakt s kýmkoliv z kolektivu, oslovil jednoho ze svých kamarádů. Musel se 

však z „autobusu" přesunout za kamarádem na koberec. V této části videozáznamu 

jsem zachytila a etnograficky přepsala dialog mezi Karlem a jeho vrstevníkem, poté 

s paní učitelkou. 

Jak jsem se již zmínila, šlo v prvé řadě o dialog s vrstevníkem, který se původně 

týkal řízené hry (jízda autobusem). 

K - Karel 
k - kamarád 

K: Hele / ty budeš řídit ten autobus/jo?27 

k: Ne/já budu teďko dělat to auto 
K: A /kdo to bude řídit? 
k: No /přece ta panenka 
V průběhu dialogu si kamarád na koberci kreslil. Karel zřejmě tušil, že další 

spolupráce s kamarádem nevyjde a rozhodl se zapojit do stejné činnosti jako jeho 

vrstevník a navázat tak další kontakt, respektive jej nepřerušit, eventuelně dále 

rozvinout. 

K: Kde to bude /kdes to našel? 
k: Tohle? Tamhle/ tamhle v tom košíčku / kde jsou nový / nový papíry 
K: Eee/já tam vybrat 
k: Tak poď se mnou 
K: Tady? 
Repliky obou chlapců mají složitější stavbu a někdy bohaté vnitřní členění. Šikmé 

čáry naznačují jejich části oddělené klesavou melodií, popřípadě přestávkou řeči. Jak 

popisují autorky Míillerová, Hoffmannová (1994) repliku by bylo možno dále rozdělit 

na jednotlivé syntaktické konstrukce (členění však není zcela totožné zásluhou 

přídatných výrazů hele, ne, a, no, eee, které jsou typické pro mluvený projev a nejsou 

zapojeny do syntaktických konstrukcí). 

27 Šikmými čarami umístěnými v úryvcích z autentických mluvených dialogů naznačuji zvukové 
(pauzové a/nebo intonační) předěly. 
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V druhé řadě šlo o dialog Karla s paní učitelkou, kdy chtěl s její pomocí nalézt výše 

zmiňovaný papír, díky kterému by mohl vykonávat stejnou činnost jako jeho kamarád, 

tedy kreslit a nepřerušit popřípadě rozvinout další komunikaci, kontakt. 

K - Karel 
U - učitelka 

K: Pani učitelko -
U: Čistý papír / nebo co potřebuješ? 
K: Já nechci ten -
U: Nebo tady ten nový? 
K: Já nechci ten -
U: Kájol 
K: Jak ntá tady Kvido 
U: Kvido? Jaký má Kvido? Hele /ty to máš upatlaný pod nosem /dojdi si umýt nos 

a přijď' jo? 

Karel se jednak neuměl dostatečně vyjádřit, což může svědčit o jeho jazykových 

schopnostech, slovní zásobě, pohotovosti. 

I po stránce významové a funkční se replika dělí přinejmenším na čtyři části: v první 

části (Kvido?) učitelka se ujišťuje, zda Karel opravdu myslel svého vrstevníka Kvída; 

ve druhé části (Jaký má Kvido?) učitelka zjišťuje, který druh papíru má Karel na mysli; 

ve třetí části (Hele / ty to máš upatlaný pod nosem) učitelka Karla upozorňuje na jeho 

vzhled, konkrétně na špinavý nos, zatímco ve čtvrté části (dojdi si nos umýt a přijď) 

žádá Karla, aby se upravil a pak přišel dořešit svou žádost. 

Speciální funkci a specifickou pozici v dialogu zaujímají přípravné a vložené 

sekvence. U přípravné sekvence jde o to, že v dialogu člověk provádí kontrolu situace, 

ověřuje si, zda jsou vhodné podmínky pro uskutečnění jeho záměru před realizováním 

jeho vlastního. 

U vložené sekvence jde tehdy, když partnerovi není jasná první replika mluvčího 

(nepochopí její význam, funkci, některou její část apod.) a pak např. nereaguje na 

otázku odpovědí, ale sám se táže na to, čemu nerozuměl. 

V případě této videonahrávky se výše uvedené skutečnosti týkají záznamu z dialogu 

Karla a jeho vrstevníka. 
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K-Kare l 
k - kamarád 
U - učitelka 

K: Kde to bude/Kdes to našel? 
k: Tohle? Tamhle / tamhle v tom košíčku / kde jsou nový / nový papíry. 
K: Tady? 
V dialogu Karla s učitelkou můžeme taktéž zaznamenat vloženou sekvenci. 

K: Paní učitelko -
U: Čistý papír/nebo co potřebuješ? 
K: Já nechci ten — 
U: Nebo tady ten nový? 
K: Jak má tady Kvido 
U: Kvido? Jaký má Kvido? 

Další významnou částí dialogu je funkce mechanismu střídání partnerů. Při dialogu 

dvou partnerů by se mluvčí měli pravidelně střídat, což se ve výše uvedených 

rozhovorech objevuje. 

Třetí sekvence „stolování" trvala asi 20 minut. V této situaci šlo v 74% o řečový 

projev, ve 26 % o neřečový projev. Chlapec se zoufale snažil navázat komunikaci 

s kýmkoliv u stolu. Tato situace však nenastala ani v jednom případě. 

Situační dialog 

Ráda bych dialog rozebrala podrobněji. Uvádím systém značek viz Můllerová, 

Hoffmannová (1994, s. 62) , které hodnotí jednotlivé prostředky a jevy, jenž se 

v dialogu objevují. 

• pauza 

o otázka 

]. klesnutí melodie 

| stoupnutí melodie 

: prodloužení samohlásky 

= okamžité až překotné navázání na repliku partnera 

xy zdůraznění slabiky nebo slova 
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K - Karel 
V - vrstevník 
U - učitelka 

1K: Hele j m ty budeš řídit ten autobus j jo] o 
2V: Ne [ já budu teďko dělat to auto[ 
3K: A • kdo to bude řídit f o 
4 V: No: u přece ta panenka { 
5K: Kde to bude | • kdes to našel | o 
6 V: Tohle om Tamhle {» tamhle v tom košíčku [m kde jsou nový a nový papíry \, 
7K: E\» já tam vybrat [ 
8V: Tak pod' se mnou j 
9K: Tady om Paní učitelko 
10U: Čistý papír nebo co potřebuješ o 
UK: Já nechci tenim 
12U: Nebo tady ten nový o 
13K: Já nechci ten !• 
I4U: Kájo xy j 
15K: Jak má tady Kvido [ 
I6U: Kvido o« Jaký má Kvido o j Hele ty to máš upatlaný pod nosem dojdi 
si umýt nos a přijď\ jo] o 

V prvním dialogu se mnou sledovaný chlapec v bodě 5K opravil, respektive dvakrát 

vyjádřil jednu skutečnost. Mohl tuto započatou syntaktickou konstrukci opravit 

z důvodu, že si pravděpodobně uvědomil, že jejím prostřednictvím nemohl ztvárnit 

obsah, který chtěl sdělit nebo si jen vzpomněl na vhodnější či přesnější formulaci. 

Hojně využívá kontaktových prostředků a přídatných výrazů (hele, no, jo), čímž se 

snaží oslovovat své vrstevníky. Otázka zní, zda si jména svých kamarádů pamatuje. 

V každém případě je zřejmé, že chlapec oslovuje jen paní učitelku. Dále chlapec 

pokládá vrstevníkovi zavřené otázky, pravděpodobně očekává stručnou odpověď. Na 

užívání otevřených a uzavřených otázek má podle Můllerové, Hoffmannové (1994) 

vliv komunikační oblast, ve které se vyskytují komunikační situace a vztahy partnerů. 

Zavřené otázky tlumí vyjadřovací a komunikační aktivitu dětí a nepodněcují je 

k přemýšlení. Sled těchto otázek se podle nich stává stereotypem. Po zvukové stránce 

řeči chlapec celkově křičí a to nejen při prosazení svého názoru, ale i při běžné řeči. 

Tempo řeči je zrychlené, artikulace setřelá. Mechanismus střídání řeči byl podle mého 

názoru dodržen. Problém byl v navazování kontaktu. Děti většinou na chlapcovy výzvy 

nereagovaly a někdy trvalo delší časový úsek, než zareagovaly, byť třeba negativně. 
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6.3.2.4. Druhý videozáznam 

Druhá nahrávka byla pořízena v dubnu roku 2005. V tomto videozáznamu jsem 

začala opět sekvencí „oblékání", „svlékání". Tato sekvence trvala zhruba 15 minut. 

Největší pozornost byla věnována řečovým a neřečovým projevům chlapce. Z analýzy 

tohoto videozáznamu vyšlo, že při výše zmíněné činnosti šlo u chlapce v 60% o řečový 

projev, ve 40 % o neřečový projev. Stále byla pro chlapce tato situace (nahrávání na 

videokameru) neobvyklá a jeho projevy tomu v dané chvíli odpovídaly. I nadále tu byla 

při svlékání neobratná koordinace, nedostatečná schopnost plánování pohybu a projevy 

psychomotorického neklidu. Při této činnosti chlapec na rozdíl od první videonahrávky 

nedokázal vyvolat verbální komunikaci ani v jednom případě. 

