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ABSTRAKT 

Tato práce byla zaměřena na sledování rozvoje grafomotoriky u dětí ve třídě s upraveným 

vzdělávacím programem. Byl sledován vývoj motorických, rozumových a řečových funkcí 

šesti dětí s narušenou komunikační schopností navštěvujících třídu s upraveným 

vzdělávacím programem mateřské školy v průběhu jednoho roku. Denně byla prováděna 

cvičení jemné motoriky a grafomotoriky mimo běţný školní program. Byly vypracovány 

kazuistiky těchto dětí. Výsledky těchto dětí byly porovnány s výsledky souboru 20 dětí 

stejného věku z běţné třídy mateřské školy. Byly zjištěny rozdíly ve všech sledovaných 

parametrech. Největší rozdíly mezi oběma soubory se projevily v oblasti řečových funkcí. 

Naopak při porovnání kresby postavy u těchto dětí s kresbami vrstevníků z běţné třídy lze 

sledovat u většiny dětí přiblíţení se úrovně kresby.  

Klíčová slova: 

předškolní děti, grafomotorika, jemná motorika, řečové funkce, narušená komunikační 

schopnost        

 

ABSTRACT 

This work is focused on the development of grapho- motor skills in children in a class with 

modified education programme. The development of motor, intellectual and speech 

functions in 6 children with impaired communication skill who attended a class with 

modified education programme in a nursery school were observed within a year. 

Exercising of fine motor and grapho- motor skills was performed daily beside the routine 

school programme. Case studies of these children were worked out. The results of these 

children were compared to the results of a group of 20 children of the same age in              

a common class of nursery school. Differences in all monitored parameters have been 

found. The most expressive were the differences in the area of speech functions between 

both groups. On the other hand, an approximation to the standard of drawing can be seen 

when comparing figure drawing in these children and in the drawings of their peers from    

a common class.  

Key words: 

pre-school children, grapho-motor skills, fine motor skills, speech functins, impaired 

communication skill  
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ÚVOD 

Téma rigorózní práce vychází z mé osobní zkušenosti práce učitelky v logopedické třídě 

mateřské školy, kde probíhal výzkum. Všimla jsem si, ţe po návštěvách fyzioterapeutky, 

která cvičila s našimi dětmi, se mi lépe pracovalo při logopedické intervenci. Děti, které 

byly ovlivněny cíleným cvičením postury a jemné motoriky, dokázaly lépe reagovat na 

reedukaci řečových funkcí. Zpracovala jsem toto téma ve své diplomové práci a rozšířila 

ve své rigorózní práci. 

Uvádí se, ţe přibliţně 6 % dětí má řečové a jazykové potíţe, aniţ by většina z nich 

vykazovala zjevné vývojové obtíţe. Zatímco u  většiny dětí se tyto obtíţe postupně vyřeší, 

u některých z nich přetrvávají aţ do základní školy a mohou znamenat dlouhodobé 

problémy v oblasti čtení, psaní, socializace, chování a úspěšného absolvování školy.
1
 Děti 

s narušenou komunikační schopností se mimo jiné vyznačují i častými obtíţemi v oblasti 

jemné motoriky a grafomotoriky. Tento problém jiţ řešili někteří autoři. Např. Sommers
2
 

jiţ v roce 1988 zkoumal skupinu 37 dětí s opoţděným psychomotorickým vývojem ve 

věku 5 – 9 let a zjistil korelaci  mezi výsledky v testu jemně motorických dovedností          

a v testech jazykových a řečových dovedností. Naopak testy zjišťující IQ a mentální věk 

nevykazovaly ţádnou korelaci. Visscher et al.
3
 potvrdili, ţe „...vývojové řečové a jazykové 

poruchy často ovlivňují a jsou ovlivňovány kvalitou motorického výkonu.“ Newmeyer        

a kol.
4
 zkoumali 32 dětí ve věku 2 – 5 let s řečově-hlasovým postiţením a prokázali 

souvislost mezi řečovými a jemně motorickými dovednostmi. 

 Neřešené motorické, zejména grafomotorické potíţe mohou pro dítě znamenat velké 

znevýhodnění ve škole. Grafomotorika úzce souvisí s rozvojem řeči a rozumových 

schopností dětí. Děti se učí pomocí grafomotorických prvků veršované říkanky, motorika  

ase propojuje s mluveným slovem a pro dítě tak představuje přirozený psychomotorický 

vývoj. Učitelé mateřských škol jsou často prvními, kteří si mohou povšimnout různých 

nesrovnalostí v psychomotorickém vývoji dětí a ve spolupráci s rodiči navrhnout způsoby 

řešení. 

                                                 
1
 LAW, J., GARETT, Z., NYE, C. Speech and language therapy interventions for children with primary 

speech and language delay or disorder.  
2
 SOMMERS, R. K. Prediction of fine motor skills of children having language and speech disorders. 

Percept Mot Skills, 1988, Aug., 67(1), 63-72. 
3
 VISSCHER, CH., HOUWEN, S., SCHERDER, E.J.A., MOOLENAAR, B., HARTMAN, E. Motor Profile 

of Children With Developmental Speech and Language Disorders. Pediatrics, 2007;120;e158-e163. 
4
 NEWMEYER, A., GRETHER, S., GRASHA, S. et al. Fine Motor Function and Oral-Motor Imitation Skills 

in Preschool-Age Children With Speech-Sound Disorders. Clin Pediatr, Sept. 2007, 46(7), 604-611. 
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Vzhledem k závaţnosti a aktuálnosti této problematiky je tato rigorózní práce věnována 

některým moţnostem řešení problémů jemné motoriky a grafomotoriky u dětí s narušenou 

komunikační schopností. Na základě osobních zkušeností popsaných v šesti kazuistikách 

jsou zde předloţeny moţnosti diagnostiky a terapie grafomotorických poruch u dětí 

s narušenou komunikační schopností. 

 

Cíl práce: 

 Sledovat vývoj grafomotoriky u předškolních dětí s narušenou komunikační 

schopností navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem (logopedická 

třída). 

Dílčí cíle: 

 Vypracovat případové studie dětí s narušenou komunikační schopností 

navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem (logopedická třída). 

 Zkoumat vliv souboru cvičení jemné motoriky a grafomotoriky na řečové funkce 

těchto dětí.  

 Porovnat úroveň psychomotorického vývoje těchto dětí a dětí běţné třídy mateřské 

školy stejného věku. 
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1 VZTAH JEMNÉ A ŘEČOVÉ MOTORIKY 

1.1 Vymezení základních pojmů 

„Motorika (z latinského slova motus = pohyb) je souhrn všech pohybů lidského těla, 

celková pohybová schopnost (hybnost) organizmu.“
5
  

Jemná (obratná) motorika představuje pohyby rukou, uchopování a manipulace               

s drobnými předměty. Je zajišťována malými svalovými skupinami. Zahrnuje:  

 manipulaci – pohybové aktivity rukou při práci s předměty v rámci běţných 

denních aktivit, pracovních nebo zájmových aktivit, 

 mimiku – pohybová aktivita obličeje,  

 grafomotoriku – pohybová aktivita při grafických činnostech,  

 logomotoriku – pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči,  

 oromotoriku – pohyby dutiny ústní,  

 vizuomotoriku – pohybové aktivity se zpětnou zrakovou vazbou.
6
  

Obratné pohyby nejsou geneticky fixovány, ale vznikají učením. Při realizaci obratného 

pohybu hraje hlavní úlohu tzv. operační paměť, která nedovoluje trvalou fixaci velkého 

mnoţství podrobností. Paměťový obraz zvolna ztrácí preciznost záznamu, proto je nutné 

ho neustále obnovovat a rozšiřovat. Platí to zejména pro obratné pohyby, které vyţadují 

velmi mnoho podrobností (např. hra na hudební nástroj).7 

Grafomotorika je součástí jemné motoriky a úzce souvisí s komunikační motorikou. 

Představuje soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní. 

Dovednost psaní není jen záleţitostí pohybů ruky, ale téţ nohou a úst u jedinců                    

s postiţením manipulačních funkcí, a je řízeno psychikou.
8
 Podle Doleţalové9 lze 

grafomotoriku popsat jako „soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při 

psaní a kreslení.“ Určitý stupeň rozvoje grafomotoriky je předpokladem úspěšného 

                                                 
5
 SZÁBOVÁ, M. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál, 1999.  

6
 OPATŘILOVÁ, D. Grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika. In Hanák, P. Diagnostika a edukace 

dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: 2005. 
7
 VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997, s. 88. 

8
 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995 

9
 DOLEŢALOVÁ, E. Hry pro rodiče s dětmi: hry pro rozvoj komunikace, aktivity zaměřené na rozvoj dítěte 

předškolního věku, příprava na vstup do školy. Praha: Grada, 2005. 
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osvojení psaní. To se pak stává jednou z podmínek úspěšného vzdělávání dítěte a zajistí mu 

moţnost písemně komunikovat s dalšími lidmi.  

Komunikační (sdělovací) motorika vychází z jemné motoriky, která tvoří bázi (formou 

oromotoriky, logomotoriky a grafomotoriky) pro vytváření slov a smysluplných vět. Je 

zaměřena především na komunikaci s okolním prostředím. Vyuţívá pohybu k výměně 

informací mezi individuem a okolním společenstvím a tím umoţňuje ţivot ve společenství. 

Vyţaduje nejen vnímání okolního prostředí, ale i sdělování informací okolním jedincům 

(mimikou, gesty, řečí) a vztah k sociálnímu prostředí. U sdělovací činnosti jsou 

výkonovým orgánem mluvidla, mimické svaly obličeje, pohyby hlavy a gesta (pohyby 

obličeje, hlavy, šíje, horních končetin, popř. i trupu).
10

 

Nástrojem řečové motoriky je jazyk jako „soustava zvukových a druhotných 

dorozumívacích prostředků znakové povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a představy 

člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky.“
11

Jako konceptuální proces komunikace 

můţe být receptivní či expresivní.
12

 Řeč je verbální produkce jazyka. 

„Obratná i sdělovací motorika mají úzký vztah k intelektu a dobré paměti. Obojí umožňuje 

velkou variační šíři jednotlivých úkonů a jejich vhodné kombinace jsou potřebné pro 

pohybovou obratnost.“
13

 Proto je nutné při vyšetřování poruch řečových funkcí vţdy brát 

v úvahu tento kontext a vyšetřit si současně motorické dovednosti dítěte a jeho kognitivní 

funkce. 

1.2 Vývoj jemné motoriky 

V raném věku se hovoří o rozvoji jemné motoriky ruky především v souvislosti 

s rozvíjením hry a výtvarných aktivit. Vývoj jemné motoriky ruky je pro toto období 

velmi důleţitý, neboť poznávací aktivity dítěte jsou úzce spjaty s manipulací, která je 

značně závislá na stupni rozvoje ruky a schopnosti jejího úchopu. Vývoj hybnosti ruky ve 

spojitosti s hrou nás informuje o zralosti nebo případné poruše CNS
14

. 

                                                 
10

 VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997, s. 44. 
11

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 27. 
12

 NELSON et. al. Screening for Speech and Language Delay in Preschool Children: Systematic Evidence 

Review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics, 2006, 117 (2): s. 299. 
13

 VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997, s. 89. 
14

TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky 

člověka. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 175. 
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Po narození je přítomen úchopový reflex, kdy dítě nedovede spontánně uchopit. Postupně 

se úchopový reflex mění v úchop volní. Dítě však nedovede dobře sevřenou dlaň otevřít   

a pustit předmět. Tato schopnost se dostavuje postupně, v průběhu ontogenetického 

vývoje, kdy postupně dozrávají jednotlivé základní manipulační dovednosti (viz tab. 1). 

Manipulační dovednosti se dále rozvíjejí v průběhu celého ţivota, kdykoliv se člověk učí 

nové motorické dovednosti (např. naučí se jednotlivé ruční práce, hru na hudební nástroje, 

psaní na počítači, práci s výrobními nástroji atd.). V rámci motorického učení si jedinec 

osvojuje nové kombinace úchopů, stisků a uvolnění v podobě nových pohybových 

programů. 

Tab. 1 Přehled získaných manipulačních dovedností v průběhu prvních 7 let ţivota
15

 

Stáří Dovednost 

20 týdnů Uchopuje hračku pravou i levou rukou. 

24 týdnů Pevně drţí hračku. 

28 týdnů Předává si kostku z jedné ruky do druhé. 

40 týdnů Bere malý knoflík pravou i levou rukou. 

48 týdnů Uchopuje kostku a zase ji pouští (uvolňuje sevření). 

52 týdnů Všeho se dotýká. 

56 týdnů Náruţivě čmárá. 

15 měsíců Vloţí malý knoflík do nádobky; pokouší se obracet stránky v kníţce; 

vezme minci pravou i levou rukou. 

18 měsíců Obrací 2 – 3 stránky najednou; postaví věţ ze 3 – 4 kostek. 

21 měsíců Postaví věţ z 5 – 6 kostek. 

24 měsíců Postaví věţ ze 6 – 7 kostek; obrací jednotlivé stránky; kreslí vertikální 

čáry; kreslí kruhové čáry; s velkou chutí naplňuje nádobku; roztírá 

plastelínu. 

30 měsíců Postaví věţ z 8 kostek; kreslí horizontální čáry. 

3 roky Kreslí kruhy, čmárá čáry kříţem; postaví věţ z 9 kostek; začíná stříhat; 

vybarvuje štětcem; dělá z plastelíny koláče. 

3,5 roku Postaví věţ z 10 kostek. 

4 roky Nakreslí čtverec; dělá předměty z plastelíny; vloţí 10 knoflíků do 

skleničky za 25 s; dovede rovně stříhat. 

                                                 
15 TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky 

člověka. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 174.  
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5 roků Nakreslí trojúhelník. 

6 roků Dovede řezat pilkou, zatluče kladivem hřebík; začíná šít velkou jehlou. 

7 roků Umí rovně řezat pilkou; nakreslí kosočtverec. 

 

K rozvoji grafomotorických dovedností dochází podle Szábové postupně ve čtyřech 

fázích.
16

 

 Promotorické plánování. Dítě si nejprve musí udělat časový a prostorový plán 

pohybu. Ten je důležitý k nastavení ruky k pohybu, k využití prostoru, síly                 

a dynamiky. Toto plánování umoţňuje předchozí zkušenost dítěte. 

 Provedení pohybu. Pohyby nesmí být ani příliš krátké, tj. hypometrické ani moc 

dlouhé, tj. hypermetrické. Pohyb musí směřovat přímo k cíli. Kvalita provedení 

opět závisí na předchozím motorickém tréninku dané činnosti. 

 Multisenzorická a kinestetická kontrola. Jde o zpětnou vazbu a kontrolu 

prováděného pohybu, která je u řady postižení v určité oblasti zpravidla 

nedokonalá. Díky této kontrole můţe dítě opravit a lépe provést danou činnost. 

 Vyhodnocení pohybu pro příští promotorický plán. Dítě zjišťuje, jak se mu pohyb 

povedl a musí své zjištění zohlednit v dalším plánování.  

Tento cyklus se neustále opakuje a dítě si jej zafixovává v průběhu ontogenetického 

vývoje. 

V předškolním věku se zdokonaluje pohybová koordinace. Vyhraňuje se lateralita jedné 

ruky. Funkční preference jedné ruky závisí na vrozeném základu dominance hemisfér. 

Dominantní ruka se uplatňuje zejména ve sloţitějších úkonech, náročnějších na koordinaci.  