Následovala sekvence „hra", kde téma bylo předem určené. Společně s druhým 

chlapcem měli postavit cokoliv ze stavebnice. Tato činnost trvala zhruba 15 minut. Oba 

chlapci spolu téměř nekomunikovali a ani společně se stavebnicí nepracovali. Každý se 

soustředil na vlastní činnost. Mnou sledovaný chlapec se neprojevoval jako tvořivý, 

s originálním nápadem. Naopak kopíroval postup svého vrstevníka a v jeho práci se 

projevila jen nepatrná snaha o obměny. Po několika minutách se k oběma chlapcům 

přidal další vrstevník, se kterým se mnou sledovaný chlapec snažil komunikovat. Ten 

však na jeho výzvy a návrhy ke komunikaci nereagoval. V tomto případě šlo v 65 % o 

řečový projev a 35 % o neřečový projev chlapce. Jednalo se z velké části o onomatopoie 

a zvuky, kterými si chlapec dopomáhal při práci se stavebnicí. Tyto neřečové projevy 

mi připadaly jako zastírací manévr, který měl odvést pozornost pozorovatele od faktu, 

že svou činnost kopíruje od vrstevníka. V této sekvenci nastaly pouze 3 případy, kdy 

chlapec vyvolal verbální komunikaci a to téměř vždy s paní učitelkou. Učitelka opět 

pokládala větší množství otázek, na které chlapec odpovídal, pokud verbálně, tak velmi 

stroze, ale většinou nonverbálně (kývnutím, ukázáním paží apod.) 

V této části videozáznamu jsem zachytila a etnograficky přepsala dialog mezi Karlem 

a jeho vrstevníkem, poté s paní učitelkou a také monolog, který chlapec vedl při sklízení 

stavebnice. 
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K-Kare l 
V - vrstevník 
U - učitelka 

K: Hele /koukej se... 
V: 
U: Za malou chviličku bude obidek. (ke všem dětem) 
K: Paní učitelko /tam byl na zemi papíry 
U: Tak jo / děkuji / Kájo 

Opět je zde patrná nedostatečná schopnost vyjádřit se. U věty, kdy chlapec 

komunikuje s učitelkou nepoužil větu gramaticky správně („tam byl na zemi papíry"). 

Dále můžeme zaznamenat problém v komunikaci, kdy chlapec na Karla nereagoval. 

S učitelkou problém nebyl. Jednak chlapec sám vyvolal komunikaci, a i když správně 

gramaticky nepoužil větu, paní učitelka chlapci rozuměla a na jeho řečový projev 

reagovala. 

Dále uvádím monolog Karla, kdy hovořil k dětem, které spolupracovaly při uklízení 

stavebnice. Opět uvádím systém značek viz Mullerová, Hoffmannová (1994) , které 

hodnotí jednotlivé prostředky a jevy, viz 1. videozáznam. 

Ne: už ne xy j 
Na druhou stranu dám tam [ 
Hezky tam malý\ 
Tady.xy 
Já to tam uklidim j ja to tam uklidím | • 

Šlo o situaci, kdy Karel zaujal, respektive se snažil zaujmout pozici vůdčí osobnosti a 

„dirigovat" tak ostatní děti. Samotné věty nezní tolik smysluplně, děti však chlapci 

rozuměly. V dané chvíli se Karel cítil důležitý. Vypadalo to, jako by měl jasné místo ve 

skupině. Běžně však v takovéto pozici nestojí. Děti chlapce respektují, on však bývá 

v submisivní pozici. Nutno podotknout, že při monologu se jedná o kontakt nepřímý na 

rozdíl od dialogu, který je charakteristický kontaktem přímým, bezprostředním 

(Mullerová, Hoffmannová, 1994). 

Třetí sekvence „stolování" trvala asi 20 minut. V této situaci šlo v 94% o řečový 

projev, v 6 % o neřečový projev. Chlapec se zoufale snažil navázat komunikaci 

s kýmkoliv u stolu. Verbální komunikaci vyvolal v sedmi případech. Uvádím jeden ze 

zoufalých pokusů chlapce navázat komunikaci, upoutat pozornost vrstevníka jménem 

Jiří. Šlo o situaci, kdy oba chlapci seděli v jídelně u jednoho stolu, naproti sobě. 
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K-Kare l 
J - Jiří 
V - další vrstevník 

1K: Jirko i Jirko J. pani učitelka našla m vylila omáčku{ 
2J: • • • 
3K: Hele I • paní učitelka vylila omáčku tam[ 
4J: m • • 

5K: Jirko j Jirko { koukej m Jirko[ Jirko{ m Jirko[ Jirkol Jirko\ xy Koukej\ xy 
6J: m m m 
7K: Jirko j Jirko { Jirko[ xy 
8J: mm m 
9K: Jirko i Jirko[ Jirko\ hele\ xy 
10J: mmm 
UK: Jirko | Jirko\ Ini: t 
12J: mmm 
13K: Jirko i Jirko [ Jirko\m (sklenička na ústech, snažil se vydat pomocí sklenice 
zvuk, který by chlapce upoutal) 

14J: mmm 
15 V: Vemsii 
16K: Na to nesaheji xy 

Většina dětí u stolu, kde seděl také mnou sledovaný chlapec, se mezi sebou bavila. 

Karel samozřejmě také toužil po komunikaci a vybral si pro tuto chvíli vrstevníka 

jménem Jiří. Snažil se Jiřího upoutat v okamžiku, kdy učitelka vylila na zem omáčku. 

Karel tuto situaci využil, neboť vycítil, že by zde mohl mít úspěch. Karel byl opravdu 

trpělivý, vydržel upoutávat pozornost tím, že vyvolával jméno vrstevníka, se kterým 

toužil navázat kontakt svou vytipovanou „senzací", sedmkrát. K navázání kontaktu však 

nedošlo ani v jednom případě. Karel byl Jiřím doslova ignorován. Při své snaze vyvolat 

komunikační proces si mnou sledovaný chlapec dopomáhal pohyby rukou, někdy i těla. 

Po druhé pauze, respektive ignoraci Jiřího, nastala u Karla delší pauza, která mohla 

signalizovat, že si chlapec rozmýšlí další postup, že obhlíží momentální situaci či že 

nabírá sílu pro další pokus o navázání kontaktu. Na samém konci komunikačního 

nezdaru navázal s Karlem kontakt další vrstevník, který mu nabídl sušenky ležící na 

stole, připravené pro děti jako zákusek. Karel byl očividně vyveden z míry v důsledku 

velkého vynaloženého úsilí při prvním pokusu o kontakt a tak na tohoto vrstevníka 

reagoval velmi negativně. 
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6.3.2.5 Třetí videozáznam 

Třetí nahrávka byla pořízena v červnu roku 2005. V tomto videozáznamu jsem 

začala opět sekvencí „oblékání", „svlékání". Tato sekce trvala zhruba 10 minut. 

Největší pozornost byla opět věnována řečovým a neřečovým projevům chlapce. 

Z analýzy tohoto videozáznamu vyšlo, že při výše zmíněné činnosti šlo u chlapce v 67% 

o řečový projev a ve 33 % o neřečový projev. Tentokrát už tato situace (nahrávání na 

videokameru) nebyla pro chlapce neobvyklá a jeho projevy tomu v dané chvíli 

odpovídaly, tzn. nepředváděl se, ale naopak se choval, jako kdyby nebyl nahráván na 

videokameru. Stále tu byla při svlékání neobratná koordinace, nedostatečná schopnost 

plánování pohybu a projevy psychomotorického neklidu, i když se mi zdálo, že v menší 

míře než v předchozích dvou nahrávkách. Při této činnosti chlapec neměl potřebu 

vyvolávat jakoukoliv verbální komunikaci a tak jí ani v jednom případě nevyvolal. 

Následovala sekvence „hra", kde tématem bylo sestavit silnici z dřevěných částí, 

rozestavět značky a pak byl průběh hry neřízený. Tato činnost trvala zhruba 15 minut. 

V tomto případě se v 71 % jednalo o řečový projev, ve 29 % o neřečový projev chlapce. 

Přes velké procento řečových projevů vyvolal mnou sledovaný chlapec pouze dvakrát 

verbální komunikaci. 

Další činnost byla pro všechny děti společná a týkala se grafomotoriky. Úkolem 

všech dětí bylo najít kočce správnou cestu bludištěm, kdy na konci cesty měla kočka 

dosáhnout misky s mlékem, a trval zhruba 5 minut. Karel se v této činnosti vyznamenal. 

Byl rychlý a správně vyznačil cestu, kterou měla kočka projít. Úkol pochopil záhy po 

vysvětlení a během práce dodržel všechna pravidla, která byla předem stanovená. Potíž 

byla v nesprávné postuře Karla při psaní a v nesprávném úchopu tužky. Dále jsem měla 

pocit, že na pastelku příliš tlačí. 

Třetí sekvence „stolování" trvala asi 6 minut. Tato činnost byla kratší než 

v předchozích nahrávkách, neboť se jednalo o svačinu, ne o oběd. V této situaci šlo ve 

100% o řečový projev. Chlapec nevyvolal ani jednu verbální komunikaci. Řečové 

projevy byly pouze dva a neřečový projev nebyl žádný. Z tohoto důvodu šlo o řečový 

projev ve 100%. 

V tomto videozáznamu nebylo možné zachytit a etnograficky přepsat ani jeden 

z dialogů. Důvodem nebylo, že by mnou sledovaný chlapec nekomunikoval 
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s vrstevníky či naopak. Veškeré rozhovory byly naprosto nesrozumitelné a tudíž je 

nebylo možné přepsat a podrobně analyzovat jako v předešlých dvou nahrávkách. 

6.3.2.6. Čtvrtý videozáznam 

Čtvrtá nahrávka byla pořízena v listopadu roku 2005. V tomto videozáznamu jsem 

začala sekvencí „volné hry", kde téma nebylo zpočátku striktně dané. Společně s dívkou 

sestavovali dráhu. Tato činnost trvala zhruba 35 minut. Z videonahrávky je patrná určitá 

kooperace mnou sledovaného chlapce a dívky. Zpočátku obě děti nekomunikovaly 

verbálně. Později dívka komentovala činnost, avšak chlapec ihned nereagoval. 

Reagovat začal až po nějaké době. Později se do hry zapojila další dívka. Karel si 

realizoval podobu dráhy podle své představy, nerespektoval názor 1. dívky. Několikrát 

razantně vyňal část dráhy, kterou do této pozice dostala výše zmíněná dívka. Chlapec 

byl přesvědčen o tom, což velmi razantně dával dívce najevo, že daná část dráhy do 

onoho místa nepatří. Druhé dívky si chlapec téměř vůbec nevšímal a stavěl si podle 

svého. Občas se doplňoval s první dívkou. Nicméně obě dívky k sobě našly velmi 

rychle cestu, napojily se na shodný komunikační kanál, svůj kontakt verbalizovaly, 

reagovaly na sebe, doplňovaly se. Po nějaké době nabídla chlapci jedna z dívek jinou 

situaci hry, která spočívala v tom, že by jel Karel do místa, kde se nevyskytoval most a 

spadl by do pomyslné řeky. Tato nabídka proběhla dvakrát. Při první nabídce chlapec 

nereagoval a pokračoval ve své hře, zareagoval až při druhé nabídce. Po zhruba 19 

minutách hry výše zmíněných dětí se do hry připojil další člen, chlapec. Ve 23. minutě 

hry se Karel rozhodl uklízet, neboť ho tato hra přestala bavit, avšak na vyzvání učitelky 

přestal, neboť jiné děti chtěly v tomto duchu pokračovat. Při této hře je nutné 

podotknout, že byť se u Karla objevovaly potíže s komunikací, v tomto případě 

nekopíroval činnost druhých. Naopak byl tvořivý a originální, což se nedalo konstatovat 

u předešlé nahrávky. Ve 25. minutě se Karel připojil do hry k děvčatům, které si hrály 

s plyšovými zvířaty (kůň aj.) a s pannami. Mimo jiných zde byla i dívka jménem Anna, 

kterou jsem záměrně nahrála na videokameru pro srovnání výše zmíněné problematiky. 

Anna se snažila navázat komunikaci po příchodu do třídy. Během této sekvence 

komunikovala s dívkami i Karlem a mohu konstatovat, že se u dívky jednalo o 67% 

řečový projev a 33 % neřečový projev. Verbální komunikaci vyvolala v osmi případech. 

Mnou sledovaný chlapec si zvolil během hry jednu z panen, kterou svléknul. Panně 

chyběla jedna noha, čehož si všimla učitelka, přistoupila ke Karlovi a nabídla mu 
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pomoc. Po vyřešení této situace se zhruba ve 33. minutě snažil chlapec navázat kontakt 

s jednou z dívek jinou formou, než je tomu běžně. Pozitivní na této situaci bylo, že tento 

kontakt prováděl verbálně, avšak nepřímo. Propůjčil svůj hlas panně, prostřednictvím 

které komunikoval ne přímo s dívkou, ale s jejím koněm, viz přepis prvního pokusu o 

dialog. V tomto případě se v 75 % jednalo o řečový projev, ve 25 % o neřečový projev 

chlapce. V této sekvenci nastalo 11 případů, kdy chlapec vyvolal verbální komunikaci a 

to téměř vždy s dětmi. 

V této části videozáznamu jsem zachytila a etnograficky přepsala dialog mezi Karlem 

a jeho vrstevníkem v situaci volné hry, později i řízené. Znovu uvádím systém značek 

viz 1., 2. videozáznam. 

K-Kare l 

D - dívky (1,2, 3) 

K: Hele i m koukej u já nemám kalhotky [ hele { hele lu 
(dívky komunikovaly mezi sebou, Karla ignorovaly) 

K: Koukej j • manu'. [ mami : J. koukej mami : { (chlapec mával pannou před obličeji 
dívek) 

Jak jsem se již zmínila, použil chlapec pro navázání kontaktu pannu, které propůjčil 

svůj hlas, dále pro přitažení pozornosti odstrojil pannu z oblečení a dokonce nazýval 

dívku či koně (nejsem si jistá) matkou, což by mohlo svědčit o současném rodinném 

vztahu, kdy žije s otcem, byť chlapce milujícím a pečujícím o něj podle svých možností 

a schopností, ale bez matky, která mu očividně schází. Tento handicap si může pak 

kompenzovat tímto způsobem. 

K-Kare l 

D - dívka 

U - učitelka 

Tato část rozhovoru je zachycená v době, kdy byla srozumitelná. Opravdu bylo 

nesmírně obtížné přepsat přesný obsah, takže rozhovor není úplný. 

D: No hezkýJ. no[ no J. To tam nejde\ vláčky j nom nom nou liele J. • • • no m 
vláčky tam musíme dát přece j xy ne: xy • tohlem tohle 
K: To tam nepatří koleje\ xy 
D: patří j xy 
K: nepatři j xy 
U: To patří k silnici j víš |o (K dívce) 
K: To nepatři [m já říkal koleje\ xy 
U: Proč to nepatří] o 
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K: To nepatřil 
U: Řekni Barušce proč to tam nepatřil 
K: To je silnicel 
U: To je silnice[ 

V tomto přepisu rozhovoru jsou u mnou sledovaného chlapce patrné nedostatky ve 

stavbě věty. V podstatě by se dalo konstatovat, že chlapec nebyl schopen sám spontánně 

dívce vysvětlit, proč tam konkrétní díl ze stavebnice nepatří. Začal být negativní a zlobil 

se, že dívka nerozumí. Teprve až po zásahu učitelky, kdy se snažila chlapce navést 

k tomu, aby dívce vysvětlil, proč tam díl nepatří, se chlapec zklidnil a řekl dívce, jak se 

věci mají. Což je ukázka toho, že by velmi lehce mohlo dojít ke konfliktu, nebude-li zde 

třetí osoba, která chlapce navede ke správnému řešení. 

Další přepis dialogu je jen velmi krátký a proběhl mezi učitelkou a Karlem. 

K-Kare l 

U - učitelka 

U: Kájo nejde to ] o Ukaž • já to zkusíml 
K: kývá hlavou pro souhlas 
V této situaci je ukázka neverbální komunikace, kdy chlapec neodpoví verbálně, ale 

kývnutím hlavy, což znamená souhlas s návrhem učitelky. Učitelka viděla, že má 

chlapec problém. On však sám nešel, aby požádal o pomoc. Naopak opět musela 

vyvolat komunikaci učitelka, na kterou sice reaguje pokaždé kladně, avšak v tomto 

případě, jak jsem se již zmínila, byla odpověď neverbální. 

Následovala sekvence „stolování", která trvala asi 9 minut. Tato činnost byla kratší 

jako v předchozí nahrávce, neboť se opět jednalo o svačinu, ne o oběd. V této situaci šlo 

v 73% o řečový projev, v 27 % o neřečový projev. Chlapec vyvolal verbální 

komunikaci pouze v jednom případě, většinou však opakoval reakce po svých 

vrstevnících pravděpodobně proto, aby se jim více přiblížil. V této části nahrávky je 

patrný výrazný motorický neklid (otáčení se, kývání končetin, naklánění se, 

vyhledávání pohledů, sledování dění v jídelně trhavými očními pohledy). Pro srovnání, 

Anna vyprodukovala v 90% řečový projev, v 10 % o neřečový projev a v šesti 

případech vyvolala verbální komunikaci. 

Další sekvence „převlékání" trvala zhruba 12 minut. Největší pozornost byla znovu 

věnována řečovým a neřečovým projevům chlapce. Z analýzy tohoto videozáznamu 
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vyšlo, že při výše zmíněné činnosti šlo u chlapce ve 13 % o řečový projev, v 87% o 

neřečový projev. Při této činnosti chlapec nevyvolal ani jednou verbální komunikaci. 

Opět se tu objevovaly se tu projevy neklidu: klepání nohou apod. Anna vyprodukovala 

řečový projev v 71 % a neřečový projev ve 29 %. V jednom případě vyvolala verbální 

komunikaci. Při této činnosti měla poměrně velké potíže obléci si bundu, kterou 

navlékala „vzhůru nohama". 