Jiţ od dětství dáváme přednost jedné horní končetině, většinou pravé (dominantní 

praváctví), která dělá sloţitější pohyby – druhá, subordinovaná, provádí spíše pohyby 

fixační. Některé děti však dávají přednost levé ruce (dominantní leváci). Skutečná 

petrifikace dominance vzniká aţ v souvislosti s rozvojem druhosignální symboliky, kdyţ 

dítě začíná psát.
17

 

 

 

                                                 
16

 SZÁBOVÁ, M. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál, 1999, str. 11. 
17

TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky 

člověka. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 175. 
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1.3 Vývoj grafomotorických dovedností 

Grafomotorické dovednosti se rozvíjejí ve stejných fázích podobně jako ostatní součásti 

jemné motoriky. Dítě uchopuje věci včetně psacího náčiní (je-li mu nabídnuto) a provádí    

s nimi neumělé pohyby, které se postupně zpřesňují, získávají směr, sílu, cíl. Začne 

vytvářet jednoduché obrazce a znaky (vrypy klackem do písku nebo do zdi atd.).  Později, 

je-li zahájena výuka, získají znaky symbolický význam (naučí se pouţívat písmo). 

Do této oblasti spadá i kresba, která je zvláštním druhem činnosti v ţivotě dítěte. Jsou v ní 

zastoupeny herní i pracovní návyky. Dítě prostřednictvím kresby vyjadřuje své myšlenky, 

city a přání.
18

 Kresbou dítě ztvárňuje svět kolem sebe, proniká k jeho realitě a současně ho 

proměňuje podle své fantazie. Význam kresby je velký – rozvíjí tvořivost a představivost, 

současně i přesnost pozorování, obratnost ruky ve spojení s činností zraku, tříbí vnímání 

barev, rozmístění věcí v prostoru, učí rozlišovat části a celek, podstatné a nepodstatné. 

Napomáhá soustředění a rozvíjí estetické cítění. Je hrou, potěšením a současně i přípravou 

na psaní ve škole. Vývoj kresby je podmíněn vnějšími podmínkami, ve kterých dítě 

vyrůstá. Kresebný projev dítěte se rozvíjí úměrně k moţnostem, které prostředí ke kreslení 

nabízí a na tom také závisí jeho úroveň.  

Přípravným obdobím pro vlastní kreslení je čárání. Vlastní kreslení vzniká v době, kdy 

dítě svůj výtvor pojmenuje - čáranice dostává obsah. Kolem třetího roku zprvu náhodně      

a pak záměrně začne kombinovat různé druhy čar. V kresbě se pak objevují znaky pro 

vyjádření určitého předmětu. 

V předškolním období pokračuje rozvoj znakové kresby a v kresbách se objevují některé 

typické zvláštnosti. Je to období spontánního realismu. Dětské kresby jsou výtvarně 

schématické, dítě neznázorňuje věci v jejich skutečné podobě, ale kreslí jen jejich typické 

vlastnosti. Kreslí také zpaměti podle své představy a ne podle předlohy. V kresbě 

vyznačuje více, neţ je na předmětu objektivně moţné vidět. Zvýrazňuje to, co samo 

povaţuje za důleţité.
19

 

Formy grafického vyjadřování se u dítěte vyvíjejí v závislosti na individuálním rozvoji 

poznávacích, sociálních, emocionálních a komunikačních schopností a jsou úzce 

propojeny s motorikou (v tomto smyslu i s grafomotorikou). Percepce a motorika dítěti 

                                                 
18

 PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 44. 
19

 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: H & H, 

1998. 



 

15 

 

umoţňují, aby okolní skutečnost vnímalo v jakýchsi „momentkách“ zaznamenávajících 

důleţité události.  V procesu myšlení se tak konstruují významy a obsahy vnímaných 

objektů a jevů.  Plynulý přechod mezi tímto smyslovým a myšlenkovým procesem 

usnadňuje přitom představivost, s jejíţ pomocí si dítě dotváří konkrétní obrazy sloţitých 

vjemů,  které nezapadají do jeho dosavadního poznání.20 

 

1.4 Vývoj řeči 

Ontogenezi řeči lze rozdělit do pěti období, během kterých děti získávají postupně 

jednotlivé řečové dovednosti (viz tab. 2). Jedná se o  

1. období pragmatizace (přibliţně do 1. roku ţivota) 

2. období sémantizace (1. – 2. rok ţivota) 

3. období lexemizace (2. – 3. rok ţivota) 

4. období gramatizace (3. – 4. rok ţivota) 

5. období intelektualizace (po 4. roce ţivota) 

 

Tab. 2 Přehled získaných řečových dovedností v průběhu ontogeneze
21

 

Stáří Dosaţená úroveň 

0  Reflexní křik. 

3. týden Reakce sacími pohyby na hlas matky. 

6 týdnů Emocionální křik (vyjadřování pocitů). 

2. - 3. měsíc Reakce úsměvem na úsměv. 

3. měsíc Komunikační křik, pudové ţvatlání, broukání – prefonémy. 

3. - 4. měsíc Dítě odpovídá broukáním na promlouvání matky. 

4. - 5. měsíc Reakce na zvukové zabarvení hlasu. 

6. - 9. měsíc Napodobující ţvatlání – fonémy. Období přechodu z pudového 

ţvatlání na ţvatlání napodobující se povaţuje za důleţitý okamţik 

ontogenetického vývoje řeči
22

. 

                                                 
20

 LIPNICKÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Portál, 2007. 
21

 LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003, s. 32. 
22

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 39. 
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10. měsíc „Rozumění“ řeči – správná reakce na pokyny, experimentování se 

zvuky. 

1 rok Jednoslovní věty. 

1 - 1,5 roku Určitým hláskám dává komunikativní funkci, výrazné zapojení 

prozodických faktorů řeči, ještě stále má mimořádný význam 

neverbálně-předverbální forma komunikace. 

1, 5. - 2. rok Objevuje mluvení jako činnost, hraje si se slovy, 1. věk otázek; věty 

tvořené dvěma slovy, dítě zná kolem 200 slov, polovinu tvoří podstatná 

jména.  

2. - 2,5. rok Dítě začíná pozvolna ohýbat slova, vnímá a diferencuje distinktivní 

znaky některých fonémů z hlediska znělosti, způsobu artikulace a místa 

artikulace, upřednostňuje uţ verbální formu komunikace; na konci 

tohoto období začíná tvořit i víceslovní věty. 

2,5. - 3. rok Jiţ dvou- aţ tříleté dítě dokáţe pochopit svoji roli komunikačního 

partnera. Učí se ovládnout mateřský jazyk nejen jako systém znaků a 

pravidel, osvojuje si schopnost pouţívat různé komunikační vzorce, 

které aplikuje různým způsobem v různých situacích. Obvykle uţ 

dovede říci své jméno a příjmení, chápe pojmy „já – moje“ a rozdíl 

„malý - velký“, ovládá výslovnost přibliţně 2/3 samostatných 

souhlásek, dokáţe pochopit svou úlohu komunikačního partnera a 

reagovat v ní specificky podle konkrétní situace, chápe pojmenování 

časových pojmů (den – noc), zná přibliţně 1000 nových slov. 

3. - 3,5. rok 
Po 3. roce je u dítěte patrná snaha komunikovat, navazovat a udrţovat 

krátký rozhovor s dospělými ve svém okolí
23

. Dítě dokáţe říci jména 

svých sourozenců. Prodělá výrazný kvalitativní pokrok - chápe obsah. 

„2. věk otázek“. Tvoří souvětí. Tvorba tzv. vyšších pojmů je často 

spojena s tzv. fyziologickými těţkostmi v řeči.  

3,5. - 4. rok 
Markantní zkvalitnění morfologicko-syntaktické jazykové roviny; na 

konci tohoto období se uţ obvykle nevyskytují nápadné dysgramatismy; 

suverénnější tvorba antonym, reprodukce krátké básničky; ovládání uţ 

80 % samostatných konsonantů; schopnost nejen navázat konverzaci, 

ale i úsilí udrţovat ji. 

4. – 5. rok 
Ve 4 letech dítě dokáţe stále častěji komunikovat přiměřeně dané 

situaci. V tomto období intelektualizace řeči dochází k regulační 

funkci řeči, chování dítěte je moţné regulovat řečí a dítě samotné 

pouţívá řeč k regulaci dění ve svém okolí.Verbální projevy by měly být 

z gramatického hlediska správně, přesnější identifikace barev, ovládání 

uţ asi 1500 – 2000 slov, pro foneticko-fonologickou rovinu je 

charakteristické přetrvávání nesprávné výslovnosti tzv. těţkých hlásek; 

v řeči se obvykle vyskytují všechny slovní druhy. 

                                                 
23

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 41. 
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5. – 6. rok 
Vývoj řeči z formální (zvukové) stránky končí okolo pátého roku, 

nejpozději při vstupu dítěte do školy
24

. Verbální projev se ve všech 

jazykových rovinách čím dál více přibliţuje řeči dospělých, dítě dokáţe 

přijatelně vysvětlit, k čemu se pouţívají rozličné předměty denní 

potřeby, správně a ve správném pořadí realizuje i poměrně dlouhé a 

komplikované příkazy, vypráví souvisle a spontánně o různých 

událostech, reprodukuje i poměrně dlouhou větu, výslovnost by měla 

být správná, můţe však ještě jít o tzv. prodlouţenou fyziologickou 

dyslalii; koncem předškolního věku zná asi 2500 – 3000 slov. 

 

Z tabulky 2 vyplývá, ţe vývoj výslovnosti začíná brzy po narození a je ukončen zhruba 

kolem 6. roku. Současné tendence jsou, aby dítě dokončilo vývoj výslovnosti do pěti let
25

. 

Na počátku vývoje řeči děti často vyuţívají gestikulaci k tomu, aby dokázaly komunikovat. 

Teprve později pouţívají slovní vyjádření. Děti typicky vytvářejí první gestikulaci mezi 9. 

aţ 12. měsícem věku. Dokonce i kdyţ začínají mluvit, kombinují slova s gestikulací 

(například ukáţou na hrníček, kdyţ říkají hrníček). Vývoj gestikulace tudíţ předchází 

vývoji řečových funkcí.
26

 Proto je moţno pomocí gestikulace napomoci vývoji těchto 

funkcí. 

 

1.5 Jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči 

V ontogenezi řeči se vzájemně prolínají jazykové roviny (gramatická, lexikální, fonetická   

a pragmatická). Jejich vývoj probíhá v jednotlivých časových úsecích současně.  

Gramatická rovina (morfologicko-syntaktická) souvisí se schopností jedince postihnout 

správně větnou skladbu a její strukturu s pouţíváním různých slovních druhů, jejich 

skloňováním a časováním. Lze ji zkoumat aţ okolo 1. roku ţivota dítěte, kdy začíná vlastní 

vývoj řeči
27

. První slova splňují funkci vět. Jsou neohebná, vznikají opakováním slabik, 

neskloňují se ani nečasují.
28

,
29

,
30

 Autoři se shodují, ţe projevy pomocí izolovaných slov 

trvají zhruba do 18 měsíců aţ dvou let ţivota dítěte. Ze slovních druhů začíná dítě nejdříve 

                                                 
24

 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum 1996. 
25

 ZEZULKOVÁ, E. Logopedická prevence v předškolním věku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 39. 
26

 IVERSON, J.M., GOLDIN-MEADOW, S. Gesture Paves the Way for Language Development. Gesture 

and Language Development, 16(5), 2005. 
27

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 37. 
28

 KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha: Grada, 2005.  
29

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006. 
30

 ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. A KOL. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. 
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pouţívat podstatná jména. Mezi druhým aţ třetím rokem začíná dítě slova skloňovat. Po 

třetím roce začíná pouţívat jednotné a mnoţné číslo. Po čtvrtém roce ţivota obvykle uţívá 

všechny slovní druhy. Do čtyř let věku se objevují tzv. fyziologické dysgramatizmy. 

Jestliţe přetrvávají i po čtvrtém roce ţivota, můţe se jednat o narušený vývoj řeči. 

 Lexikální rovina (lexikálně-sémantická) se zabývá slovní zásobou a jejím vývojem. 

Klenková
31

 uvádí, ţe asi kolem 10. měsíce lze u dítěte registrovat začátky rozvoje pasivní 

slovní zásoby (dítě začíná „rozumět“ řeči dospělých) a kolem prvního roku začíná 

postupně pouţívat první slova. V období okolo 18 měsíců dítě začíná klást otázky typu 

„Co je to?“, „Kdo je to?“. V období okolo 3,5 roku věku klade dítě otázky „Proč?“         

a „Kdy?“  

Fonetická rovina (foneticko-fonologická) se zabývá zvukovou (hlasovou) stránkou řeči, 

kvalitou výslovnosti jednotlivých fonémů132. Fonetická stránka ontogeneze řeči se řídí tzv. 

pravidlem nejmenší fyziologické námahy. Podle tohoto pravidla tvoří dítě nejprve 

samohlásky, potom retné souhlásky a postupně se dostává aţ k hláskám hrdelním. 

Nejpozději se v českém jazyce se fixuje hláska „ř“. Podle dnešního trendu by dítě mělo 

ukončit vývoj výslovnosti do pěti let věku. V případě nesprávné výslovnosti je důleţité 

zahájit logopedickou intervenci, aby při nástupu do školy byla výslovnost dítěte 

v pořádku.
33

 

Pragmatická rovina je podle Lechty
34

 rovinou sociální aplikace, sociálního uplatnění 

komunikační schopnosti. Do popředí vystupují sociální a psychologické aspekty 

komunikace. Jedná se o dovednost vyţádat si informace, vyjádřit pocity, vyměnit si roli 

mluvčího a posluchače apod. Uţ dvouleté aţ tříleté dítě chápe svou roli komunikačního 

partnera a reaguje v ní podle dané situace. Dítě se učí pouţívat různé komunikační vzorce   

a pouţívat je různými způsoby v různých situacích. Po třetím roce je u dítěte patrná snaha 

komunikovat, navazovat a udrţovat krátký rozhovor. Ve čtyřech letech dokáţe dítě 

komunikovat přiměřeně k dané situaci.  

 

 

                                                 
31

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 38. 
32

 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum 1996. 
33

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 40. 
34

 LECHTA, V. A KOL. Logopedické repetitórium. Bratislava: SPN, 1990, s. 19. 
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1.6 Faktory ovlivňující vývoj dětské řeči 

Vývoj řeči mohou ovlivnit vnitřní a vnější faktory. 

K vnitřním faktorům patří fyziologický fyzický a psychický vývoj, vrozené předpoklady, 

fyziologický vývoj zrakového a sluchového analyzátoru, řečově-motorických oblastí 

v mozku a mluvních orgánů.  

 Sluch je pro vývoj řeči velmi důleţitý zejména v období mezi 6. – 8. měsícem, kdy 

dítě prochází obdobím napodobujícího ţvatlání. Vlivem vědomé sluchové kontroly 

při napodobování zvuků se z rozmanitého spektra nejrůznějších zvuků začínají 

vyčleňovat hlásky mateřského jazyka a dítě postupně přestává produkovat zvuky, 

jeţ ve svém jazykovém prostředí neslyší35.  Dítě začíná pouţívat sluchovou 

kontrolu. Při poruše sluchu se řeč dítěte vyvíjí úměrně k stupni a typu sluchové 

poruchy.  

 Zrak je důleţitý pro vývoj řeči rovněţ od 6. – 8. měsíce ţivota.  Zrakové podněty 

dítě povzbuzují ke komunikaci (tj.  nejprve k vokalizaci, později ke ţvatlání 

a řečovým projevům). Dítě odezírá pohyby mluvidel a mimických pohybů od 

dospělých, coţ přispívá ke správné artikulaci a neverbální komunikaci.  

 Jemná motorika řečových orgánů je velmi precizně koordinovaný proces artikulace 

hlásek. Rozdíl mezi artikulací některých příbuzných souhlásek můţe být tak 

nepatrný, ţe stačí jen nenápadná odchylka a uţ artikulujeme jinou hlásku35.  Dítě 

začíná trénovat mluvní orgány jiţ v prenatálním období. Jedná se o polykací 

pohyby, otevírání a zavírání úst,  pohyby jazyka, sání palce. Tento trénink 

pokračuje i po narození, v průběhu celého ontogenetického vývoje. 

K vnějším faktorům patří prostředí, mnoţství a přiměřenost řečových podnětů, správný 

řečový vzor a výchova.  

 Mnoţství a přiměřenost řečových podnětů je základem správného řečového 

vývoje. Nedostatek řečových podnětů zpomaluje vývoj řeči, nadbytek podnětů dítě 

neurotizuje
36

. 

 Správný řečový vzor umoţní dítěti správně napodobit, co slyší. Dítě napodobuje 

všechno, co vidí i slyší, a proto je velmi důleţité, aby dítě nepřicházelo do kontaktu 

                                                 
35

 LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002, s. 21.  
36

 KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1997, s 16. 
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s osobou, jejíţ řeč neodpovídá gramatickým, zvukovým a artikulačním normám 

jazyka.  

 Výchova hraje velmi důleţitou roli v rozvoji mateřské řeči. Sociální prostředí dítěte 

má významný vliv na jeho řečový vývoj. Důleţité pro vývoj dítěte je především 

mnoţství času, který mu aktivně věnují rodiče. Rovněţ je důleţité, zda si dítě hraje 

s ostatními dětmi a jakým aktivitám se věnuje. Nepříznivý vliv na vývoj řeči dítěte 

můţe mít extrémně nesprávný výchovný postup, jako například rozmazlování, 

protekčnost, úzkostnost a perfekcionistická výchova.
37

 Podle Ohnesorga
38

 se zdravé 

dítě samo od sebe pokouší navazovat mluvní styk s okolím. Často mu nejde ani tak 

o sdělení, jako spíše o radost z vlastního mluvního projevu. Ţádný z jeho pokusů     

o mluvní styk s prostředím nemá proto zůstat bez odezvy. Nelze však dětskou chuť 

k mluvení nějak násilně vyvolávat. Takovým úsilím bychom mohli docílit opaku. 

 

                                                 
37

 LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002, s. 191 
38

 OHNESORG, K. Naše dítě se učí mluvit. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 25.  
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2 DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ 

Podle Lechty
39

 je „komunikační schopnost člověka narušená tehdy, když některá rovina 

jeho jazykových projevů (případně několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem 

k jeho komunikačnímu záměru. Může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, 

morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, mluvenou      

i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku.“ 

 

2.1 Etiologie narušené komunikační schopnosti 

Etiologie narušené komunikační schopnosti můţe být různá. Při dělení příčin se vyuţívá 

časové hledisko nebo hledisko lokalizační.  

Z časového hlediska mohou být příčiny: 

 prenatální, vzniklé v průběhu vývoje plodu; 

 perinatální, zapříčiněné komplikacemi během porodu; 

 postnatální, vzniklé v období po narození v rámci ontogenetického vývoje dítěte. 

Z lokalizačního hlediska se k nejčastějším příčinám řadí: 

 genové mutace, 

 aberace chromozomů, 

 vývojové odchylky, 

 orgánová poškození receptorů, 

 poškození centrální části nervového systému; 

 poškození efektorů, 

 vliv nevhodného, nepodnětného, nestimulujícího prostředí, 

 narušené sociální interakce.
40

 

 

Podle stupně můţe být narušení komunikační schopnosti: 

 úplné (komplexní);  

 částečné (parciální). 

                                                 
39

 LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003, s. 17. 
40

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 54. 
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Z hlediska uvědomění si nedostatku:  

 dítě si uvědomuje nedostatek, 

 neuvědomuje si jej. 

Narušená komunikační schopnost se můţe promítat do sféry symbolických procesů (např. 

dysgramatismus) i procesů nesymbolických (např. dyslalie). Narušení můţe být hlavním, 

dominantním projevem nebo můţe být symptomem jiného dominantního postiţení. 

Narušení komunikační schopnosti můţe vzniknout na podkladě orgánové nebo funkční 

příčiny. 

 

2.2 Klasifikace narušené komunikační schopnosti 

 

Lechta
41

 dělí narušenou komunikační schopnost do 10 základních kategorií: 

 vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), 

 získaná orgánová nemluvnost (afázie), 

 získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), 

 narušení zvuku řeči (rinolálie, palatolálie), 

 narušení plynulosti řeči (tumultus sermonis, balbuties), 

 narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie), 

 narušení grafické stránky řeči, 

 symptomatické poruchy řeči, 

 poruchy hlasu, 

 kombinované vady a poruchy řeči. 

 

U dětí v předškolním věku se nejčastěji vyskytují narušený vývoj řeči (opoţděný vývoj 

řeči a vývojová dysfázie), mutismus, narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie), 

narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie), narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost), 

poruchy hlasu a kombinované vady a poruchy řeči. 

 

 

                                                 
41

 LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003, s. 17. 
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2.2.1 Opoţděný vývoj řeči 

Jsou popsány rozličné typy řečového a jazykového opoţdění, ale jejich terminologie se 

různí. Zpoţdění expresivního jazyka můţe existovat samostatně bez zpoţdění receptivního 

jazyka, ale nejčastěji se vyskytují u dětí společně.
42

 Opoţděný vývoj řeči popisuje 

Dvořák,
43

  Kutálková
44

 a Klenková
45

 jako stav, kdy dítě ve třech letech nemluví nebo 

mluví méně neţ ostatní děti v tomto věku. K nejčastějším příčinám patří dědičné dispozice, 

nepodnětné prostředí, citová deprivace, nezralost centrální nervové soustavy, naduţívání 

masmédií aj. 

  

2.2.2 Vývojová dysfázie 

Vývojová dysfázie patří k centrálním poruchám řeči. Podle Dvořáka
46

 se jedná                   

o „specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností 

naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené – sociální 

prostředí, emocionální vazby, kvalita a četnost podnětů, smysly, přiměřená (neverbální) 

inteligence, zpětná vazba, negativní klasické neurologické vyšetření. Předpokládá se, že je 

způsobena drobným difuzním poškozením tzv. řečových zón vyvíjejícího se mozku                

v časných stadiích.“ Všeobecně lze etiologické faktory rozdělit na genetické, vrozené          

a získané, případně jejich kombinace.  

 

2.2.3 Mutismus 

Mutismus je ztráta jiţ vyvinuté řeči, ztráta schopnosti verbálně komunikovat. Jedná se        

o poruchu psychogenně podmíněnou. Hartl a Hartlová
47

 popisují mutismus jako ztrátu řeči 

následkem duševního traumatu a elektivní mutismus jako jednu z poruch sociálních 

                                                 
42

 NELSON et. al. Screening for Speech and Language Delay in Preschool Children: Systematic Evidence 

Review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics, 2006, 11 (2): e298-317. 
43

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Ţďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2007.  
44

 KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha: Grada Publishing, 2005.  
45

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. 
46

 DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Ţďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2007, s. 53. 
47

 HARTL, P., HARTLOVÁ, P. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 
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vztahů. V mezinárodní klasifikaci nemocí se objevuje tzv. elektivní mutismus. Škodová
48

 

povaţuje elektivní mutismus za primárně psychogenně podmíněnou poruchu, která je 

obranným mechanismem na akutní psychotraumatizující podnět. Dvořák
49

 rozlišuje 

mutismus autistický, neurotický, perzistentní, psychotický, reaktivní, situační, totální, 

tranzientní, traumatický a elektivní.  

Příčiny mutismu se podle Klenkové
50

 dělí na  

 endogenní – zahrnují velkou psychickou vnímavost vůči vlastním výkonům,  

 exogenní – jedná se o přehnané poţadavky na řečový výkon dítěte. 

 

2.2.4 Dyslalie 

Dyslalie (patlavost) je nejčastější narušená komunikační schopnost, vyskytující se u dětí 

předškolního věku. „Dyslalie je porucha artikulace, neschopnost nebo porucha používat 

jednotlivé hlásky nebo skupiny hlásek v procesu komunikace podle řečových zvyklostí         

a norem příslušného jazyka.“
51

 Podle Edelsbergera
52

 je dyslalie definována jako 

„souborné označení pro různé formy nesprávné nebo porušené výslovnosti jednotlivých 

hlásek.“  

Porucha se projevuje ve fonetické i fonologické úrovni. Fonetická úroveň se projevuje 

vynecháváním, zaměňováním nebo nahrazováním, popř. nepřesným vyslovováním hlásek. 

Ve fonologické úrovni se porucha projevuje v plynulé řeči (pauzy, přízvuky, melodie). 

Dyslalii lze rozdělit z hlediska místa postiţení, vývoje, etiologie, rozsahu a kontextu.  

O funkční dyslalii mluvíme tehdy, jsou-li mluvidla neporušena. Rozlišuje se typ  

 motorický – jedná se o celkovou neobratnost i neobratnost mluvidel,  

 senzorický – jde o nesprávné vnímání a rozlišení mluvních zvuků. 

Organická dyslalie je způsobena organickými příčinami, např. nedostatky a změnami 

mluvních orgánů, poruchami sluchu nebo poruchami CNS.  

 

                                                 
48

 ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. A KOL. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. 
49

 DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Ţďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2007.  
50

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. 
51 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 116. 
52

 EDELSBERGER, L. A KOL. Defektologický slovník. Praha: H&H Vyšehradská, 2000, s. 271.  
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Podle místa postiţení dělí Lechta
53

 dyslalii na  

 akustickou ﴾vady a poruchy sluchu﴿,  

 centrální ﴾poruchy CNS﴿,  

 dentální ﴾vznikající při anomáliích zubů﴿,  

 labiální ﴾vadná výslovnost při defektech rtů﴿,  

 palatální ﴾jedná se o anomálie patra﴿,  

 lingvální ﴾vyskytuje se anomálie jazyka﴿  

 nazální ﴾při narušení nazality﴿. 

 

Podle rozsahu existuje  

 Dyslalia universalis“ (mnohočetná) – je postiţena výslovnost většiny hlásek. Jsou-

li hlásky nahrazovány hláskou T, řeč se stává téměř nesrozumitelnou.  

 Dyslalia multiplex (gravis) – rozsah vadně tvořených hlásek je s předcházející 

skupinou menší, řeč je srozumitelnější.  

 Parciální dyslalia (levis, simplex) – vada jedné nebo několika hlásek.
54

 

 

Z hlediska kontextu se rozlišuje  

 dyslalie hlásková ﴾týká se pouze jednotlivých hlásek﴿,  

 dyslalie kontextová ﴾týká se slabik nebo slov﴿. 

Dyslalii lze také rozdělit na  

 nekonstantní ﴾hláska je v některých případech tvořena správně﴿,  

 nekonsekventní ﴾hláska je tvořena chybně, ale vţdy jiným způsobem﴿. 

Příčiny vzniku jsou mnohdy nejasné. Dělí se na vnější a vnitřní. Mezi nejčastější vnitřní 

příčiny patří dědičnost, anatomické vady řečových orgánů, poruchy sluchu ﴾nedostatečná 

diskriminace zvuků, dítě špatně rozpoznává hlásky a má narušeny modulační faktory řeči﴿, 

poruchy zrakového analyzátoru ﴾dítěti chybí odezírání pohybů artikulačních orgánů﴿, 

poškození odstředivých a dostředivých nervových drah, poruchy CNS. Mezi příčiny 

vnější patří psychosociální vlivy, osobnost dítěte a jeho mentalita, nevhodné prostředí 

﴾jako je nesprávný mluvní vzor, zanedbávající výchova, bilingvální prostředí ﴿ apod. 

                                                 
53

 LECHTA, V. Logopedické repetitórium. Bratislava: SPN, 1990.  
54 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. 
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2.2.5 Dysartrie 

Dysartrie je porucha motorické realizace řeči, která vzniká při organickém poškození 

centrální nervové soustavy. Podle Duffyho
55

 se jedná o „skupinu neurologických 

onemocnění, obrážejících poruchy síly, rychlosti, rozsahu, tonu, stability, načasování nebo 

přesnosti pohybů potřebných z hlediska prozodických faktorů řeči“.  

K poškození mozku a mozkových drah můţe dojít v prenatálním období (úrazy a infekční 

onemocnění matky, krvácení do mozku, nedonošenost aj.), perinatálním období (asfyxie 

během porodu, krvácení při porodu aj.) a v postanatálním období (meningitida, encefalitia, 

aj.).  

Lechta
56

 dělí dysartrii na korovou, pyramidovou, extrapyramidovou, bulbární, cerebelární 

(mozečkovou) a smíšenou. Podle Duffyho
57

 existuje dysartrie chabá (flaccid dysarthria), 

spastická (spastic dysarthria), ataktická (ataxic dysarthria), hypokinetická (hypokinetic 

dysarthria), hyperkinetická (hyperkinetic dysarthria), dysatrie na podkladě léze centrálního 

motoneuronu (unilateral upper motor neuron dysarthria) a smíšená (mixed dysarthria). 

Děti, které vykazují dysartrii, mají obtíţe s pohyby svalů pouţívaných k respiraci, fonaci, 

rezonanci a artikulaci, a to v případě jak verbálních, tak neverbálních pohybů.
58

 

 

2.2.6 Rinolalie 

Rinolalie neboli huhňavost je porucha zvuku řeči podmíněná patologickými změnami         

v nosní, resp. nosohltanové rezonanční dutině. Rinolalie postihuje jak zvuk řeči, tak             

i artikulaci. Kerekrétiová
59

 definuje rinolalii jako patologicky změněnou nosovost hlásek     

v hlasitě pronášené mluvě.  

                                                 
55

 DUFFY, J. R. Dysarthrias: Characteristics and Classification. In KENT, R.D. (Ed.) The MIT Encyclopedia 

of Communication Disorders. Massachussets Institute of Technology, 2004, s. 126.  
56

 LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. 
57

 DUFFY, J. R. Dysarthrias: Characteristics and Classification. In KENT, R.D. (Ed.) The MIT Encyclopedia 

of Communication Disorders. Massachussets Institute of Technology, 2004, s. 127.  
58

 CARUSO, A. J., STRAND, E. Motor Speech Disorders in Children: Definitions, Background, and 

a Theoretical Framework. In CARUSO, A.J., STRAND, E. (Eds.) Clinical Management of Motor Speech 

Disorders in Children. New York: Thieme, 1999, s.13. 
59

KEREKRÉTIOVÁ, A. Diagnostika poruch zvuku řeči. In: ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. A KOL. 

Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. 
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Rinolalie se dělí na hyponazalitu, hypernazalitu a smíšenou nazalitu
60

. Klenková
61

 navíc 

rozlišuje měnící se (střídavou) nazalitu. 

 Hyponazalita (tj. zavřená huhňavost) je patologicky sníţená nosovost. Příčiny 

mohou být organické (změny v dutině nosní nebo v nosohltanu, např. polypy, 

vrozené anatomické změny, aj.) nebo funkční (porucha závěru dýchací trubice).     

U dětí je častou příčinou zavřené huhňavosti zbytnělá nosní mandle (adenoidní 

vegetace). 

 Hypernazalita (tj. otevřená huhňavost) je patologicky zvýšená nosní resonance. 

Příčiny hypernazality mohou být jednak vrozené (narušení vývoje měkkého patra), 

jednak získané (jako následky organického onemocnění nebo úrazu).  

 Smíšená nazalita se vyskytuje jako kombinace hypernazality na základě 

velofaryngeální insuficience s hyponazalitou, způsobenou organickou překáţkou     

v oblasti nosu. 

 Střídavá nazalita – bezděčné střídání otevřené a zavřené huhňavosti. 

 

2.2.7 Palatolalie 

Palatolalie je porucha artikulace způsobená velofaryngeální insuficiencí při rozštěpu 

patra.
62

 Podle Klenkové
63

 termín palatololalie označuje narušenou komunikační schopnost, 

jejíţ příčinou jsou orofaciální rozštěpy. Tato porucha je zařazována mezi poruchy zvuku 

řeči.  

Charakteristické rysy palatolalie jsou otevřená huhňavost (rozštěpem je spojený prostor 

dutiny nosní a ústní), porušená výslovnost (artikulační místa jsou posunuta dozadu za 

rozštěp), poruchy mimiky (snahou zabránit úniku vzduchu do nosu při mluvení vznikají 

souhyby), časté jsou i poruchy sluchu. 