Poslední sekvencí byla „řízená" hra, která trvala 15 minut. Tématem byla stavba 

hradu. Chlapec pracoval s dívkou, kterou jsem záměrně vybrala pro porovnání jejího 

hlasového projevu (řečového, neřečového), vyvolání verbální komunikace a vůbec 

celkového chování vůči vrstevníkům a naopak a dále se ktéto dvojici připojilo ještě 

třetí dítě, také chlapec. Karel si zpočátku jel opět podle svého, druhý chlapec s dívkou 

spolupracoval, ale na jiné části stavby. V 17. minutě se Karel k dvojici připojil. V 18. 

minutě si děti ke své hře vzaly díly pro stavbu hradu. Karel začal rozebírat části hradu, 

které postavila Anna a přestavoval je podle své představy. Opět nastala situace jako 

v předchozích případech. Chvílemi vypadala situace na vzájemnou spolupráci, chvílemi 

si děti hrály samy. Po nějaké době, přesněji po 21. minutě druhý chlapec od hry 

odstoupil, ve 22. minutě se od hry distancovala Anna. Ke Karlovi se pět minut před 

sklízením hraček připojil jiný chlapec. Tady byla spolupráce obou dětí (Karla a druhého 

chlapce) výrazně viditelnější. V tomto případě se v 78 % jednalo o řečový projev , ve 22 

% o neřečový projev chlapce a ve 90 % o řečový projev, v 10 % o neřečový projev 

dívky. V této sekci nastalo 12 případů, kdy chlapec vyvolal verbální komunikaci a to 

téměř vždy s dětmi, u Anny se jednalo pouze o 6 případů, kdy zvládla vyvolat verbální 

komunikaci. Uvádím ještě jednu pasáž z rozhovoru mezi vrstevníkem a Karlem. 

K - Karel 

V - vrstevník 

V: ...páčku nepotřebujeme], že jo]o (začátek rozhovoru nebyl srozumitelný pro 
výrazný hluk ve třídě) 

K: mu mm 
V: a to patří takhle] o 
K:uuuu 

V tomto případě se role tak trochu vyměnily. Verbální komunikaci vyvolal vrstevník, 

naopak mnou sledovaný chlapec absolutně nereagoval. 
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6.3.2.7. Pátý videozáznam 

Pátá nahrávka byla pořízena v březnu roku 2006. V tomto videozáznamu jsem začala 

sekvencí „volná hra", kde téma nebylo striktně dané. Karel si vybral hru „bludiště, která 

funguje na principu magnetické tužky, pomocí níž se dostává co největší počet kuliček 

v co nejkratším čase do cíle. Hru je možné hrát jednotlivě či ve dvojicích. Zpočátku hrál 

Karel sám, ale po dvou minutách se přidává další chlapec a následně další dva chlapci 

jako diváci. Na první pohled byl u mnou sledovaného chlapce špatný úchop tužky, 

sklon tužky, křečovité držení předmětu, nesprávná postura chlapce u hry a v důsledku 

toho všeho obtížná manipulace stužkou. Tato činnost trvala zhruba 10 minut. 

Z videonahrávky je patrná určitá kooperace mnou sledovaného chlapce a vrstevníka 

podílejícího se na hře. V tomto případě se v 87 % jednalo o řečový projev, v 13 % o 

neřečový projev chlapce. V této sekci nastaly 4 případy, kdy chlapec vyvolal verbální 

komunikaci. 

V této části videozáznamu jsem zachytila a etnograficky přepsala dialog mezi Karlem 

a jeho vrstevníky. Uvádím systém značek viz Mullerová, Hoffmannová (1994) , které 

hodnotí jednotlivé prostředky a jevy, viz „Situační dialog", kapitola 6.3.2.3. 

K - Karel 
VI - vrstevník podílející se aktivně na hře 
V - vrstevníci jako diváci 

K: Dělej [ xy • jeď tudy[u jeďtudyj 
V: komunikace vrstevníků, z důvodu velkého hluku není tato část nahrávky 
srozumitelná 

SMÍCH 

VI: To byla m n m 
K: Jeď 1 xy • dělej xy jeď[ • (dál je nahrávka nesrozumitelná) 

SMÍCH 
VI: (není rozumět) takjedem\ 
K: Počkej J. xy počkej J, xy (dál nahrávka nesrozumitelná) 
V: komunikace vrstevníků (nenípřesně rozumět) 
VI: Já už taky ale[ 
K: Kolečko{m kolečko lítající {mSMÍCH letí\ ne : xy • to ne : xy m to je moje[ 
VI: Eee : • tak počkej { xy • nech ničJ. 
V: zásahy vrstevníků (není přesně rozumět)Hele tady jel Kája blbě[ 
K: Ne : xy j m SMÍCH Já pojedu na kole kde • vítr fiči[ 
V: Hej xy • hej{ m tam je to jeho xy J. (myslel vrstevníka VI) 
K: džž: i • já vinil 
V: společná komunikace (nesrozumitelná) 
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K: (neřečový projev zpěvného rázu), není rozumět, kolečka], 
V: Ty si uděíal zákaz vchodui m Teďko jínýho j SMÍCH Kulečník [ m hele xy j 
K: Kolik máš { o Jednám dva m tci m ctyzi m pet m šest m sedům m vótum 
VI: Jede/tm dva m tři • čtyři m pět m šest [m (K odstrčil VI rukou) 
K: Počkej xy [ m počkej xy [ m já ti to spočítám m Jeden m dva m tci m ctyzi m petm 
šest xy ]. 
V: vrstevníci komunikuji, není srozumitelné 
VI: Já víc neclicil m teďka hraješ ty{ m Radku[ 
K: Jakej ses Radek] o (na VI) 

Některé pasáže z nahrávky byly nesrozumitelné pro komunikaci vícera dětí a hluk 

způsobený ostatními dětmi ve třídě. U mnou sledovaného chlapce byla nesrozumitelnost 

spíše z důvodu chybění horní dentice, z nedostatečné artikulace a způsobu mluvy. 

Pakliže chlapec vyprodukoval nějakou větu, většinou úplně přesně nezapadala do 

kontextu, např. „Kolečko, kolečko lítající, letí" nebo „Já pojedu na kole, kde vítr fičí". 

Při hodnocení počtu kuliček v cíli přesvědčil vrstevníka fyzickým kontaktem, že mu 

sám spočítá počet kuliček, které dokázal přesunout do cíle. Rázně kamaráda odstrčil s 

výše uvedenými slovy. Zřejmě tušil, že jich bude mít vrstevník méně a tím posílí svůj 

úspěch. 

Následovala svačina, která trvala zhruba 13 minut. Svačila probíhala relativně 

v klidu. Po devíti minutách, kdy Karel dosvačil, se začal u chlapce opět projevovat 

psychomotorický neklid. Rozhodl se posílat prostírání z jednoho konce stolu na druhý, 

čehož se dívky sedící u stolu s ním chytly a rozhodly se hrát hru „Meleme, meleme 

kávu". Učitelka jim však brzy tuto hru přerušila. Musím ovšem konstatovat, že Karel se 

zapojil velmi aktivně, co se týká fyzického kontaktu, nicméně do říkanky se verbálně 

nezapojoval. V této situaci šlo ve 45 % o řečový projev, v 55% o neřečový projev. 

Chlapec nevyvolal verbální komunikaci ani v jednom případě. 

Další sekvence po svačině se týkala „řízené hry". Trvala 16 minut. Úkolem Karla 

bylo postavit ze stavebnice dráhu. Chlapec pracoval sám, s nikým nekomunikoval, byť 

se kolem něj objevovaly děti. Postavil silnici s křižovatkami a vozidlo. Začala jsem se 

dotazovat, co staví a proč vkládá mezi silnice určité díly. Chlapec na mé dotazy 

reagoval, ale musela jsem pokládat otázky několikrát, než jsem porozuměla odpovědím. 

Řeč byla velmi nesrozumitelná, mimo to odpovídal stroze. V tomto případě se u chlapce 

jednalo ze 65% o řečový projev, ve 35 % o neřečový projev a verbální komunikaci 

nevyvolal ani v jednom případě. Karel změnil činnost a přidal se k vrstevníkům, kteří 

hráli stolní fotbal. Mnou sledovaný chlapec hrál sám, protihráče měl dva. Zpočátku se 
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Karlovi dařilo a ve hře vedl, ovšem po několika minutách se skóre hry otočilo a vítězem 

se stali Karlovi protihráči. Podle mého názoru Karel porážku přijal bez komplikací. Hra 

trvala 4 minuty a z 90% se jednalo o řečový projev a v 10 % o neřečový projev. Ani 

v jednom případě chlapec nevyvolal verbální komunikaci. 

Poslední sekvencí bylo „oblékání, svlékání", což trvalo pět minut. Tato sekce byla 

demonstrativní, takže mnou sledovaný chlapec tuto činnost prováděl sám. Hodnotila 

bych ji ve srovnání s tou samou činností v prvním videozáznamu jako výrazně lepší, 

rychlejší, což mohlo být způsobeno skutečností, že zde nebyly další děti, ke kterým by 

chlapec ubíhal. V průběhu této sekce vešel do chodby chlapec s maminkou, Karlův 

vrstevník ze třídy, který s Karlem navázal okamžitě kontakt a Karel také hbitě reagoval. 

Ovšem matka vrstevníka svého syna pokárala a pobídla ho k rychlému odchodu. Z toho 

vyplývá, že Karel vyprodukoval pouze jeden řečový projev, což znamená v této situaci 

100%. Ani v jednom případě nebyla vyvolaná verbální komunikace. Pro přehled 

řečových projevů a situací, kdy mnou sledovaný chlapec vyvolal verbální komunikaci, 

uvádím tabulky č. 9, 10 a grafy č. 6, 8. 
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6.3.3. Vyhodnocovací fáze 

Pro zhodnocení interaktivního a komunikativního chování chlapce s ADHD 

v průběhu jednotlivých setkání jsem zvolila následující sledované oblasti (viz Tabulka 

č. 7). 