Příčinou vzniku rozštěpu můţe být dědičnost, nejrůznější škodliviny (chemické látky, léky, 

drogy), rentgenové a jiné záření, nedostatečná výţiva matky, infekční nemoci v době 

těhotenství.   

                                                 
60

 ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. A KOL. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. 
61

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 131. 
62

 ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. A KOL. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007, s. 225. 
63

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 138. 
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2.2.8 Koktavost 

Koktavost (balbuties) je definována jako syndrom komplexního narušení koordinace 

orgánů podílejících se na mluvené řeči, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým 

(tonickým, klonickým) přerušováním plynulosti mluvené řeči.
64

 Je způsobena křečemi 

svalstva dechového, hlasového a artikulačního a dyskoordinací jejich činnosti při mluvení. 

Projevuje se nedobrovolným přerušováním plynulosti řeči. K nejčastějším příčinám vzniku 

koktavosti se řadí dědičnost, negativní vlivy prostředí (perfekcionalistická výchova, 

kladení nadměrných nároků na dítě, násilné přecvičování leváků v minulosti, konflikty       

v rodině apod.), psychotrauma i orgánové příčiny (např. perinatální encefalopatie).  

Škodová
65

 dělí příznaky této poruchy na tonickou, klonickou nebo tonoklonickou. 

 Tonická forma je charakterizována zvýšeným fonačním tlakem při uzavřené 

hlasové štěrbině, který se označuje termínem prefonační spasmus. Je při něm patrné 

zvýšené napětí některých artikulačních svalů nebo zevních krčních svalů. Poruchy 

se týkají i dýchání při mluvení, kdy dochází k nehospodárnému rychlému výdechu, 

čímţ se zkracuje fonační doba. Častější nadechování ruší přirozenou plynulost řeči, 

postiţení často nadechují i uprostřed slov, někdy je aţ snaha o fonaci při inspiriu. 

Trvá-li prefonační spasmus déle, hovoříme o „řečovém bloku“. 

 Klonická forma se projevuje volným opakováním slabik, které je nepotlačitelné. 

Nejčastěji se jedná o první slabiku slova, při těţších formách onemocnění                  

i prostředních slabik. Opakování můţe být i několika násobné. 

 Tonoklonická forma je nejčastější. Spojuje se v ní symptomatologie výše 

uvedených forem. Zvýšené prefonační napětí předchází opakování slabik. 

Lechta
64

 dělí koktavost  

 podle doby vzniku – předčasná, obvyklá, pozdní; 

 podle verbálních symbolů – tonická, klonická, tonoklonická a klonotonická; 

 podle původu – fyziologická, kombinovaná s dysartrií, dysartrická, dysfatická, 

hysterická a traumatická; 

 podle uvědomění si poruchy – inscientní bez křečí mluvidel a uvědomělá; 

 podle stupně – od minimálních příznaků po výrazné. 
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2.2.9 Breptavost 

Breptavost (tumultus sermonis) je porucha plynulosti řeči, pro kterou je charakteristické 

extrémně zrychlené tempo řeči, jehoţ důsledkem je vynechávání slabik, přeříkávání, 

opakování slabik, dochází i k deformaci obsahu řeči.
66

 Řeč se stává často aţ 

nesrozumitelnou, dochází k „polykání“ slabiky, části slov. Breptavý si poruchu sám 

neuvědomuje. Příčinami vzniku mohou být dědičnost, organický podklad i neurotický 

charakter.
67

 

 

 2.2.10 Poruchy hlasu 

Poruchy hlasu mohou být organické nebo funkční.
68

 Projevují chrapotem (dysfonií). 

Závaţnost chrapotu můţe být od lehkého zastření přes silný chrapot aţ do úplného bezhlasí 

(afonie).  

Dělení poruch hlasu: 

 organické poruchy jsou způsobeny patologickým dějem na hlasovém ústrojí (např. 

záněty hrtanu, nádory hrtanu, poruchy inervace hrtanu, hormonální poruchy, 

traumata a anomálie hrtanu); 

 funkční poruchy hlasu jsou získany v důsledku nesprávné hlasové funkce.            

K příčinám patří poruchy z přemáhaní hlasu (hyperkinetická dysfonie, hlasové 

uzlíky, dětská hyperkinetická dysfonie), psychogenní poruchy hlasu (dysfonie, 

afonie a fistulový hlas) a hlasové neurózy (spastická dysfonie).  

Nejčastějšími příčinami poruch hlasu podle Lechty
66

 jsou dědičnost, vrozené odchylky, 

nesprávné uţíváni hlasu jakoţ i nesprávný hlasový vzor, poškození hrtanu, operační 

zákroky, neurotické poruchy aj. 
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2.2.11 Kombinované vady a poruchy řeči 

 

O kombinovanou vadu a poruchy řeči (nebo kombinované postiţení) se jedná, vyskytuje-li 

se u jednoho člověka více postiţení, které spolu příčinně nesouvisí. Poruchy se projevují    

v oblasti kognitivní, motorické, komunikační nebo psychosociální.  

Ţáci s více vadami se v resortu školství dělí do tří skupin: 

 skupina, kde společným znakem je mentální retardace,   

 skupina kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči,  specifickou skupinu 

tvoří ţáci hluchoslepí,   

 skupina děti s diagnózou autismus a s autistickými rysy, u kterých jsou 

diagnostikovány další vady.  

U těchto osob s kombinovaným postiţením se setkáváme s narušenou komunikační 

schopností.
69

  

 

  

 

2.3 Psychický vývoj dítěte s vadou řeči 

Základem výchovy a vzdělávání je diferencovaný přístup k dětem podle jejich věku, 

schopností, rodinného prostředí i zdravotního stavu. Péče o děti s řečovým postiţením se 

mírně liší od péče o zdravé děti. Jejich odlišnost se promítá do různých oblastí jejich ţivota 

a můţe mít vliv na jejich školní zapojení. 

 

2.3.1 Období kojeneckého věku 

První období ţivota je někdy označováno jako období receptivní a vpečeťovací. 

V kojeneckém věku dochází k rozvoji motoriky a spolu s ní i související rozvoj 

psychických procesů. V tomto období si musí dítě proţít úzký a citově bohatý vztah, aby 

                                                 
69

 KLENKOVÁ, J. Logopedie. Grada Publishing, 2006, s. 182. 



 

31 

 

se pak v pozdějším věku mohlo v určitém slova smyslu odpoutat a navázat tak vztah se 

svým okolím, které ho dále stimuluje.
70

  

Nezastupitelnou úlohu v celkovém rozvoji motoriky má i rozvoj motoriky horních 

končetin. Je důleţitá, protoţe všechny poznávací činnosti jsou v tomto věku spojeny           

s  haptickými podněty a samotnou manipulací s předměty. Dítě vkládá hračky do úst, 

předává si je z ruky do ruky, uchopuje je a odhazuje. Bez této manipulace, která je pro něj 

hrou, by se nemohly zdokonalovat a rozvíjet jednotlivé funkce ruky.
71

  

Kojenecký věk je také důleţitým předřečovým obdobím, kdy se dítě učí řeč vnímat, 

diferencovat sluchem. Samotný hlasový projev je zprvu reflexní. Jde o křik, který se 

diferencuje a někteří odborníci tvrdí, ţe uţ v tomto období se dá podle křiku rozpoznat 

mentální postiţení. Dítě si začíná hrát s mluvidly a ţvatlá. Pudové ţvatlání se projevuje       

i u dětí sluchově postiţených. Je však bez sluchové kontroly a zde vývoj řeči ustrne. 

Slyšící dítě své zvuky vnímá, opakuje, nejdříve po sobě, pak po druhých a aţ později 

dospěje k vyslovení a pochopení slova. Řeč můţe být opoţděna vlivem motorické poruchy 

mluvidel (např. u dětí s DMO), poruchy centrální nervové soustavy, která ovlivňuje 

porozumění řeči (např. u mentální retardace) a nebo vlivem sluchové vady, která omezuje 

nebo znemoţňuje přijmout zvukové podněty. Opoţděný vývoj řeči můţe způsobit                

i nepodnětné prostředí, deprivace i špatný mluvní vzor.
72

  

U jedinců s mentálním postiţením se v raném období typické řečové projevy jako 

porozumění a první slova ještě neobjevují. Tento proces nastává aţ později podle stupně 

postiţení. V případě těţké aţ hluboké mentální retardace se nemusí objevit vůbec.  

 

2.3.2 Období batolecího věku 

Je to období, kdy se dítě částečně osamostatňuje. Zbavuje se úzké závislosti na matce         

a více si uvědomuje svou osobnost. Schopnost lokomoce činí dítě alespoň částečně 

nezávislé. Čím dál samostatněji uspokojuje svou potřebu stimulace a zároveň se učí 

orientaci ve svém okolí. Jakékoliv opoţďování v oblasti samotné lokomoce, manuální 
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zručnosti, řeči a poznávacích procesů negativně poznamenává další vývoj celé osobnosti. 

Jednotlivé dovednosti jsou na sobě závislé a vzájemně se ovlivňují.
73

  

Řeč je další dovednost, která napomáhá k většímu osamostatnění se. Dítě si jiţ řekne o své 

potřeby, vzájemně komunikuje a spolu s řečí se u něj rozvíjí i myšlení.  

V rámci osamostatňování, které je dětem umoţněno jejich mobilitou, řečí, schopností 

manipulovat a moţností být zvídavé, vede zákonitě k uvědomování si své identity. Svou 

identitu zdravé dítě vnímá velmi silně a nastává fyziologické období vzdoru.
74

  

  

2.3.3 Období předškolního věku 

Pro mnohé děti je to důleţité období, kdy nastupují do předškolního zařízení a přijímají 

novou sociální roli. Předškolní období je obdobím iniciativním a aktivním. Úroveň 

pohybových dovedností se zlepšuje, zrání nervové soustavy a soustavná stimulace celého 

pohybového aparátu vedou ke zlepšení koordinace, účelnosti a plynulosti pohybů. 

Pohybové dovednosti se dobře uplatňují v nejpřirozenější činnosti a potřebě – hře.  

Pro další vývoj má velký význam také rozvoj manuální zručnosti. Dítě zvládá sloţitější 

a náročnější pohyby, zdokonaluje se senzomotorická koordinace. V tomto období by jiţ 

měla být vyhraněna lateralita jedné ruky, aby se mohly rozvíjet a zdokonalovat 

grafomotorické dovednosti dítěte. Tyto potom ovlivňují i míru školní úspěšnosti.
75

 

Předmětem hodnocení rozumového vývoje předškolního dítěte je kvalita poznávacích 

procesů.  

  

  

2.3.4 Období školního věku 

Nástupem dítěte do školy začíná důleţitá ţivotní etapa spojená s novou sociální rolí 

školáka a také s většími poţadavky na dítě. Úspěšné zvládnutí poţadavků školy je závislé 

jak na zrání nervové soustavy a organismu, tak i na prostředí a způsobu učení. Také kvalita 

rodiny a zkušenosti získané v předškolním zařízení mohou ovlivnit úroveň školní 
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připravenosti v případě postiţeného dítěte.
76

 Vstup do školy je vnímán jako potvrzení 

vyššího vývojového stupně a jako potvrzení normality. Podmínkou školní úspěšnosti je 

mimo jiné tělesná zdatnost a odolnost. 

Ve věku 6 aţ 7 let je centrální nervová soustava dítěte zralá natolik, ţe je odolná vůči 

přiměřené zátěţi a je stabilní. Pokud je dítě zralé, je schopno se po určitou dobu 

koncentrovat. V opačném případě se nezralost projevuje v labilitě, zvýšené dráţdivosti, 

nervozitě, zvýšené únavnosti aţ apatií a nechutí se učit.  

Vnímání se stává vlivem školní výuky cíleným a záměrným pozorováním. Stává se 

promyšlenější, diferencovanější a koordinovanější.  

Děti školního věku jiţ zvládnou jednotlivé myšlenkové operace a vývoj myšlení postupně 

přechází na vyšší vývojovou fázi, kdy je dítě schopno konkrétních logických operací.         

U dítěte se začíná rozvíjet logické myšlení, i kdyţ ještě stále v souvislosti s konkrétní 

skutečností.
77
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3 DIAGNOSTIKA MOTORICKÝCH, 

GRAFOMOTORICKÝCH A ŘEČOVÝCH FUNKCÍ 

3.1 Diagnostika motorických funkcí 

Diagnostika motoriky představuje ve speciální pedagogice důleţitou oblast vzhledem ke 

stanovení její vývojové úrovně u jedinců s postiţením, coţ mimo jiné souvisí a ovlivňuje    

i profesionální orientaci a přípravu na výkon povolání. 

Rovněţ existuje vysoká korelace mezi úrovní vývoje motorických zručností a vývojem 

řeči. Tím je i jednoznačně zdůvodněna důleţitost vyšetření motoriky v rámci diagnostiky 

narušené komunikační schopnosti. Kromě vyšetření celkové motoriky (zejména jemné 

motoriky rukou) jde především o cílené vyšetření motoriky mluvních orgánů, jeţ je pro 

určení základní diagnózy mimořádně důleţité např. při narušeném vývoji řeči, dyslálii       

a dysartrii.
78

  

Vývoj motoriky se zjišťuje buď na základě výkonu v motorických testech nebo podle 

vývojových norem motoriky, které jsou součástí norem celkového neuropsychického 

vývoje. Metody zjišťování úrovně jemné motoriky bývají zaměřeny na manuální zručnost. 

Sledují koordinaci a rychlost pohybů horních končetin a dají se vyuţít i při diagnostice 

laterality. V předškolním věku se vyuţívá hlavně konstrukce z kostek a různých skládaček, 

práce s drobným materiálem atd. Hodnotíme, co dítě dovede postavit, způsob provedení, 

souhyby, spolupráci obou rukou, lateralitu, kvalitu a dokonalost úchopu, přesnost cílených 

pohybů apod. Úroveň jemné motoriky se projeví i v pracovních činnostech a při práci 

s výtvarným materiálem.
79

 

  

3.2 Diagnostika grafomotorických funkcí 

Hodnocení obsahové a formální stránky kresby má vývojovou a diferenciálně 

diagnostickou hodnotu. Prvním předpokladem vyuţití kresby jako diagnostického 
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prostředku je dokonalá znalost jejího přirozeného vývoje v různých věkových obdobích.
80

 

Je důleţité vyšetřit zrakovou percepci, vizuomotorickou koordinaci a prostorové vnímání, 

protoţe deficity v těchto oblastech jsou častými a typickými symptomy lehkých 

mozkových dysfunkcí. Jsou k tomu k dispozici kvalitní standardizované metody pro děti 

od 5, resp. 4 let: 

 Matějčkův Test obkreslování v úpravě Šturmy a Vágnerové – skládá se z 12 

dvoj- a trojrozměrných geometrických obrazců s narůstající náročností, které má 

dítě nakreslit podle předlohy. Hodnotí se zejména percepčně-motorická realizace 

kresby (věrnost tvaru předloze, vzájemné rozloţení  jednotlivých částí obrazce        

a kvalita čar). 

 Kresba postavy - poskytuje informace o duševním stavu dítěte ve třech rovinách 

(odráţí úroveň zrakové percepce, představivosti, paměti, jemné motoriky                 

a senzomotorické koordinace a integraci těchto funkcí. Odhaluje dosaţenou úroveň 

vývoje intelektových schopností. Promítají se do ní některé osobnostní 

charakteristiky jedince.). Vyhodnocuje se obsahová a formální realizace kresby 

postavy a celková úroveň jejího zvládnutí.
81

  

  

 

3.3 Orientační diagnostika výslovnosti 

Orientační diagnostika výslovnosti se v předškolním vzdělávání z hlediska prevence 

narušené komunikační schopnosti musí stát předstupněm plánování činnosti v mateřské 

škole. Podle výsledku diagnostiky učitelka provádí výběr specifických aktivit (rozvoj 

motoriky mluvidel, výběr říkadel, básní a písní, pohádek k dramatizaci apod.) 

podporujících rozvoj komunikace. 

V rámci orientačního vyšetření výslovnosti se věnuje pozornost fonologickým příznakům 

dyslálie, jazykovým jevům na úrovni morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické       

a pragmatické. Sleduje se rozsah pouţitého slovníku, vyspělost a struktura slov ve větách 

(případné dysgramatismy), výrazová chudoba, převaha podstatných jmen, vliv nářečí, 

pochopení významu jednotlivých slov, chápání jednoduchých vět, chápání souvislé řeči      
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a úroveň prozodických vlastností (melodie, přízvuk, tempo, barva hlasu atd.). Posuzuje se 

tak celková úroveň komunikačních schopností dítěte. Zároveň se orientačně posuzuje 

úroveň rozumových schopností, smyslových funkcí (zrak a sluch), motoriky (zvláště 

motoriky artikulačních orgánů) a sociability.
82

 

Ze všech těchto sledovaných aspektů si pedagog vytváří  přesný obraz o současném stavu 

vyšetřovaného dítěte, problematických místech v jeho psychomotorickém vývoji, jeho 

potenciálu a jeho limitech. 

K zásadám orientační diagnostiky patří: 

 testování v přirozených podmínkách, 

 přehledný záznamový arch, který obsahuje všechny hlásky, 

 spontánní projev dítěte a bezpečné navázání kontaktu, 

 nenápadná diagnostika, 

 testování individuálně nebo v malém kolektivu, 

 motivace obrázky a dalšími vhodnými pomůckami, 

 respektování fyziologických zvláštností ve vývoji řeči, 

 individuální přístup k dítěti, 

 zjistit přítomnost hlásky na začátku, uprostřed a na konci slova, 

 napodobování zvuků 

 není moţné zjišťovat např. výslovnost hlásky „k“ ve slovech – straka, ruka, kdyţ 

dítě ještě neumí říct „r“, 

 slova k vyšetření výslovnosti je nutné vţdy doplnit obrázky, 

 lze pouţít audionahrávku (diktafon atp.), 

 důleţitá je odbornost a osobnostní kvality učitele.“
85

  

Právě zkušený pedagog dokáţe správně posoudit jednotlivé vady bez zbytečného 

stresování dítěte, umí jej motivovat tak, aby testování probíhalo nenápadně, formou hry, 

zábavně. Se získanými informacemi umí správně zacházet a vytvořit adekvátní plán 

potřebné intervence, tento plán metodicky plnit a kontrolovat. Spolupracuje při tom 

s dalšími odborníky, např. pracovníky SPC, lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty atd.  

Rovněţ spolupracuje s rodiči, kterým umí zdůvodnit navrţené postupy a umí je získat pro 
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spolupráci v rámci 24hodinového konceptu péče o dítě. Pokud takto postupuje, umoţní 

dítěti vyuţít maximálně všech jeho rezerv. 

 

3.4 Vyšetření jazykových rovin 

Bednářová a Šmardová
83

 navrhly vyšetření předškolních dětí z hlediska lexikálně-

sémantické a foneticko-fonologické roviny. 

3.4.1 Lexikálně-sémantická rovina 

 Pojmenuje běţné věci na obrázku – dítěti předkládáme jednotlivé obrázky            

a ptáme se:  

o „Jak se jmenuje to, co je na obrázku?“  

o „Co to je?“  

o „Jak tomu říkáme?“  

Zaznamenáváme si odpověď přesně foneticky, tím si zároveň evidujeme 

výslovnost. Pokud obrázek pojmenuje, zaznamenáme do kolonky „zvládá 

samostatně“. Pokud dítě obrázky neumí pojmenovat, pouţijeme je k posouzení 

porozumění řeči. Dáme na stůl čtyři obrázky a poţádáme dítě například:  

o „Ukaž, kde je klíč.“  

o „Ukaž, kde je míč.“  

Jestliţe správně ukáţe, zapíšeme do kolonky „Zvládá s dopomocí“ s poznámkou 

(např. „Pouze ukáže, zvládá pasivně.“) 

 Ukáţe obrázek věci podle pouţití – dítěti předloţíme obrázky, které spolu s ním 

nejprve pojmenujeme. Potom je rozloţíme v jiném pořadí a ptáme se:  

o „Z čeho pijeme?“  

o „Čím řežeme?“  

o „V čem spíme?“  

o „Co si obouváme?“  

o „Čím stříháme?“  
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o „Čím jezdíme?“ 

o  „Čím se češeme?“  

o „Čím žehlíme?“ 

 Ukáţe na obrázku činnost – před dítě dáme obrázky a ptáme se:  

o „Kdo spí?“  

o „Kdo sedí?“  

o „Kdo štěká?“  

o „Kdo se češe?“  

o „Kdo utíká?“  

o „Kdo jí?“  

o „Kdo plave?“  

o „Kdo kreslí?“  

Dítě má správný obrázek ukázat. 

 Chápe pojmy „já, moje“ – máme k dispozici několik předmětů (např. bonbon, 

auto, panenku).  

o Vezmeme do ruky bonbon a zeptáme se: „Kdo chce bonbon?“ apod.  

o Pojmenujeme spolu s dítětem co má na sobě (části těla, části oblečení), co 

máme na sobě my.  

o Ukáţeme dítěti na jeho ruku a zeptáme se: „Čí je to ruka?“  

o Ukáţeme na jeho tričko a zeptáme se: „Čí je to tričko?“  

o Ukáţeme na svoji nohu a zeptáme se: „Čí je to noha?“  

Dopomoc znamená, ţe pojmenujeme výběr „Moje nebo tvoje?“ Nejvhodnější je 

sledovat uţívání „já“, „moje“ v běţné komunikaci, při přirozených interakcích. 

 Správně pouţívá slova „ano, ne“ – obdobně jako u předchozí poloţky sledujeme 

v běţné komunikaci, při přirozených interakcích. 

 Odpovídá na otázky „Co děláš?“ „Kde?“ – ptáme se dítěte v rámci přirozených 

aktivit. 

 Má zájem o obrázkové kníţky, příběhy – zaznamenáme zda dítě o tyto činnosti 

projevuje zájem či nikoli. Zda je vyhledává samo, nebo u nich setrvá pouze na 

popud, za účasti dospělého. 

 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku – jedná se o identifikaci pojmu podle 

podstatného znaku. Slovo vyjadřuje činnost v souvislosti s určitým 
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charakteristickým rysem pojmenovaného předmětu. Obrázky rozloţíme na stole      

a pojmenujeme je:  

o „To je kuchař.“  

o „To je doktor.“  

o „To je učitelka.“  

o „To je řidič.“  

o „To je zedník.“ 

o  „To je hasič.“  

Potom se ptáme:  

o „Kdo vaří?“  

o „Kdo léčí?“  

o „Kdo učí?“  

o „Kdo řídí?“ 

o  „Kdo staví domy?“  

o „Kdo hasí požáry, když hoří?“ 

 Klade otázky „Proč?“ „Kdy?“ – sledujeme, zda dítě tyto otázky spontánně 

pokládá či nikoli. 

 Řekne, co je na obrázku – dítěti předloţíme obrázek na kterém je jednoduchá 

dějová zápletka a ptáme se: „Co vidíš na obrázku, co se tam děje?“ Pokud zvládá   

s dopomocí, ukazujeme a dítě odpovídá jednoslovně na otázky dospělého. Zvládá-li 

samostatně, pak iniciativně popisuje obrázek jednoduchými větami. 

 Reprodukuje jednoduchou říkanku – zaznamenáme, zda dítě samostatně umí 

nějakou krátkou říkanku, básničku, písničku. Zvládá-li s dopomocí, vynechává-li 

části, je třeba mu pomoci doplňováním. 

 Chápe jednoduché protiklady – jedná se o pochopení protikladů. Dítěti 

ukazujeme dvojice obrázků a komentujeme:  

o „Ukaž, který kruh je malý – velký.“  

o „Ukaž, který dům je vysoký – nízký.“  

o „Ukaž, který had je dlouhý – krátký.“  

o „Který pejsek je zlý – hodný?“  

o „Které miminko se směje – pláče?“  

o „Co je studené – horké?“ 
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 Identifikuje věci podle společných podstatných znaků – dítěti předloţíme 

obrázky, na kterých jsou jednotlivě nakresleny různé hračky, jídlo, oblečení, věci     

s koly. Komentujeme:  

o „Podej mi všechno, co jezdí.“  

o „Podej mi všechno, co jíme.“  

o „Podej mi všechno, s čim si hrajeme.“ 

o „Podej mi všechno, co si oblékáme.“ 

 Zařazujeme různé obrázky pod nadřazené pojmy – před dítě rozloţíme obrázky 

(květiny, hračky, jídlo, zvířata, oblečení). Komentujeme:  

o „Vyber mezi obrázky všechny květiny.“  

o „Vyber mezi obrázky všechno jídlo.“ atd. 

 Ukáţe obrázek podle aktuální situace – před dítě rozloţíme obrázky. 

Komentujeme:  

o „Ukaž mi, co si vezmeme, když prší.“  

o „Ukaž mi, co uděláme, když máme špinavé ruce.“  

o „Ukaž mi, co si vezmeme, když je venku velká zima.“  

o „Ukaž mi, co uděláme než jdeme spát.“  

o „Ukaž mi, co uděláme, když rozlijeme čaj.“  

o „Ukaž mi, co uděláme, když máme žízeň.“ 

 Vysvětli na co máme oči, knihy, auta – dítě jednoduše, smysluplně vysvětlí, na co 

máme oči, knihy, auta. 

 Poslouchá pohádky, chápe děj – zaznamenáváme si, zda má dítě zájem                

o pohádky, příběhy. Ověřujeme si dotazy, zda chápe a pamatuje si děj. 

 Spontánně vypráví podle obrázku – dítěti předloţíme obrázek a ono spontánně 

vypráví, co se tam děje. 

 Doplní protiklady s názorem – dítěti předloţime dvojice obrázků. Ukáţeme na 

obrázek a řekneme:  

o „Slon je velký, myška je malá.“  

o „Ve dne je světlo, v noci je ...“  

o „Holčička je čistá, kluk je...“  
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o „Pán je smutný, paní je ...“  

o „Slimák je pomalý, zajíc je ...“  

Dítě má větu dokončit, resp. doplnit opak. 

 Definuje význam pojmů – dítě poţádáme, aby nám vysvětlilo, co znamenají 

některá slova.  

o „Vysvětli mi, co znamená slovo míč.“  

o „Co znamená slovo čepice?“  

o „Co znamená slovo auto?“  

o „Co znamená slovo pomeranč?“  

Dítě by mělo vystihnout charakteristickou vlastnost, funkci. Volíme pojmy 

adekvátní znalostem dítěte předškolního věku. 

 Chápe jednoduché vtipy a hádanky – vtipy a hádanky odráţejí porozumění řeči, 

logické myšlení. Děti je mají obvykle rády, případně je i samy vymýšlejí.  

o „Co to je?V létě se zelenají, na podzim opadají?“ (Listy.) 

o „Co jde a nemá nohy?“ (Hodiny.) 

o „Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí?“ (Oči.) 

o „Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.“ (Klíč.) 

o „Dvě ručičky nepracují, ale něco ukazují.“ (Ručičky u hodin.) 

Dítěti můţeme vyjmenovat tři hlavní, charakteristické znaky pro danou věc, zvíře, 

rostlinu. Jeho úkolem je uhodnout, o co se jedná. 

 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji – dítěti předloţíme tři aţ čtyři obrázky     

a vysvětlíme:  

o „Seřaď obrázky podle toho, co se na nich děje.“  

o „Co se stalo nejdřív, co potom a co nakonec?“  

Posléze dítě vypráví, popisuje děj podle seřazených obrázků. 

 Pojmenuj co dělá určitá profese – dítě vysvětluje, co dělá určitá profese. Ptáme 

se:  

o „Co dělá lékař (učitelka, prodavač, malíř, zedník, řidič)?  

Volíme profese adekvátní znalostem dítěte předškolního věku. 
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 Přiřadí co k sobě patří a vysvětlí to – na stůl poloţíme obrázky, dítě je 

pojmenuje. Nejprve uvedeme příklad toho, co k sobě patří. Potom zadáme 

instrukci. „Najdi, co se k sobě hodí, co k sobě patří.“ Dítě tvoří dvojice, potom 

pojmenovává, vysvětluje. 

 Umí zpaměti kratší texty – zaznamenáme, zda dítě umí kratší texty (básničky, 

říkadla, rozpočítadla, písničky). 

 

3.4.2 Foneticko-fonologická rovina 

Sledujeme přirozený řečový projev dítěte a zaznamenáváme si výslovnost. Výslovnost 

zjišťujeme cíleně tím, ţe dítě pojmenovává obrázky, vypráví podle obrázku, opakuje po nás 

slova. Zaznamenáme si, které hlásky nevyslovuje správně, či hlásku zaměňuje, resp. 

nahrazuje jinou hláskou nebo hlásku vynechává. Sledujeme také tzv. artikulační 

obratnost, tj.  

o vyslovování slov, ve kterých je tupá i ostrá sykavka (sušená, švestka, žáci, cvičí),  

o měkká i tvrdá slabika (dědeček, děťátko, hodiny),  

o sledujeme vyslovování souhláskových shluků (strašidlo, správný, plavba, 

správkárna).  

Zaznamenáváme zda nedochází ke spodobě (susené – sušené, dedecek – dědeček), ke 

komolení slov, jejich zkracování.  

 

3.4.3 Morfologicko-syntaktická rovina 

Tuto gramatickou rovinu lze zkoumat od 1 roku dítěte, kdy začíná vlastní vývoj řeči.
 

Sledujeme přirozený řečový projev dítěte a zaznamenáváme si výskyt dysgramatismů. „Po 

4. roce by neměla gramatická stránka projevu dítěte v běžných komunikačních situacích 

vykazovat nápadné odchylky. Jestliže v tomto věku přetrvává dysgramatismus, může se 

jednat u dítěte o narušený vývoj řeči.“
84

 

Sledujeme správnost větné skladby, strukturu věty, zda dítě pouţívá různé slovní druhy, 

zda skloňuje a časuje ohebná slova, zda pouţívá jednotné a mnoţné číslo. Mezi 3. – 4. 
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rokem ţivota by jiţ mělo dítě tvořit souvětí. Sledujeme, zda dítě dokáţe tvořit souvětí 

slučovací, či jiţ i souvětí souřadná. 

 

3.4.4 Pragmatická rovina 

Sledujeme, zda má dítě snahu komunikovat přiměřeně k dané situaci, navazovat a udrţovat 

krátký rozhovor, jakou má dovednost vyţádat si informace, vyjádřit pocity, vyměnit si roli 

mluvčího a posluchače apod. Rovněţ sledujeme, zda dítě chápe svou roli komunikačního 

partnera a reaguje v ní podle dané situace. Zaznamenáváme, jaké komunikační vzorce dítě 

pouţívá v různých situacích.  
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4 TERAPIE 

Při léčbě řečových poruch hraje důleţitou roli reorganizace a plasticita mozku. Motorické 

učení je facilitováno pomocí mnoha faktorů terapie, jednotlivých stimulů a zpětnou 

vazbou. 
85

 

4.1 Terapie jemné motoriky 

Rozvoj jemné motoriky je podmínkou k rozvoji grafomotorických a řečových dovedností. 

Jemná motorika ruky je nutná pro rozvoj grafických schopností dětí v mateřské škole 

a jako příprava pro psaní v základní škole.  

Cvičení jsou zaměřena na rozvoj hybnosti rukou a senzomotorickou koordinaci. 

Nervosvalovou koordinaci rozvíjíme při nepřetrţitém rytmickém pohybu všemi směry, 

začínáme záznamem pohybu vedeného z ramenního kloubu.
86

 Při rozvíjení pohyblivosti 

horních končetin je nutné, aby dítě zvládlo přesné pohyby prstů všemi směry, potom 

základní pohybové dovednosti jako je uchopování – podávání, chytání – házení, odbíjení – 

odráţení. Nakonec je moţné nacvičovat drţení psacího náčiní, kreslení a psaní.
87

  

Zvláštní péči v rozvíjení jemné motoriky potřebují i děti velmi ţivé, se zvýšenou 

vzrušivostí nervové soustavy.  Jsou velmi aktivní, neustále v pohybu, ale bývají neobratné. 