Tabulka č. 7 - Sledované oblastí u dítěte v průběhu pozorování 

Verbální komunikace 
(VK) 

• Řečové a neřečové projevy 
• Stavba věty 
• Slovní zásoba 
• Schopnost vyjádření se slovy 
• Srozumitelnost mluvy 
• Reakce na výpovědi druhých 

Vyvolání verbální komunikace 
(VVK) 

• Oslovit a získat verbální odpověď 

Nonverbální komunikace 
(NK) 

• Haptika 
• Proxemika 
• Posturologie 
• Kinezika 
• Gestikulace 
• Mimika, řeč očí 
• Empatie 
• Paralingvistika (intonace, rytmus aj.) 
• Pragmalingvistika (střídání mluvčích) 

Chování 
(CH) 

• Psychomotorický neklid 
• Nesoustředěnost 
• Afektivita 
• Konfliktnost 
• Impulzivita 
• Samostatnost při sebeobsluze 

Hrubá motorika 
(HM) 

• Obratnost 
• Plánování pohybu 
• Koordinace horních, dolních končetin 

Jemná motorika 
(JM) 

• Obratnost prstů 
• Způsob držení tužky 
• Způsob kreslení 
• Manipulace s drobnými předměty 

Jako kritérium pro posuzování výše uvedených oblastí jsem zvolila 4-bodovou škálu 

hodnocení (viz Tabulka č. 8). 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 85 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Tabulka č. 8 - Škála hodnocení jednotlivých sledovaných oblastí 

0 
• Žádná aktivní komunikace dítěte (nezájem o komunikaci s vrstevníky, nevyvolávání žádné 

komunikace ani nereagování na výpovědi druhých, velká vzdálenost od mluvčích až 4metry, 
antipatie, totální neschopnost se souvisle vyjádřit, neschopnost sestavit jednoduchou větu ve 
správné posloupnosti větných členů, téměř žádná slovní zásoba, individuální hra) 

• Konfliktnost,agresi vita, nesoustředěnost, impluzivita, nerespektování přání druhých, 
neschopnost kompromisu 

• Nesamostatnost při sebeobsluze 
• Výrazné potíže v hrubé i jemné motorice 

1 
• Projev zájmu dítěte o komunikaci (snaha o navázání verbální komunikace, i když obtížně; 

hojné užití nonverbální komunikace, téměř žádné vyvolání verbální komunikace, zejména 
gestikulace, fyzické kontakty, osobní vzdálenost od mluvčích, komunikace s otočenými 
zády k mluvčímu, slovní zásoba příliš nerozvinutá, občasná schopnost střídání mluvčích 
v dialogu, neschopnost souvislého vyjádření, občasné sestavení jednoduchých vět, které 
nejsou vždy gramaticky správné, většinou individuální hra, vedení spíše monologů než 
d ia logů) 

* Neklid, nesoustředěnost, hyperaktivita či hypoaktivita, téměř nekonfliktní, nerespektování 
přání druhých, neschopnost kompromisu 

• Občasná samostatnost při sebeobsluze 
• Hrubá motorika - neobratnost, velmi zhoršená koordinace horních a dolních končetin, 

porucha plánování pohybu 
• Jemná motorika - výrazné potíže při manipulaci s drobnými předměty, neobratnost prstů, 

nesprávný úchop tužky, těžkopádné užití při kreslení 

2 
• Schopnost navázání kontaktu verbálního i neverbálního téměř bez obtíží, fyzické kontakty 

pro vyvolání komunikace, příležitostné vyvolání verbální komunikace, dodržována osobní 
vzdálenost od mluvčích, občasná komunikace s otočenými zády, schopnost kooperace při 
skupinové hře, individuální hra, omezená slovní zásoba, výrazně zhoršená schopnost 
souvislého vyjádření, schopnost sestavit jednoduchou větu, otázku ne vždy gramaticky 
správnou, hojné užívání přídatných výrazů (hele, j o aj.), srozumitelnost mluvy zhoršená pro 
cizí osoby, vrstevníci a učitelka víceméně chápou obsah sdělení i přes nesprávné podání 
výpovědí, nefyziologické pauzy, ne vždy správná intonace, občasné nevhodné užití 
komunikačních prostředků pro navázání kontaktu, téměř bezproblémové dodržování 
pravidla střídání mluvčích v rozhovoru 

• Psychomotorický neklid, nesoustředěnost, impulzivita, nekonfliktnost, občasné 
nerespektování přání druhých, někdy neschopnost kompromisu 

• Hrubá motorika - zhoršená obratnost, zhoršená koordinace horních dolních končetin, 
porucha plánování pohybu 

" Jemná motorika - dobrá manipulace s drobnými předměty, nesprávný úchop tužky, 
těžkopádné užití při kreslení 

" Občasná nesamostatnost při sebeobsluze 

3 
• Bezproblémová verbální i neverbální komunikace, adekvátní užití komunikačních 

prostředků, častější vyvolání verbální komunikace, dodržována osobní vzdálenost mluvčích, 
vhodná posturologie, schopnost kooperace a komunikace při skupinové hře, slovní zásoba 
přiměřená věku, schopnost souvislého vyjádření, tvorba vět jednoduchých i souvětí bez 
výrazných gramatických potíží, srozumitelnost mluvy odpovídající věku dítěte, 
paralingvistické jevy v řeči v normě, adekvátní dodržování pravidla střídání mluvčích 
v rozhovoru 

• Chování přiměřené dané situaci, nekonfliktnost, respektování přání druhých, schopnost 
kompromisu 

• Hrubá motorika - koordinace horních a dolních končetin dobrá, schopnost plánování 
pohybu, obratnost v normě 

• Jemná motorika - manipulace s drobnými předměty bez obtíží, správný úchop tužky, 
manipulace s tužkou bez potíží, naprostá samostatnost při sebeobsluze 
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Při prvním kontaktu (viz Graf č. 1) se u chlapce projevoval zájem o komunikaci jako 

takovou. Pokoušel se o verbální komunikaci i přesto, že byla tato oblast pro chlapce 

nesmírně složitá. Sice v určité míře během navazování komunikace vyprodukoval 

řečové projevy , ale téměř žádnou verbální komunikaci nevyvolal v sekvenci 

„stolování" a „převlékání". Ve hře ji však vyvolal ve dvanácti případech, což je podle 

mého pohledu pro chlapce úspěch, nehledě na fakt, zda šlo o pozitivní či negativní 

reakci okolí. Na úrovni komunikace hojně užíval složky nonverbální komunikace 

(fyzické kontakty, gestikulace, mimiku), snažil se udržovat osobní vzdálenost od 

vrstevníků, občas se objevovala komunikace, kdy chlapec byl k mluvčímu otočen zády. 

Po jazykové stránce byla slovní zásoba chudá, řeč nesrozumitelná. Příčinou výrazně 

zhoršené srozumitelnosti mohla být jednak rhinolalie a jednak skutečnost, že chlapci 

chybí horní dentice. Chlapec nebyl schopen souvislého vyjádření. V jeho projevech se 

objevovala snaha o produkci jednoduchých vět, které nebyly vždy gramaticky správné. 

Pakliže se chlapci podařilo navázat a udržet po nějakou, byť krátkou dobu verbální 

kontakt s vrstevníkem, bylo zajímavé, že vrstevník v dané situaci pochopil obsah 

sdělení, přestože byla řeč chlapce většinou nesrozumitelná. Ve většině případů se 

jednalo o individuální hru chlapce. Rozhodně se u chlapce projevoval psychomotorický 

neklid a nesoustředěnost během kterékoliv činnosti. Chlapce bych nehodnotila jako 

konfliktní dítě, přesto však v daných situacích není schopen respektovat zájmy druhých, 

tzn. prosazoval své zájmy někdy až bezohledně. Při sebeobsluze potřeboval pomocnou 

ruku, což mohlo být zapříčiněno poraněním ruky, které si způsobil doma. Při 

manipulaci s drobnými předměty se objevovaly výrazné potíže, zřejmá byla neobratnost 

prstů. Celkový pohyb těla bych hodnotila jako neobratný, patrná je zhoršená koordinace 

horních a dolních končetin a porucha plánování pohybu. 

2S Pozn. Přesné údaje všech řečových projevů a vyvolání verbální komunikace uvádím v tabulkách č. 9, 
10, v grafech č. 6, 8 a tyto projevy chlapce se shodnými aspekty dívky srovnávám v grafech č. 7, 9. 
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Grafč. 1 

1.kontakt 

• VK • VVK • NK G CH D HM • JM 

Při druhém kontaktu (viz Graf č. 2) byla situace v oblasti verbální komunikace téměř 

shodná jako u prvního kontaktu. Řečové projevy byly ve všech sekvencích o něco vyšší, 

ovšem vyvolání verbální komunikace bylo pouze příležitostné. Spíše než dialog užíval 

chlapec monologu. Oblasti nonverbální komunikace, chování, hrubá a jemná motorika 

byly na stejné úrovni jako v předešlém setkání. 