Jsou spíše zbrklé, svou činnost si předem nerozváţí a dochází u nich často k nehodám, 

pádům, úrazům. Mají-li vykonávat přesný pohyb za určitým cílem, bývá to pro ně obtíţné. 

Pokud jsou pohyby ruky dítěte méně obratné, netrénujeme jen ruku, ale i obratnost celého 

těla, pruţnost, schopnost rovnováhy, souhru pohybů,  uvolňování a teprve na tomto 

základě potom dále zdokonalujeme činnost ruky. 

Zásady pro učení se pohybu:88 

 respektování biologického času – dítěti plyne čas pomalu, ve stáří však čas utíká rychle; 

cvičení proto báví kratší neţ u dospělých; 

 motivace – snaţíme se zaujmout děti příkladem podle zvířat, vlastním předvedením; 

                                                 
85
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 zábavnost – je nutno vyvolat zájem dítěte, pak je učení snadné a důkladné; 

 kontakt s dítětem přes všechny smysly (zrak, sluch, hmat atd.); 

 opakování – aby se vytvořila paměťová stopa v mozku; 

 střídání protikladů – záklon po předklonu apod.; 

 kontrola (zpětná vazba) – upravujeme vadné provedení; 

 nenapomínání – místo kárání je nutno chválit, upravit příkaz, říci „ne“ jiným způsobem.  

 

4.2 Rozvoj grafomotorických dovedností 

K rozvoji grafomotorických dovedností se vyuţívají grafomotorická cvičení. Jedná se         

o řízená pohybová cvičení, při nichţ je pohyb zaznamenán graficky. Podle tohoto záznamu 

lze sledovat průběh a směr pohybu, plynulost, tlak na podloţku, později i přesnost linií. 

Cílem těchto cvičení je, aby dítě zvládlo správný úchop psacího náčiní a bylo připraveno 

na pozdější běţný způsob psaní nebo jiţ na zdokonalování psacích dovedností. Rozvíjí se 

koordinace zraku a jemná motorika. Tímto cvičením dochází k uvolnění paţe od ramene 

k zápěstí.  

Moţnosti rozvoje grafomotoriky popsaly Švecová a Hájková.
89

 Průběh grafomotorických 

cvičení autorky rozdělují do tří fází: 

1. fáze rozvíjení nervosvalové koordinace paţe a ruky,  

2. fáze rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti, 

3. fáze diferenciace a upevňování. Ta nastává, jakmile je dítě schopno rozlišovat               

i sloţitější tvary. Dítě je jiţ schopno postupně zvládnout pohyb potřebný ke grafickému 

záznamu sloţitějších tvarů. 

Preferuje se individuální práce na základě individuálního vzdělávacího programu a někdy 

je nutná dopomoc dospělého. Důleţité je, aby dítě daný pohyb mohlo vnímat co nejvíce 

smysly a aby byl pohyb spojen s rytmizací a melodizací. K tomu jsou velice vhodná 

cvičení podle Metody dobrého startu.
90

 Vyuţívají se i prstové barvy a jiné materiály, 

s kterými se ţáci učí zacházet. 
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Při grafomotorickém cvičení nejde o nácvik konkrétních znaků, které by děti později 

uplatňovaly při grafických činnostech, ale jde o takové rozvíjení schopností, dovedností      

a návyků, které vedou k vytvoření předpokladů k této činnosti. Je nutné vycházet                   

z grafického záznamu pohybu nejprve ramenního kloubu přes loket, později ze zápěstí, 

dlaně a prstů. Tento postup vývoje grafických pohybů je přirozený.  

Grafické výpovědi nejsou jen jednoduchým znázorňováním a nápodobou a posilování 

grafomotorických schopností se nemá zakládat na formálním reprodukování a trénování 

grafických tvarů, vzorů a linií. Má dítěti poskytnout prostor, aby vlastní poznávací 

aktivitou tyto předlohy zpracovávalo, pochopilo je, učilo se přisuzovat jim význam             

a obohacovalo je vlastními představami. Grafické náměty, které dítěti předkládáme, mají 

tedy být nejen přiměřené úrovni jeho grafomotorických schopností, ale také musejí 

odpovídat dosavadním poznatkům a vědomostem dítěte. Mají odkazovat na podobnost        

s tvary reálných předmětů, aby dítě dobře chápalo jejich smysl a funkci. Znamená to, ţe 

rozvoj grafomotoriky nelze pojímat jen jako záleţitost jemné motoriky a senzomotorické 

koordinace při kreslení a psaní, ale musíme ho vidět v kontextu celkového kognitivního 

rozvoje dítěte, v procesu postupného porozumění všemu, co kreslí a píše.
91

  

Důleţité je první vedení ruky. Učitel můţe dítěti ruku vést přidrţováním lokte, nikdy 

však ne zápěstí. Vést pomáhá i šablona a jiné pomůcky. V této fázi je důleţité, aby si dítě 

daný pohyb proţilo a získalo správnou představu o promotorickém plánu opakujícího se 

pohybu.  

Metodických materiálů týkajících se rozvoje grafomotoriky existuje poměrně velké 

mnoţství. Jako velmi vhodná metoda se jeví „Metoda dobrého startu“. Českou modifikaci 

této metody vypracovala J. Swierkoszová podle francouzského vzoru M. Bogdanovicz.
92

  

Metoda komplexně rozvíjí psychomotorické dovednosti dítěte a je rozpracována do 

jednotlivých lekcí, které učiteli poskytují metodické vedení a zároveň nechávají prostor       

i pro jeho pedagogickou tvořivost. Po zaškolovacím kurzu je učiteli k dispozici metodika 

s pracovními listy a audionahrávka písní ke grafickým vzorům. Jednotlivé kroky jsou 

konkrétně popsány v modelových situacích kaţdé lekce.
92 

Kaţdá z 25 lekcí má stejnou 

strukturu a postup: 

 zahájení, 
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 posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbálních              

i nonverbálních), 

 specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé             

a prostorové orientace), 

 pohybová cvičení, 

 cvičení pohybově akustická (píseň – pohyb), 

 cvičení pohybově akusticko optická (píseň – pohyb –  grafický vzor), 

 závěr. 

Další metoda rozvoje grafomotorických dovedností, která je inspirována Metodou dobrého 

startu a postupy práce pouţívanými v mateřské škole, se jmenuje „Jen školní taška 

nestačí“ od Svobodové a Linhartové.
93

 Jednotlivé lekce korespondují s přílohou „Co už 

umím“, která slouţí k jednoduché diagnostice předškolního dítěte. Metoda slouţí jak 

učitelům, tak i rodičům. 

 Pro děti s obtíţemi na bázi odchylky jemné motoriky a grafomotoriky je vhodný 

tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíţí u dětí předškolního věku 

„Nebojte se psaní“ od Heyrovské.
94

  

Velmi zajímavou učební pomůckou je i „Hůlková písanka aneb od čar a oblouků 

k hůlkovým písmenkům“ od autorek Hemzáčkové a Peškové.
95

 Publikace nabízí alternativu 

ve výuce psaní. Tato metoda psaní navazuje na jiţ zmiňovanou metodu globálního čtení. 

Důvodem jsou obtíţe dětí, hlavně s mentálním postiţením, rozlišovat a zároveň pouţívat 

čtyři grafické záznamy jednoho fonému. Proto se pouţívá zápis hůlkovým písmem. Tato 

metoda se pouţívá i ve většině prvních ročníků Waldorfských škol a je určena i dětem se 

středním a těţším mentálním postiţením.  

Publikace je tvořena souborem pracovních listů, metodikou a je členěna do tří částí: 

 průpravné a uvolňovací cviky, 

 nácvik prvků hůlkového písma, 

 nácvik opsání jednotlivých písmen. 
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Tato metoda můţe být pouţita i v překlenovacím období školní neúspěšnosti a umoţňuje 

pak návaznost i na metodu analyticko syntetickou.  

Rozvíjet grafomotorické dovednosti lze i pomocí technik arteterapie. Campbellová
96

 

navrhla soubor cvičení vyuţívajících prostředků arteterapie. Vyuţívá se tzv. spontánní 

umělecké tvorby. K jejím kvalitám patří, ţe vyţaduje aktivní zapojení i ochotu riskovat       

a zároveň umoţňuje jedinečné sebevyjádření na základě neverbálních prostředků. 

Výtvarná tvorba uţívá primárně neverbálních prostředků, čímţ je přístupná i těm lidem, 

pro které je slovní vyjadřování z různých důvodů těţké, ať uţ pro jejich mentální či 

fyzický handicap, jazykovou bariéru nebo vyjadřovací obtíţe. Neverbálně se téţ dají 

zprostředkovat myšlenky, pocity a vjemy, které jsou pro úsporný slovní popis příliš sloţité. 

Pro malbu, kreslení a modelování je charakteristický pohyb. Ať uţ se provádí pohyby 

pomalé nebo rychlé, vţdy podněcují smysly a vyvolávají vizuální, citové a někdy                 

i duchovní proţitky.  

Pro vyuţití arteterapeutických technik je nutno připravit si základní soupravu, která 

obsahuje barvy (temperové v tubách, v prášku, popř. anilínové), štětce (všechny velikosti, 

ale zejména středně velké a velké), houbičky (na malování a tisknutí), pastely (olejové, 

suché křídové), palety na míchání barev, uhly, rudky, papíry (čtvrtky a silnější papíry – 

formát A2 v různých barvách, role hnědého balicího papíru, role kancelářského papíru 

nebo pouţitého papíru z počítačové tiskárny), lepící pásky a nádobky na vodu.  

Campbellová navrhuje různé druhy skupinových cvičení, z nichţ některá jsou velmi 

vhodná pro předškolní děti. 

 Malba ve vzduchu – cvičení je vhodné pro rozvíjení pohybových dovedností. Je určeno 

pro děti od 5 let. Děti si představují, ţe malují nějaký obraz a pohybují při tom rukama 

(vytváří dlouhé plynulé tahy, skvrny, tečky apod.). Zkouší všechny moţné pohyby, 

které je napadnou. Potom zapojí do vytváření imaginárního obrazu pohyb celého těla. 

Nakonec vytvoří skutečnou malbu zaloţenou na stejných pohybech, které pouţívaly při 

předchozí malbě imaginární. 

 Trhání a slepování – cílem je sníţit napětí. Je určeno dětem od 5 let. Potřebujeme 

sběrový papír, lepící pásku a lepidlo. Nejdříve kaţdé dítě trhá papíry na kousky a 
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vytváří libovolné obrazce, které pak slepuje páskou nebo lepidlem. Kousky papíru 

(nejlépe barevného) je moţné před nalepováním vyhazovat do vzduchu a vytvářet tak 

„papírový déšť“. 

 Otisky rukou – cílem je seznámit se s materiálem. Potřebujeme sadu anilínových 

barev, papír, mycí potřeby.  Děti si ve dvojicích masírují prsty, zápěstí a dlaně, 

procvičují si také klouby rukou, dlaně si pomalují barvami, na čistý papír vytvářejí 

otisky pomalovaných dlaní. 

 Malování hlasů – cílem je uvědomit si dýchání a spojit je s hlasem. Potřebujeme 

základní soupravu a velké papíry. Začíná se dechovým cvičením, děti dýchají zhluboka. 

Potom při vydechování vydávají zvuky, vydechují ještě více nahlas, pokračují ve 

vydávání zvuků a přitom malují. 

 Malba prsty – cílem je rozvoj smyslového vnímání. Potřebujeme základní soupravu, 

hustou barvu, papír, navlhčené hadry na utírání rukou. Děti malují prsty namočenými 

v barvě, vytvářejí otisky a stopy pomocí konečků prstů, za pouţití krouţivých pohybů 

a linií různých směrů, otáčením prstu: prst namočený v barvě poloţí na papír, jemně 

s ním otáčí a pohupují ze strany na stranu. 

 

 

4.3 Rozvoj řečových dovedností 

Hlavním cílem terapie je zdokonalení řeči. Soustředíme se jak na oblast neverbální, tak 

oblast verbální. Sledujeme chyby v produkci řeči dětí. Tyto chyby „...v produkci cíleného 

zvuku mohou být buď konzistentní nebo nekonzistentní napříč slovy a kontexty“.
97

 

Opoţďuje-li se vývoj řeči, je podle Klenkové
98

 nutno dítěti poskytovat dobrý mluvní vzor, 

podněcovat chuť dítěte komunikovat, zvyšovat jeho mluvní apetit, nenutit dítě mluvit, ale 

vtahovat je do komunikačních situací hravou formou, rozvíjet sluchovou a zrakovou 

percepci, schopnost sluchové diferenciace, rozvíjet rozumění řeči, rozvíjet aktivní i pasivní 

slovní zásobu a rozvíjet spontánní řeč. 
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V rámci terapie poruch řečových funkcí se postupuje vţdy individuálně. V předškolním 

věku se nejčastěji objevuje dyslalie. V terapii této poruchy se postupuje v jednotlivých 

etapách.
99

 

Terapie se zahajuje pomocí přípravných cvičení. Cílem je upřesnění artikulačních 

pohybů, rozvoj motoriky mluvních orgánů a rozvoj schopnosti fonematické diferenciace. 

Provádí se cvičení dechová a fonační, cvičení na rozvoj motoriky rtů, čelisti, jazyka, 

měkkého patra apod. Neverbální orální motorická cvičení mohou podle Maase
100

 

zahrnovat opakované zvedání jazyka, krouţení kolem rtů, jazykové posilovací cvičení 

apod. Správná výslovnost v češtině na rozdíl od jiných jazyků nevyţaduje nácvik 

vystrkování jazyka před rty. Vzhledem k tendenci dětí vystrkovat jazyk se v mé praxi 

těmto cvikům vyhýbám. 

V rámci verbální oblasti se zabýváme vyvozováním hlásek. Vyuţívá se tzv. nepřímých 

a přímých metod. Nepřímé metody vyuţívají cvičení napodobující nejrůznější zvuky 

(přírodní nebo technické). V přímých metodách se navozují konkrétní hlásky. 

Následuje fixace výslovnosti hlásek s cílem upevnit artikulační stereotypy dané hlásky. 

Provádíme nácvik spojování vyvozené hlásky s jinými hláskami v nejrůznějších spojeních 

(na začátku, uprostřed, na konci slova). 

Nakonec se soustředíme na automatizaci výslovnosti hlásek. Začíná se jednoduchým 

opakováním slov za pomocí zraku a sluchu, následuje pojmenovávání obrázků, předmětů, 

reprodukování říkanek a básniček. 

Někteří autoři
101

 upozorňují, ţe je výhodnější provádět reedukaci v komplexních úkolech 

(řeč, ţvýkání potravy apod.) oproti izolovaným pohybům (např. jednotlivých hlásek). 
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5 METODOLOGIE VÝZKUMU 

5.1 Cíle výzkumného projektu 

Cílem výzkumného projektu bylo: 

 Vypracovat případové studie dětí s narušenou komunikační schopností 

navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem (logopedická třída). 

 Zkoumat vliv souboru cvičení jemné motoriky a grafomotoriky na řečové funkce 

těchto dětí.  

 Porovnat úroveň psychomotorického vývoje těchto dětí a dětí běţné třídy mateřské 

školy stejného věku. 

 

Výzkumné otázky 

 Mohou cvičení pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky ovlivnit řečové funkce 

dětí s narušenou komunikační schopností? 

 Lze pomocí cvičení zmenšit rozdíly v komunikačních dovednostech u dětí               

s narušenou komunikační schopností a zdravými dětmi? 

 Jakou míru pokroku v jednotlivých úrovních psychomotorického vývoje dosáhne 

dítě s narušenou komunikační schopností při intenzivním cvičení jemné motoriky     

a grafomotoriky? 