Grafč. 2 

2. kontakt 

sledované oblasti 

• VK • W K • NK O CH • HM • JM 

Při třetím kontaktu (viz Graf č. 3) byla opět situace v oblasti verbální komunikace 

téměř shodná jako u předchozích dvou setkání, ovšem musím konstatovat, že co se týká 

oblasti vyvolání verbální komunikace, hodnotím ji jako téměř mizivou. Spíše se jednalo 

o neverbální komunikaci realizovanou shodným způsobem jako u prvního a druhého 

setkání. Opět se u chlapce projevoval psychomotorický neklid, nesoustředěnost, 

občasné nerespektování přání druhých a impulzivní jednání v daných situacích. Hrubá a 

jemná motorika byla totožná. 
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Graf č. 3 

3. kontakt 

sledované oblasti 

• VK • VVK D NK • CH • HM • JM 

Při čtvrtém kontaktu (viz Graf č. 4) se u chlapce zlepšila schopnost navázání 

kontaktu verbálního i neverbálního. Zůstaly fyzické kontakty pro vyvolání komunikace 

a verbální komunikace byla vyvolávána častěji, především v sekvenci „hry". Stále 

zůstává omezená slovní zásoba, výrazně zhoršená schopnost souvislého vyjádření. 

Zlepšila se schopnost vytvořit jednoduchou větu a kladení otázek, byť ne vždy 

gramaticky správně. Chlapec hojně užíval přídatných výrazů (hele, jo aj.), 

srozumitelnost mluvy byla zhoršená pro cizí osoby; vrstevníci a učitelka víceméně 

chápali obsah sdělení i přes nesprávné podání výpovědí. V řeči se objevovaly 

nefyziologické pauzy, ne vždy chlapec užil správnou intonaci a občas nevhodně užil 

komunikačních prostředků pro navázání kontaktu. Téměř bezproblémově zvládl chlapec 

dodržování pravidla střídání mluvčích v rozhovoru. Osobní vzdálenost je stejná jako 

v předchozích případech. V tomto setkání byla zřejmá chlapcova schopnost kooperace 

při skupinové hře, individuální hra se také objevovala. Aspekty jako neklid, 

nesoustředěnost, téměř nekonfliktnost, nerespektování přání druhých byly přítomny. 

Jemná a hrubá motorika stejná jako ve všech předchozích případech. 
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Grafč. 4 
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Při pátém kontaktu (viz Graf č. 5) zůstává verbální a neverbální stránka řeči stejná 

jako ve čtvrtém setkání. Přesto však oblast týkající se vyvolání verbální situace byla 

v tomto případě téměř mizivá, tak jako při druhém setkání. Opět byl přítomen 

psychomotorický neklid, nesoustředěnost, impulzivita, občasné nerespektování přání 

druhých a někdy neschopnost kompromisu. Všechny ostatní oblasti byly shodné s těmi 

předchozími. 

Grafč. 5 

r 
1) Přehled výsledků řečových projevů chlapce během jednotlivých setkání 

Z této případové studie chlapce s projevy ADHD vyplývá, že během volné, řízené 

hry v průběhu jednotlivých setkání došlo ke zlepšení v oblasti řečových projevů (viz 

Tabulka č. 9, Graf č. 6). Chlapec se začal více projevovat verbálně, konkrétně začal 

produkovat hlasové projevy řečově. 

5. kontakt 

škála 
hodnoceni 

sledované oblasti 

• VK • VVK • NK • CH • HM • JM 
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Tabulka č. 9 

Řečové projevy (v % 
1.záznam 2.záznam 3.záznam 4.záznam S.záznam 

oblékáni/svlékáni 58 60 67 13 100 
hra (volná/řizená) 43 65 84 73 84 
stolování 74 73 100 73 45 

Graf č.6 - Řečové projevy u chlapce během všech kontaktů 

Řečové projevy 

1.záznam 2.záznam 3.záznam 4.záznam 5.záznam 

• oblékání/svlékání • hra (volná/řízená) • stolování 

Ve srovnání s dívkou, Annou, u které se také projevují prvky ADHD, je tato 

sledovaná oblast zjevně lepší (viz Graf č.7). V sekvenci převlékání je v řečových 

projevech lepší o více jak polovinu než chlapec, v sekvenci „hra" vyprodukovaly obě 

děti téměř stejné množství řečových projevů a v poslední sekvenci „stolování" byla 

dívka zhruba o šestinu lepší. 

Grafč. 7 - Řečové projevy obou dětí 

Řečové projevy 

Karel Anna 

• oblékáni/svlékáni dhra (volná/řlzená) • stolováni 
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2) Přehled výsledků vyvolání verbální komunikace chlapce během 

jednotlivých setkání 

Oblast vyvolání verbální komunikace byla u chlapce proměnlivá (viz Tabulka č. 10, 

Graf č. 8). V sekvenci „převlékání" se objevuje největší počet vyvolání verbální 

komunikace při 1. setkání, a to ve 4 případech. V sekvenci „stolování" došlo k výše 

uvedené situaci nejvíce 7krát při 2. setkání a v sekvenci „hra" vyvolal chlapec největší 

množství verbální komunikace 23krát při 4. setkání. Jde o volnou i řízenou hru, jejichž 

počet situací, kdy chlapec vyvolal verbální komunikaci, byl sečten. 

Tabulka č. 10 

Vyvolání verbální komunikace (počty) 
l.záznam 2.záznam 3.záznam 4.záznam 5. záznam 

oblékání/svlékáni 4 0 0 0 0 
hra (volná/řízená) 12 3 2 23 4 
stolování 0 7 0 1 0 

Grafč. 8 - Vyvoláni verbální komunikace u chlapce během všech kontaktů 

Vyvolání verbální komunikace 

1 .záznam 2.záznam 3.záznam 4.záznam 5. záznam 

• oblékání/svlékání • hra (volná/řízená) • stolování 

Ve srovnání s dívkou, Annou, u které se také projevují prvky ADHD, je tato 

sledovaná oblast zjevně lepší (viz Graf č. 9) v sekvencích „převlékání" a „stolování". 

Při hře řízené i volné nevyvolala takové množství verbálních komunikací jako chlapec, 

neboť se hry nezúčastnila od úplného počátku. Do „volné" i „řízené" hry se Anna 

zapojila až téměř ke konci. 
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Graf č. 9 - Vyvolání verbální komunikace u obou děti 

Vyvolání verbální komunikace u obou dětí 

Karel Anna 

• oblékáni/svlékáni Bhra (volná/řízená) • stolováni 

Kompletní a přehledné srovnání všech sledovaných oblastí jednotlivých setkání 

uvádím v seznamu příloh. 
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7. Závěr 

V životě člověka je komunikace aktivitou, prostřednictvím které se člověk projevuje 

během celého života; tzn. získává informace, reaguje na podněty ve svém okolí a tak se 

tedy aktivně účastní života ve společnosti. „Rozvoj komunikace v raném období vývoje 

souvisí se zkoumáním, rozuměním a ovlivňováním dění kolem sebe" (Škodová, 

Jedlička, 2003, s.563). Existuje mnoho příčin ovlivňující „nesprávný" vývoj dítěte. 

Může jít o vnější okolnosti (rizikové těhotenství, poškození při porodu, chyby ve 

výchovném přístupu (zanedbávání, neurotizace), u řeči nesprávný řečový vzor) či 

vnitřní okolnosti (heredita, pohlaví, poruchy sluchu či zraku, poruchy CNS, anatomické 

odchylky mluvidel atd.). 

Ve své diplomové práci jsem mapovala průběh vývoje komunikačních 

(pragmatických), kognitivních a motorických dovedností u dětí se symptomy ADHD 

prostřednictvím videozáznamů. Každá videonahrávka spočívala ve třech stále se 

opakujících situacích, tedy převlékání, volná hra a řízená hra, stolování. 

Přesto, že se u obou dětí objevují stejné projevy chování (konkrétně prvky ADHD), 

mohu z výsledků této případové studie konstatovat, že se vývoj výše sledovaných 

dovedností u obou dětí jeví značně odlišný z hlediska příčin i z hlediska jednotlivých 

oblastí. 

Chlapec si před nástupem do MŠ prošel životně náročnou zkušeností, která se 

„podepsala" na jeho psychickém i fyzickém stavu. Zanedbaná byla zejména sociální 

oblast dítěte, která se samozřejmě objevovala mimo jiné také v pragmatické stránce 

komunikace (neschopnost užívání jazyka pro různé záměry, neschopnost přizpůsobení a 

změny jazyka, nedodržování pravidel jazyka); řeč byla nesrozumitelná; téměř vůbec 

nebyl schopen navazovat jakýkoliv kontakt, byť o něj, podle výpovědi pedagoga, stál. 

Dívka pochází z úplné rodiny, má starší sestru a její výchova probíhala, podle 

pedagoga, v rámci možností a schopností rodičů. Po nástupu do MŠ pramenily u dívky 

počáteční potíže z logopedické diagnózy (elektivní mutismus, později dysfazie), 

následně i z velmi obtížné spolupráce rodičů. 

Z případové studie je patrné, že se v průběhu pěti setkání chlapec zlepšil v oblasti 

verbální i neverbální komunikace. Přesto slovní zásoba zůstává omezená, schopnost 
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souvislého vyjádření je zhoršená. Sestavit jednoduchou větu a otázku, i když ne vždy 

gramaticky správnou je schopen, hojně užívá přídatných výrazů (hele, jo aj.). 

Srozumitelnost řeči hodnotím jako zhoršenou pro cizí osoby, vrstevníci a učitelka 

víceméně chápou obsah sdělení i přes nesprávné podání výpovědi. Ne vždy dokáže 

chlapec užít správnou intonaci, občasně nevhodně užívá komunikační prostředky pro 

navázání kontaktu, avšak téměř bezproblémově zvládá dodržování pravidla jazyka 

střídání mluvčích v rozhovoru. Nesmírný problém je patrný ve schopnosti vyvolat 

verbální komunikaci. Není pochyb o skutečnosti, že chlapec o kontakty stojí, což by 

mohla dokazovat i osobní vzdálenost, kterou téměř vždy dodržoval během kontaktů. V 

průběhu našich setkání nastalo mnoho situací, kdy sice chlapec verbální komunikaci 

vyvolal, avšak v negativním slova smyslu. Z videozáznamů vyplývá, že děti chlapce ve 

skupině respektují, neboť jsou pedagogem prostřednictvím tohoto přístupu vedeni. 

Naskytuje se však otázka, zda bude respektován i v novém prostředí, které chlapce čeká 

na základní škole. Dále je ze záznamů patrná schopnost kooperace při skupinové hře, i 

když ne pokaždé. Mívá tendence nerespektovat zájmy druhých. V oblasti chování se 

neustále projevoval psychomotorický neklid, nesoustředěnost a některé situace řešil 

chlapec poměrně impulzivně. Nicméně jsem během mapování nezaznamenala výraznou 

konfliktnost. V motorické oblasti je ze záznamu patrná zhoršená celková obratnost i 

koordinace horních a dolních končetin a porucha plánování pohybu. Manipulace 

s drobnými předměty nečinila chlapci výrazné potíže, avšak u grafomotoriky byl 

nápadný nesprávný úchop tužky a tudíž obtížnější manipulace s tužkou při kresbě. Ve 

srovnání s dívkou, byl chlapec v uvedených oblastech horší. 

Je nutné brát v úvahu okolnosti situace, tedy momentální zdravotní stav dítěte, 

náladu, únavu, i momentální situaci ohledně počtu dětí, složení dětí (charakterové 

vlastnosti, diagnózy, aktivita aj.). Během videozáznamů došlo k případům, kdy situace 

byla demonstrovaná, takže mohlo dojít ke zkreslení výsledků. I výsledky zpracování 

řečových i neřečových projevů jsou subjektivní. K případu Anny, kdy při hře řízené i 

volné nevyvolala takové množství verbálních komunikací jako chlapec, došlo z toho 

důvodu, neboť se hry nezúčastnila od úplného počátku. Do „volné" i „řízené" hry se 

Anna zapojila až téměř ke konci. 

Pragmatická porucha (viz kapitola 6.3.2.1. Konverzační analýza) může mít za 

následek snižování sociálního přijetí, kdy se např. kamarádi či vrstevníci při 
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počátečních kontaktech začnou konverzaci s takovým dítětem vyhýbat. Přestože se 

chlapec ve výše uvedených oblastech zlepšil (od doby nástupu do MŠ), stále zůstává za 

svou věkovou úrovní. Z toho vyplývá, že by se u chlapce dalo v budoucnu očekávat 

riziko v pozici žáka. 

Klasické logopedické postupy jsou zaměřované na reedukaci řečových a jazykových 

dovedností, ale málo na komunikační dovednosti. Jak analýza videozáznamů ukazuje, 

děti, zejména pak děti sADHD, mají potíže s užíváním získaných výše uvedených 

dovedností v běžných situacích, čímž je jejich úspěšnost v komunikaci nízká. Tyto 

situace pak děti řeší konfliktem, agresivitou, impulzivitou apod. 

V praxi by se, podle mého názoru, měly v rámci řečových diagnóz v kombinaci 

sADHD rozšířit reedukační postupy logopeda. Dále by mělo být toto téma více 

rozpracováno. Mám na mysli ověření praktického využití rozboru videozáznamu 

týkající se komunikace pro účely logopeda. Mělo by jít o jednoduchou, efektivní a 

přínosnou metodu, která by sloužila logopedům. 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 96 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam tabulek 

Tabulka č.l - Přehled forem mezilidské komunikace podle Neubauera, Housarové, 

Sováka (s. 14) 

Tabulka č. 2 - Rozdíly v neverbální komunikaci při funkčním a dysfunkčním vztahu 

(s. 20) 

Tabulka č. 3 - Symptomatologie poruch chování (s. 52) 

Tabulka č. 4 - Seznam zajišťující připravenost dítěte pro školu (s. 57) 

Tabulka č. 5 - Konkrétní data z kazuistiky chlapce (s. 62) 

Tabulka č. 6 - Konkrétní data z kazuistiky dívky (s. 64) 

Tabulka č. 7 - Sledované oblasti u dítěte v průběhu pozorování (s. 85) 

Tabulka č. 8 - Škála hodnocení jednotlivých sledovaných oblastí (s. 86) 

Tabulka č. 9 - Řečové projevy chlapce (s.91) 

Tabulka č. 10 - Vyvolání verbální komunikace chlapce (s. 92) 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 97 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam grafů 

Graf č. 1 - První kontakt (s. 88) 

Graf č. 2 - Druhý kontakt (s. 88) 

Graf č. 3 - Třetí kontakt (s. 89) 

Graf č. 4 - Čtvrtý kontakt (s. 90) 

Graf č. 5 - Pátý kontakt (s. 90) 

Graf č. 6 - Řečové projevy chlapce během všech kontaktů (s. 91) 

Graf č. 7 - Řečové projevy obou dětí (s. 91) 

Graf č. 8 - Vyvolání verbální komunikace chlapce během všech kontaktů (s. 92) 

Graf č. 9 - Vyvolání verbální komunikace u obou dětí (s. 93) 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 98 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam schémat 

Schéma č. 1 - Složky komunikace (s. 10) 

Schéma č. 2 - Komunikace ve vztahu ke společnému repertoáru (R) mluvčího (m) a 

příjemce (p) podle Mucchielliho (s. 12) 

Schéma č. 3 - Složky jazykových znaků (s. 22) 

Schéma č. 4 - Manifestace NKS (s. 25) 

Schéma č. 5 - Vzájemný trend vývoje myšlení a řeči (pojetí Vygotského) (s. 34) 

Schéma č. 6 - Vztah ložiskového poškození mozku a afázií (s. 45) 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 99 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 - Mozek ze strany (s. 39) 

Obrázek č. 2 - Funkční rozdělení mozkových laloků (s. 40) 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 100 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam použité literatury: 

1. BALÁŽ, J. Interpersonálna komunikácia a jej poruchy. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladatelstvo, 1988. ISBN 067-416-88 IKA. 

2. CANGELOSI, J. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-7367-118-2. 

3. ČECH, R.: Konkrétní proměny moderní lingvistiky [online], [cit. 2006-03-11]. 

Dostupné z www.http://www.uasbag.wz.cz/. 

4. DOHALSKÁ-ZICHOVÁ, M. Dynamika verbální komunikace. Praha : UK, 1990. 

ISSN 0567-8269. 

5 . DVOŘÁK, J . Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 

1 9 9 8 . ISBN 8 0 - 9 0 2 5 3 6 - 2 - 8 . 

6. DVOŘÁK, J . Vývojová fonologická porucha. Žďár nad Sázavou : Logopedické 

centrum, 2003. ISBN 80-902536-4-4. 

7. HANUŠ, H . Speciální psychiatrie. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-873-5. 

8. CHLOUPEK, J. A KOL. Stylistika češtiny. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-23302-3. 

9 . KLENKOVÁ, J . Kapitoly z logopedie I. Brno : Paido, 2 0 0 0 . ISBN 8 0 - 8 5 9 3 1 - 8 8 - 5 . 

10. KOLEKTIV AUTORŮ. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů - desátá revize. Praha : Ústav zdravotnických informací a 

statistiky, 1992. 

11. Logopedie a komunikace : Sborník přednášek a statí. Praha : Česká logopedická 

společnost, 1980. 

12. KOLEKTIV AUTORŮ. Speciálně pedagogická čítanka. Praha : U K , 2003. ISBN 80-

7290-109-5. 

13. KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-379-X. 

14. KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. ISBN 80-7041-

413-8. 

15. KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X. 

16. KUCHAŘSKÁ, A . Specifické poruchy učení a chování. Sborník : Portál, 1 9 9 7 - 1 9 9 8 . 

ISBN 8 0 - 7 1 7 8 - 2 4 4 - 0 . 

17. KULIŠŤÁK, P. A K O L . Afázie. Praha : Triton, 1997. ISBN 80-85875-38-1. 

18. KULIŠŤÁK, P. Neuropsychologie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178554-7. 

19. KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-

247-1026-9. 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 101 

http://www.uasbag.wz.cz/


Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

20. LECHTÁ, V. A KOL. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : 

Osvěta, 1995. ISBN 80-88824-18-4. 

2 1 . LECHTÁ, V . Logopedické repetitorium. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladatel'stvo, 1 9 9 0 . ISBN 8 0 - 0 8 - 0 0 4 4 7 - 9 . 