 

Hypotézy 

 

H01: Neexistuje rozdíl v řečových funkcích u dětí zařazených do třídy s upraveným 

vzdělávacím programem a dětí v běţné třídě mateřské školy. 

H02: Neexistuje rozdíl v řečových funkcích u dětí s cíleným programem na jemnou 

motoriku a grafomotoriku a u dětí bez tohoto programu. 

H03: Neexistuje rozdíl v úrovni řečových funkcí u dítěte absolvujícího cílený program na 

jemnou motoriku a grafomotoriku při vstupním a kontrolním vyšetření. 
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5.2 Výběr metod sběru dat 

Volba metod sběru dat musí přesně korespondovat s výzkumnou otázkou.102 Vzhledem ke 

stanoveným výzkumným otázkám jsem zvolila kvalitatitivně-kvantitativní typ studie. 

Provedla jsem výběr případů včetně stanovení etických kritérií.  Vybrala jsem typické, běţné 

případy jednotlivých dětí, zařazených do třídy s upraveným vzdělávacím programem.   

 

5.3 Organizace výzkumu 

Tento projekt byl koncipován jako kvalitativně-kvantitativní výzkumná studie. 

Výzkumný soubor: 

 soubor dětí s narušenou komunikační schopností (n =  6), ve věku 4 – 5 let, 

navštěvující třídu s upraveným vzdělávacím programem – logopedickou třídu 

v Mateřské škole Vančurova Nový Jičín (viz kazuistiky); 

 kontrolní soubor tvořily zdravé děti stejného věku (n =  20), navštěvující běţnou 

třídu ve stejné mateřské škole.  

Měřící procedury: 

 diagnostika poruch grafomotorických funkcí: hodnocení kresby postavy dle 

Bednářové a Šmardové103 

 diagnostika motorických a řečových poruch: Speciální pedagogické a logopedické 

vyšetření (převzato podle vyšetření SPC kpt. Vajdy, Ostrava – Zábřeh). 

Organizace sběru dat: 

 studie probíhala v MŠ Vančurova 36 v Novém Jičíně od ledna 2009 do ledna 

2010. 

Omezení:  

 moţnost předčasného odchodu dítěte z MŠ – změna bydliště apod. 
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Řešení etických problémů:  

 rodiče byli seznámeni s diagnostickými a terapeutickými postupy, byl vyţádán 

písemný souhlas. 

Zpracování a analýza dat: 

 vypracování jednotlivých kazuistik; 

 statistické zpracování: srovnání dvou souborů – dvouvýběrový Studentův t test. 

 

5.4 Průběh terapie 

Byla aplikována následující cvičení: 

 cvičení zaměřená na hrubou a jemnou motoriku, 

 grafomotorická cvičení.  

 

5.4.1 Cvičení jemné a hrubé motoriky 

Byly pouţity vybrané cviky podle Zemánkové a Vyskotové:
104

  

 chůze na místě a její modifikace (po špičkách, po patách, tandemová chůze – 

„provazochodec“, chůze v podřepu);  

 rovnováţné cviky – „kymácení“, „klubíčka“, „loďka“, „hřib“, „holubička“, 

„strom“; 

 poskoky – po dvou nohách, po jedné noze, pozpátku; 

 rytmizace činností – nácvik rytmu pomocí bubnování do míče na dvě, tři, čtyři, pět 

dob; 

 cvičení pohybů paţí – „osmičky vertikální, horizontální“; 

 cvičení rukou – diferenciace pohybů prstů, zápěstí, loktů a ramen; zrcadlové 

pohyby rukou, pohyby přes mediální čáru; 

 cvičení obratnosti jazyka – „čertík“, „koník“, „bič“; 

 uvolnění rtů – „žbrblání“. 
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5.4.2 Grafomotorická cvičení 

A. Uvolňovací a rozcvičovací grafomotorické cviky 

Cílem této skupiny grafomotorických cviků je uvolnění ruky před kreslením, psaním, 

zlepšení koordinace ruky a oka. Charakteristické pro tyto cviky je, ţe dítě má stanoveno, 

kudy vede stopu, nemusí přemýšlet nad směrem vedení čáry, analyzovat jednotlivé části 

obrazu. Tím, ţe směr vedení stopy je dán, cviky zároveň umoţňují i automatizaci 

pracovních návyků. Uvolňovací cviky je vhodné vykonávat vţdy před kreslením, později 

před psaním. Cvičení bylo rozděleno do dvou skupin podle náročnosti. Prvního půl roku 

ţáci cvičili skupinu I. a druhý půlrok skupinu II. K nácviku byly vyuţity některé prvky 

doporučované Bednářovou a Šmardovou.
105,106

  

I. skupina uvolňovacích cviků – tyto cviky jsme pracovně nazvali „závodní dráhy“.  Dané 

hranice dráhy dítěti napomáhají drţet směr vedení čáry. Pohyb jsme motivovali jako 

„rychlejší jízdu auta na závodní dráze“.  Navození pocitu rychlosti dítěti usnadňuje lépe 

uvolnit ruku, naučit se sledovat a nepřerušovat linii, postupně napomáhá zmírňovat tlak na 

podloţku (viz Příloha 2).  

II. skupina uvolňovacích grafomotorických cviků – cviky náročnější na koordinaci. 

Jednalo se především o obtahovací, jednotaţné cviky, ale rovněţ  nejjednodušší 

grafomotorické prvky. Snaţili jsme se o dosaţení plynulého, nepřerušovaného pohybu 

tuţky po papíře. Přesnost čáry zde nebyla tak důleţitá, potřebná byla plynulost. Cvičili 

jsme opakovaně, několikrát za sebou (viz Příloha 3). 

B. Grafické prvky, grafomotorické cviky 

Začali jsme těmi prvky, které má dítě osvojeny. Cílem bylo upevnit je, zautomatizovat       

a pokračovat navozením prvků obtíţnějších. V praxi se ukazuje, ţe setrvání u prvků 

vývojově niţších, jejich zacvičení a zautomatizování, usnadňuje zvládnutí prvků 

následných. K navozování obtíţnějších prvků byly vyuţívány podpůrné techniky: 
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 slovní opora, instrukce – odkud kam má čáru vést, rytmické říkanky (např. dítě klepe 

prsty do druhé dlaně a přitom do rytmu recituje říkanku
107

: „Dešťové kapičky dostaly 

nožičky, ťapy, ťapy, ťap. Běhaly po plechu, dělaly neplechu, ťapy, ťapy, ťap“; 

 zraková opora – při vedení čáry napomůţeme vyznačenými body, naznačenými 

liniemi; 

 opora hmatová – vymodelování tvaru, jeho osahání apod. 

Cvičení bylo rozděleno do dvou skupin podle náročnosti. Prvního půl roku ţáci cvičili 

skupinu I. a druhý půlrok skupinu II. 

I. skupina prvků (viz Příloha 4) – do této skupiny patřily prvky, kdy se dítě snaţí 

koordinovaně vést čáru, jejíţ směr je předem určen. Dítě vychází ze své představy, 

předem ví, co kreslí. Navazuje na období čmáranic. Z grafických prvků sem patří 

především rovná čára a kruh.  

 Svislou rovnou čáru vedeme odshora dolů, plynule, nepřerušovaně. Základní 

pohyb vychází od ramenního kloubu, pohybuje se celá paţe.  

 Vodorovné čáry kreslíme zleva doprava. Podporujeme zautomatizování očních 

pohybů ve směru potřebném při pozdějším čtení a psaní.  

 Kruh zpočátku kreslíme ve větším tvaru na velký papír.  

 K první skupině tvarů jsme přiřadili rovněţ kreslení teček,  při nichţ se hrot tuţky 

pouze dotýká papíru, dále pak oblouky a delší šikmé čáry vedené s pomocí opěrných 

bodů.  

II. skupina prvků (viz Příloha 5) byla cílena na větší rozpětí a širší škálu koordinovaných 

pohybů a záměrné udrţení vzdálenosti.   

 Spirála je náročná na koordinaci a odhad vzdálenosti mezi čarami, které se 

nedotýkají předchozí linie, postupně se zvětšují. Do pohybu je zapotřebí zapojit 

velké i malé klouby. 

 Zvládnutí šikmé čáry všemi směry.  

 Vlnovka vyţaduje zvládnutí spodního i horního oblouku. Proto ke kreslení 

přistupujeme aţ v době,  kdy dítě zvládlo oba tyto prvky.  

 Elipsa vychází z přirozeného pohybu zápěstí.  
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 Zvládnutí kreslení zubů vyţaduje zvládnutí šikmých čar a změny směru ve vedení 

čáry. 

 K tomu, aby dítě nakreslilo spojené oblouky, potřebuje zvládnout změnu směru 

stejně jako u zubů. 

 K nácviku obou skupin prvků byly vyuţity prvky podle Bogdanowiczové               

a Swierkoszové108 a Bednářové a Šmardové.109 

K rozvoji grafomotorických dovedností dochází postupně ve čtyřech fázích.
110

 

 První fáze je fáze promotorického plánování. Dítě si musí udělat časový 

a prostorový plán pohybu. Ten je důleţitý k nastavení ruky k pohybu, k vyuţití 

prostoru, síly a dynamiky. 

 Druhá fáze je fáze provedení pohybu. Pohyby nesmí být ani příliš krátké, tj. 

hypometrické ani moc dlouhé, tj. hypermetrické. Pohyb musí směřovat přímo k cíli. 

 Třetí fáze je fáze multisenzorické a kinestetické kontroly. Jde o zpětnou vazbu 

a kontrolu prováděného pohybu, která je u řady postiţení v určité oblasti zpravidla 

nedokonalá. 

 Čtvrtá fáze je fáze vyhodnocení pohybu pro příští promotorický plán. Dítě 

zjišťuje, jak se mu pohyb povedl a musí své zjištění zohlednit v dalším plánování.  

Tento cyklus se neustále opakuje a dítě si jej zafixovává v průběhu ontogenetického 

vývoje. 

V předškolním věku se zdokonaluje pohybová koordinace. Vyhraňuje se lateralita jedné 

ruky. Funkční preference jedné ruky závisí na vrozeném základu dominance hemisfér. 

Dominantní ruka se uplatňuje zejména ve sloţitějších úkonech, náročnějších na koordinaci. 

Jiţ od dětství dáváme přednost jedné horní končetině, většinou pravé (dominantní 

praváctví), která dělá sloţitější pohyby – druhá, subordinovaná, provádí spíše pohyby 

fixační. Některé děti však dávají přednost levé ruce (dominantní leváci). Skutečná 

petrifikace dominance vzniká aţ v souvislosti s rozvojem druhosignální symboliky, kdyţ 

dítě začíná psát.
111
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5.5 Zpracování a analýza dat 

Zpracování dat spočívá ve  

 zpracování jednotlivých případových studií 

 statistické zpracování dat: srovnání dvou souborů pomocí dvouvýběrového 

Studentova t testu. 

Výsledky jsou analyzovány a primárně a sekundárně interpretovány. Primární interpretace 

je paralelní s procesem analýzy, sekundární interpretace je paralelní s procesem psaní. 

Znamená opětovné promýšlení jiţ analyzovaného materiálu s ohledem na to, o čem získaná 

data vypovídají, co všechno data znamenají a proč k popsaným jevům dochází.112 

K ověření hypotéz byl pouţit dvouvýběrový t test
113

. 

 

Výpočet testové statistiky 

 

 Směrodatná chyba rozdílu výběrových průměrů je směrodatná odchylka rozdělení 

rozdílu výběrových průměrů, označených   

 

se vypočítá podle vzorce 

 

 kde n1 a n2 jsou rozsahy výběrů a σ je směrodatná odchylka obou skupin. 

 Sdružený odhad rozptylu se vypočítá podle vzorce ,  

kde s
2

1 a s
2
2 jsou výběrové rozptyly pro jednotlivé skupiny. Sdruţený odhad 

směrodatné odchylky je potom odmocnina z s
2
. 

 Směrodatnou chybu rozdílu výběrových průměrů sd tedy odhadneme výrazem 
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 Testovou statistiku lze vyjádřit následovně:  

 Za platnosti H0 je očekávaným rozdílem nula.  

 Předem zvolíme hladinu významnosti α =  0,05 a v tabulce (viz Příloha 18) 

nalezneme příslušnou kritickou hodnotu jako kvantil 
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6  VÝSLEDKY 

6.1 Vypracování případových studií 

 

Při vypracování případových studií jsem pracovala s dětmi navštěvujícími třídu                   

s upraveným vzdělávacím programem – logopedickou třídu MŠ Vančurova v Novém 

Jičíně, kde pracuji jako speciální pedagog. Získala jsem písemný souhlas rodičů k zařazení 

jejich dětí do výzkumu. Rodiče mi rovněţ poskytli další potřebné informace o svých 

dětech, které nebyly součástí dokumentace. S kaţdým dítětem jsem pracovala 

individuálně.  

Kaţdé dítě jsem na počátku a na konci výzkumu otestovala z hlediska přítomnosti poruch 

mluvidel, úrovně motoriky, rozumových schopností a řečových funkcí.  

Při vyšetření mluvidel jsem zjišťovala přítomnost poruchy retního uzávěru, rozštěpu rtů či 

tvrdého patra, podjazykové uzdičky, poruchy v utváření dentice, utváření čelisti a poruchy 

skusu (formulář viz tab. 3). 

 

Tab. 3 Vyšetření mluvidel 

Porucha ano ne 

Retní uzávěr   

Rty – rozštěp   

Jazyk   

Zuby   

Patro   

Čelist   

Skus   

 

 

Při vyšetření motoriky jsem zjišťovala úroveň hrubé motoriky – zda dítě zvládá 

samostatně nebo s dopomocí učitele poskoky snoţmo, tandemový stoj se zavřenýma 

očima, prostou chůzi, předpaţení horních končetin ve stoji a opis kruhu pravou a levou 

horní končetinou. Dále jsem zjišťovala úroveň jemné motoriky a koordinace – zda dítě 

zvládá dotyk nosu ukazováčkem (test taxe), skládání mincí do krabičky, stavění věţe 

z kostek, funkci mimického svalstva (úsměv, nadmutí tváří, škleb),  funkci okohybného 
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svalstva (lehké přimhouření očí, zavření očí, silné zavření očí), schopnost vyjádření emocí 

(zlost, překvapení, zda něco nevoní) – viz formulář v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Vyšetření motoriky 

Úkol zvládá s dopomocí nezvládá 

Poskoky snoţmo     

Tandem stoj se zavřenýma očima    

Chůze    

Předpaţení, opis kruhu pravou, levou rukou    

Taxe (ukazováček – nos)    

Skládání mincí do krabičky    

Mimika (úsměv, nadmutí tváří, škleb)    

Stavění z kostek    

Lehké přimhouření očí, zavření očí, silné zavření očí    

Vyjádření emocí (zlost, překvapení, nevoní)     

 

Při vyšetření rozumových schopností jsem zjišťovala, zda dítě zná své jméno, příjmení,  

bydliště,  zda umí samostatně nebo s nápovědou říci jednoduchou říkanku, zda umí 

samostatně nebo s nápovědou pojmenovat základní barvy (červená, modrá, zelená, žlutá, 

černá, bílá), zda umí roztřídit pět předmětů podle barev, tvarů a velikosti,  zda umí 

pojmenovat tvary (kruh, čtverec a trojúhelník), zda se orientuje v základní číselné řadě od 

1 do 4, umí ji vyjmenovat a seřadit,  zda umí stupňovat podle velikosti (např. malý – velký) 

či tvaru (např. silný – tenký), zda zná slova opačného významu (např.  hodný – zlý,  veselý – 

smutný).  Dítě rovněţ mělo za úkol najít,  co nepatří do skupiny předmětů (např. kostka mezi 

skupinu různých autíček), určit pravdivost a nepravdivost situací (ve vyprávěné větě, např. 

„Pejsek štěká“, „Pejsek mňouká“), zapamatovat si,  co vidí (zraková paměť), zapamatovat si, 

co slyší (sluchová paměť).  