2 2 . LECHTÁ, V . Symptomatické vady řeči u dětí. Praha : Portál, 2 0 0 2 . I S B N 8 0 - 7 1 7 8 -

5 7 2 - 5 . 

23. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno : Paido, 2003. ISBN 

80-731. 

24. LEPILOVÁ, K. Řečová komunikace verbální a neverbální. Ostrava : 1998. ISBN 

80-7042-496-6. 

2 5 . LURIJA, A. R . Základy neuropsychologie. Bratislava : S P N , 1 9 8 2 . 6 7 - 4 8 0 - 8 3 . 

2 6 . MÚLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ J. Kapitoly o dialogu. Praha : Pansofia, 1 9 9 4 . 

I S B N 8 0 - 8 5 8 0 4 - 2 9 - 8 . 

2 7 . MATĚJČEK, Z . Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha : SPN, 1 9 9 2 . 

ISBN 8 0 - 0 4 - 2 5 2 3 6 - 2 . 

28. MATĚJČEK, Z . Dyslexie: specifické poruchy čtení. Jinočany : H & H, 1993. I S B N 

80-85467-56-9. 

2 9 . MATĚJČEK, Z . Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada, 2 0 0 5 . ISBN 

8 0 - 2 4 7 - 0 8 7 0 - 1 . 

3 0 . MICHALOVÁ, Z . Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha : U K , 2 0 0 4 . 

I S B N 8 0 - 7 2 9 0 - 2 0 5 - 9 . 

31. NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha : H & H, 1992. I S B N 80 - 85467 -

7 5 - 5 . 

3 2 . NEUBAUER, K. Poruchy řečové komunikace u dospělých osob. Praha : AKL, 1997. 

3 3 . NEUBAUER, K. Logopedie. Hradec Králové : Gaudeámus, 2 0 0 1 . I S B N 8 0 - 7 0 4 1 -

0 9 8 - 1 . 

34. Neurobiologie [online]. [cit. 2006-03-11]. Dostupné z www. 

http://neurobiolož>ie.navaio.cz/. 

35. PREIS, M. Klinická neuropsychologie. Praha : Grada, 1998. ISBN 80 - 7169 - 443 

- 6 . 

36. PREKOPOVÁ, J. Neklidné dítě. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-7178-019-7. 

3 7 . PRŮCHA, J . , WALTEROVÁ, E . , MAREŠ, J . Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1 9 9 8 . 

I S B N 8 0 - 7 1 7 8 - 2 5 2 - 1 . 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 102 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

38. RICHTEROVÁ, M . Stárnoucí osoby: problematika komunikační kompetence a 

kongruence v komunikaci. In: Diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha : 

AKL, 2003, č. 2 - 3, s. 3 - 29. ISSN 1212 - 1053. 

39. ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. 

40. Slovník cizích slov: Psycholingvistika [online], [cit. 2006-03-11]. Dostupné 

z www.http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/. 

41. SOVÁK, M. Logopedie předškolního věku. Praha : SPN, 1986 

42. SOVÁK, M. Logopedie. Praha : SPN, 1978. + 1988. 

43. SOVÁK, M. A KOL. Defektologický slovník Jinočany : H & H, 1988. + 2000. ISBN 

80-86022-76-5. 

44. SCHREIBER, M. A KOL. Funkční somatologie. Praha : H & H, 1998. I S B N 80-

86022-28-5. 

4 5 . STEHLÍK, H. Pomezní lingvistické disciplíny [online], [cit. 2 0 0 6 - 0 3 - 1 1 ] . Dostupné 

z www.http://home.zcu.cz/. 

4 6 . STOPPARDOVÁ, M. Otestujte si své dítě. Neografía. Martin, 1 9 9 2 . ISBN 8 0 - 8 5 1 8 6 -

4 9 - 7 . 

47. ŠKODOVÁ, E . Klinická logopedie. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6. 

4 8 . TRAIN, A . Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha : Portál, 1 9 9 7 . I S B N 

8 0 - 7 1 7 8 - 1 3 1 - 2 . 

49. TROJAN, S., SCHREIBER, M.: Atlas biologie člověka. Praha : Scientia, 2002. ISBN 

80-7183-257-X. 

50. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Zdravotnická ročenka [online], 

[cit. 2006-03-11], Dostupné z www.http://www.uzis.cz/. 

51. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha : UK, 

1993. ISBN 80-7184-488-8. 

52. VAŠKOVÁ, V . Podpůrný materiál v terapii vyprávění příběhu u osob se získanou 

narušenou komunikační schopností. DP : UK PedF, listopad 2005. 

53. VOCILKA, M. Etopedie. Praha : SPN, 1994. 

5 4 . VYBÍRAL, Z . Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2 0 0 0 . I S B N 8 0 - 7 1 7 8 -

2 9 1 - 2 . 

55. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů. 

56. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon). 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 103 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://home.zcu.cz/
http://www.uzis.cz/


Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

57. Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních. 

Lenka Hrůzová Rychtaříkové 104 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Příbuzné stavy syndromu ADHD 

Příloha č. 2 - Sekvence stolování 

Příloha č. 3 - Sekvence stolování (dívka) 

Příloha č. 4 - Sekvence hra 

Příloha č. 5 - Sekvence hra (dívka) 

Příloha č. 6 - Sekvence oblékání/svlékání 

Příloha č.7 - Sekvence oblékání/svlékání (dívka) 

Příloha č. 8 - Videozáznam vybraných sekvencí 

Lenka Hrůzová Rychtaříková 105 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Příloha č. 1 

Příbuzné stavy syndromu ADHD 

Generalizovaná porucha pozornosti 
(Undiferentiated AttentionDeficit) 
(UADD) 

Nedostatek koncentrace, ne hyperaktivita (30% 
diagnóz), pasivita, pomalé plnění úkolů, ulpívání 
myšlenky jinde, letargické, 
impulzivní,dezorientované, outsider 

Opoziční Chování 
(Opposition DefíanceDisorder) 
(ODD) 

náladovost, vznětlivost,vzdorovitost,negativismus, 
tvrdohlavost,v opozici (60% dětí) 

Poruchy chování 
(Conduct Disorder) 
(CD) 

Podobné projevy jako ODD,navíc agresivita 
útěky,krádeže,tvrdohlavost,ničí věci, lžou,schopny 
fyzického násilí, perou se 

Emoční problémy a obtíže v chování 
(Emotional and Bchavioral Difficulties) 
(EBD) 

Snížená sebedůvěra, úzkostnost,deprese, nesnadné 
navazování vztahů s vrstevníky,vytahování 
se,apatické,podrážděné,uzavřené,těžkopádné, 
agresivní, přecitlivělé |i 

Poruchy učení 
(Learning Disorders) 
(LD) 

Výkon neodpovídá IQ(inteligenci, rozumové rovni), 
problémy s řečí, čtením psaním, pravopisem,arit-
metikou,geometrií 

(Train, 1997) 

Příloha č. 2 

Sekvence stolování 

Stolování 
doba trvání řečové projevy 

(%) 
neřečové projevy 

(%) 
vyvolání VK 

(počet) 
1. stolování 2 0 min. 74 2 6 0 
2. stolováni 2 0 min. 94 6 7 
3. stolováni 6 min. 100 0 0 
4. stolováni 9 min. 7 3 2 7 1 
5. stolování 13 min. 4 5 5 5 0 

Příloha č. 3 

Sekvence stolování (dívka) 

Stolování (dívka) 
doba trvání řečové projevy 

(%) 
neřečové projevy (%) vyvolání VK 

(počet) 

4. nahrávka 9 min. 90 10 6 
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Příloha č. 4 

Sekvence hra 
Hra 

doba trvání řečové projevy (%) neřečové projevy 
(%) 

vyvolání VK 
(počet) 

1. hra řízená 30 min. 43 57 12 

2. hra řízená 15 min. 65 35 3 

3. hra řízená 15 min. 71 29 2 
4. hra volná 35 min. 75 25 11 4. hra 

řízená 15 min. 78 22 12 
5. hra 1. volná 10 min. 87 13 4 5. hra 

2. volná 4 min. 90 10 0 
5. hra 

řízená 16 min. 65 35 0 

Příloha č. 5 

Sekvence hra (dívka) 

Hra (dívka) 
doba trvání řečové projevy 

(%) 
neřečové projevy (%) vyvolání VK 

(počet) 
4. nahrávka volná hra 35min. 67 33 8 

řízená hra 15 min. 90 10 6 

Příloha č. 6 

Sekvence oblékání/svlékáni 

Oblékání/svlékání 
doba trvání řečové projevy 

(%) 
neřečové projevy 

(%) 
vyvolání VK 

(počet) 
1. svlékání 8 min. 58 42 4 
2. oblékání/svlékáni 15 min. 60 40 0 
3. oblékáni/svlékáni 10 min. 67 33 0 
4. oblékání/svlékání 12 min. 87 13 0 
5. oblékáni/svlékáni 5 min. 100 0 0 

Příloha č. 7 

Sekvence oblékání/svlékání (dívka) 

Oblékání/svlékání (dívka) 
doba trvání řečové projevy 

(%) 
neřečové projevy (%) vyvolání VK 

(počet) 

4. nahrávka 12 min. 71 29 1 
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