V další části tohoto testování jsem zjišťovala, zda dítě umí vyjmenovat předměty denní 

potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, ručník, hřeben, mýdlo), tři vodní ţivočichy, tři 

domácí a tři hospodářská zvířata,  tři zvířata ţijící v lese, tři zvířata ţijící v ZOO, tři 

dopravní prostředky, tři květiny, tři druhy ovoce a tři druhy zeleniny (viz tab. 5a, 5b). 
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Tab. 5a Vyšetření rozumových schopností I. 

 zvládá s pomocí  nezvládá 

Znalost jména, příjmení, bydliště    

Samostatná reprodukce říkanky    

Pojmenování základních barev    

Třídění předmětů podle barev, tvarů a velikosti    

Pojmenování tvarů: kruh, čtverec, trojúhelník    

Číselná řada 1 – 4, porovnávání    

Stupňování velikosti, tvaru    

Slova opačného významu    

Najít, co do skupiny nepatří    

Určit pravdivost a nepravdivost situací    

Zraková paměť    

Sluchová paměť    

 

Tab. 5b Vyšetření rozumových schopností II. 

 zvládá nezvládá 

Předměty denní potřeby   

Zvířata vodní   

Domácí a hospodářská zvířata   

Dopravní prostředky   

Zvířata v lese   

3 květiny   

Zvířata v ZOO   

Ovoce a zelenina   

 

 

Při vyšetření řeči jsem zjišťovala přítomnost poruchy řeči, poruchy hlasu, poruchy tempa 

řeči, zda dítě dělá správně pauzy v řeči, zda má správný přízvuk, je-li správná melodie řeči, 

zda dítě při řeči správně dýchá, je-li řeč gramaticky správná, jak umí dítě podle obrázku 

popsat děj (bohatost či chudost slovní zásoby ve vztahu k věku), je-li rozvinut fonematický 

sluch a zda dítě nemá vadu sluchu (viz tab. 6). 
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Tab. 6 Vyšetření řeči 

 Norma Porucha 

Porucha řeči   

Hlas   

Tempo řeči    

Pauzy   

Přízvuk   

Melodie   

Dech   

Gramatická správnost řeči   

Popis děje podle obrázku   

Fonematický sluch   

Sluch   

 

Reedukace jednotlivých dětí probíhala individuálně dvakrát denně po dobu 10 minut 

a dále společně v rámci aktivit celé třídy. Cvičení probíhala od ledna 2009 do ledna 2010 

výjimkou letních prázdnin.  

Kontrolní vyšetření proběhlo v únoru 2010. 

 

6.1.1 Případová studie 1 – Tomáš 

Chlapec, aktuální věk: 5 roků. 

Diagnóza: opoţděný vývoj řeči.  

Rodinná anamnéza: chlapec pochází z neúplné rodiny. Otec je vyučen a zaměstnán          

u soukromé firmy, matka má středoškolské vzdělání a pracuje jako osoba samostatně 

výdělečně činná. Chlapec má starší sestru, která chodí do druhé třídy, a je na ni fixován. 

Otec jeví zájem o děti, pravidelně děti navštěvuje a bývá s nimi v předem domluvené 

víkendy. Děti rozvod rodičů nesou těţce, matka výchovu nezvládá, coţ lze vidět na chlapci 

při pobytu v mateřské škole. Dítěti chybí řád a pevně stanovené mantinely. Matka v rámci 

svých moţností spolupracuje s pedagogy.  

Osobní anamnéza: chlapec se narodil v řádném termínu, spontánním porodem                   

z rizikového těhotenství. Porodní váha byla 3000 g. Od tří let je zařazen do Mateřské školy 
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Vančurova v Novém Jičíně do třídy s upraveným vzdělávacím programem – tzv. 

logopedické třídy. Zpočátku se těţce adaptoval a odmítal akceptovat denní reţim. Také 

matka uváděla výchovné problémy a nezvladatelnost synova chování. Později se mu začalo 

ve škole líbit, přizpůsobil se školnímu reţimu. Po rozvodu rodičů nastaly výchovné 

problémy v mateřské škole. Rodiče však uváděli, ţe chlapec je doma hodný. Postupem 

času se chlapcovo chování trochu zklidnilo, stal se zvladatelným a začal lépe 

spolupracovat. Chlapec je menšího vzrůstu. Je neposedný, nekoncetrovaný – dlouhodobě 

neudrţí pozornost. K dětem je kamarádský, při hrách zaujímá zpravidla vedoucí roli.  

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Při vstupním vyšetření spolupracuje při zadávaných úkolech, někdy je zbrklý. Odbíhá         

k hračkám. Při kontrolním vyšetření zbrklost přetrvává, ale zlepšuje se koncentrace při 

plnění úkolů, které ho zaujaly. 

Při vyšetření mluvidel nebyla nalezena porucha. 

Při vstupním vyšetření motoriky zvládl jednodušší úkoly z oblasti hrubé i jemné motoriky 

– zvládl poskoky snoţmo, test chůze, mimické posunky, stavění z kostek a vyjádření 

emocí. S dopomocí zvládl předpaţení a opisování kruhu paţí, taxe, skládání mincí do 

krabičky a okohybnou mimiku. Nezvládl tandem stoj se zavřenýma očima.  

Při kontrolním vyšetření se zlepšil a navíc sám zvládl předpaţení a opisování kruhu paţí     

a skládání mincí do krabičky. Tandem stoj zvládl s dopomocí. 

Při vyšetření úrovně rozumových schopností zvládl ve vstupním vyšetření bez dopomoci 

najít, co nepatří do skupiny a měl v normě zrakovou paměť. Dokázal samostatně 

vyjmenovat zvířata v ZOO. S dopomocí zvládl říct jméno, příjmení a bydliště. Zbytek 

úkolů nezvládl. 

V kontrolním vyšetření vykázal zřetelný pokrok. Ze zadaných úkolů nezvládl slova 

opačného významu a přetrvává porucha sluchové paměti. Stále neumí vyjmenovat lesní 

zvířata, květiny, ovoce a zeleninu. S dopomocí umí pojmenovat tvary a zvládne číselnou 

řadu. Ostatní zadané úkoly umí samostatně. 

Při vstupním vyšetření řeči vykazoval normu pouze ve 3 z 11 kategorií – hlas, dech            

a sluch. Ostatní kategorie vykazovaly poruchu. 
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V kontrolním vyšetření přetrvala porucha ve 3 kategoriích (řeč, popis děje podle obrázku    

a porucha fonematického sluchu), ostatní byly hodnoceny jako norma. 

Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: dominantní ruka je pravá. Úchop psacího 

náčiní není dostatečně zafixován. Přítlak na podloţku je silnější. Zápěstí není uvolněno. 

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec hlavu a tělo zvlášť. Nakreslil oči, 

pusu, vlasy, horní končetiny s prsty (viz Příloha 6). 

Při kontrolním vyšetření nakreslil barevnou postavu. Zakreslil hlavu, vlasy, oči, nos, pusu 

a zuby, krk, trup, horní končetiny s rukama a prsty, dolní končetiny i s botami (viz Příloha 

7). 

Závěrečné hodnocení: zlepšila se koncentrace pozornosti, spolupracuje s větší ochotou. 

Roztřídí barvy, geometrické tvary, počítá do osmi, početní představa pomocí názoru není 

ještě utvořena. Samostatně popíše obrázek výčtem prvků, stále je nejistý v chápání pojmů 

„malý – velký“, zatím vůbec nerozumí pojmům „stejný – jiný“, kreslí pravou rukou. 

Hodně tlačí na podloţku, linie je kostrbatá, plynulá. Kresba postavy je ve stádiu 

hlavonoţce s jednorozměrnými končetinami. Napodobí kresbu kruhu, překříţení a částečně 

čtverce. Řeč je stále obtíţně srozumitelná – dyslalia multiplex. Vázne předpojmové 

myšlení, vyvozování slovních analogií. Izolovaně vysloví všechny hlásky mimo „r“, „ř“, 

ve slově hlásky vynechává či vyslovuje nesprávně. 

 

6.1.2 Případová studie 2 – Adam 

 

Chlapec, aktuální věk: 5 roků 

Diagnóza: opoţděný vývoj řeči, opoţdění ve vývoji spontánní řeči, nerovnoměrný 

psychomotorický vývoj. 

Rodinná anamnéza: úplná rodina se dvěma dětmi. Rodiče mají středoškolské vzdělání. 

Matka je v současnosti na mateřské dovolené. Matka nevykazuje řečové potíţe, otec začal 

mluvit později (snad se styděl, nechtěl komunikovat, po rozmluvení uměl vše). Jeden 

mladší bratr, pohybově se vyvíjí dobře, je větší ochota ke komunikaci, více se snaţí, mluví 

si pro sebe, ale napodobuje bratra. Rivalita k bratrovi asi trochu je, ale nebijí se. Souţití      

v rodině je dobré, bez výrazných konfliktů. Na výchově se podílejí oba rodiče. 
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Osobní anamnéza: dítě z 1. gravidity, fyziologický průběh těhotenství, porod v termínu, 

spontánní, hlavičkou. Po narození křičel. Icterus mírný, fototerapie 0. Psychomotorický 

vývoj se skluzem, seděl v 11 měsících, chodil kolem 15 měsíců. Pomočování ve dne trvá, 

nosí plenky. Někdy si zavolá, pokud je na něj dohlíţeno. V noci vydrţí suchý. Od čtyř let 

je zařazen do Mateřské školy Vančurova v Novém Jičíně do třídy s upraveným 

vzdělávacím programem - tzv. logopedické třídy. Dobře se adaptoval.  

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Chlapec je klidný, mírný, bojácný, působí zpomaleným aţ zaostalým dojmem. Chodí na 

odborná vyšetření s podezřením na mentální retardaci. Je tichý, bojí se cizích lidí, má 

problémy s koncentrací. Jeho pozornost je krátkodobá, je roztěkaný. Pracuje pomalu. 

Při vstupním vyšetření spolupracuje při zadávaných úkolech, je pomalý. Některé úkoly 

nechápe. 

Při kontrolním vyšetření pomalost přetrvává, ale zlepšuje se koncentrace při plnění úkolů, 

více spolupracuje. 

Při vyšetření mluvidel nebyla nalezena porucha.  

Při vstupním vyšetření motoriky zvládl jednodušší úkoly z oblasti hrubé i jemné motoriky 

- poskoky snoţmo, chůzi, stavění z kostek. S dopomocí zvládl předpaţení, opis kruhu, taxi, 

skládání mincí do krabičky, mimiku tváře a mimické vyjádření emocí, ale v úkolech 

vyţadujících koncentraci a rovnováhu nebyl úspěšný. Nezvládl tandem stoj se zavřenýma 

očima a okohybnou mimiku. 

Při kontrolním vyšetření se zlepšil. Nezvládl pouze tandem stoj. S dopomocí zvládl 

mimiku tváře a vyjádření emocí, zbytek sledovaných parametrů zvládl samostatně. 

Při vyšetření úrovně rozumových schopností při vstupním vyšetření samostatně nezvládl 

nic kromě vyjmenování předmětů denní potřeby a dopravních prostředků. S dopomocí 

uměl říct jméno, příjmení a bydliště a základní barvy. Ostatní úkoly nezvládl. 

V kontrolním vyšetření se zlepšil v pojmenování základních barev, zvířat vodních               

a v ZOO.  

Při vstupním vyšetření řeči vykazoval poruchu ve všech kategoriích s výjimkou sluchu.   

V kontrolním vyšetření vykázal zlepšení ve 2 kategoriích (pauzy, dech). V ostatních 

kategoriích přetrvala porucha. 
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Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: 

Dominantní ruka je pravá. Úchop psacího náčiní není fyziologický. Chlapec nesleduje 

očima kresbu při kreslení, nejeví zájem o tuto činnost, musí být stále motivován a veden. 

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec jednobarevně hlavu, přičemţ 

velmi schématicky naznačil končetiny. Další podrobnosti nenakreslil (viz Příloha 8). 

Při kontrolním vyšetření nakreslil hlavonoţce bez detailů, za pomocí 3 barev (viz Příloha 

9). 

Závěrečné hodnocení: chlapec nejeví zájem o kresbu, je zpomalený, nechápe obsah 

zadaných úkolů. Vyţaduje trvalou pozornost pedagoga. Zlepšil se v oblasti motoriky,        

v dalších sledovaných oblastech víceméně stagnuje. 

 

6.1.3 Případová studie 3 – Daniel 

Chlapec, aktuální věk: 5 roků. 

Diagnóza: dyslalia multiplex, opoţdění ve foneticko-fonologické, morfologicko-

syntaktické, lexikálně-sémantické a pragmatické jazykové rovině. 

Rodinná anamnéza: chlapec pochází z úplné romské rodiny. Matka i otec mají základní 

školu. Matka je na mateřské dovolené, otec je evidován na úřadu práce. Ţijí v rodinném 

domě ve vícečlenné rodině včetně prarodičů. Chlapec má pět sourozenců. 

Osobní anamnéza: chlapec se narodil ze čtvrtého fyziologického těhotenství ve 41. týdnu 

indukovaným porodem. Od raného věku byl hyperaktivní, v loňském roce začal 

navštěvovat MŠ – třídu s upraveným vzdělávacím programem – logopedickou třídu. Ze 

začátku měl adaptační problémy, zvláště s pevným řádem a reţimem dne v mateřské škole. 

Neuměl si hrát s hračkami, spíše hračky ničil. Později si na nové prostředí zvykl. Dítě bývá 

často doma a po delší pauze si těţko na prostředí MŠ opět zvyká. Spolupráce s ním je 

obtíţnější, chybí mu pevně stanovené hranice chování. 

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Při vstupním vyšetření je chlapec hodnocen jako ţivý, temperamentní, má problémy 

s koncentrací. Jeho pozornost je krátkodobá, je roztěkaný, neadekvátně reaguje na vnější 

podněty, coţ mu znesnadňuje dokončení započaté práce. Pracuje rychle, zbrkle, předvádí 
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se. Nadměrně gestikuluje. Pozornost udrţí pouze krátkodobě, je nutné jej stále motivovat    

a zaujmout novými podněty.  

Při kontrolním vyšetření přetrvávají výchovné potíţe. Pozornost se mírně zlepšila, vydrţí 

déle soustředěně pracovat. 

Při vyšetření mluvidel byla nalezena abnormalita v podobě nestejně velkých zubů              

a porucha skusu. 

Při vstupním i kontrolním vyšetření motoriky zvládl všechny poţadované úkoly.  

Při vstupním vyšetření úrovně rozumových schopností zvládl sám pouze reprodukci 

jednoduché říkanky a s dopomocí říci své jméno a bydliště. Při pojmenování věcí zvládl 

dva úkoly (vyjmenovat předměty denní potřeby a domácí zvířata). 

V kontrolním vyšetření se zlepšil a sám zvládl další čtyři úkoly (říci jméno, příjmení, 

bydliště; vodní zvířata; dopravní prostředky a zvířata v ZOO). S dopomocí zvládl jeden 

úkol (stupňování velikosti a tvaru). Při pojmenování věcí se zlepšil ve dvou poloţkách 

(vyjmenovat předměty denní potřeby, domácí zvířata). Stále nezná tři pojmy (lesní zvířata; 

květiny; ovoce a zeleninu). 

Při vstupním vyšetření řeči byl v normě pouze sluch. V kontrolním vyšetření se zlepšil ve 

třech poloţkách (tempo řeči; pauzy; dech). 

Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: 

Dominantní ruka je pravá. Úchop psacího náčiní není dostatečně zafixován. Přítlak na 

podloţku je silnější. Zápěstí není uvolněno. 

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec hlavu a tělo dohromady (odlišil je 

pouze barevně). Další podrobnosti nenakreslil (viz Příloha 10). 

Při kontrolním vyšetření nakreslil dvě malé postavy – hlavonoţce. Zakreslil končetiny, 

vlasy, oči a nos (viz Příloha 11). 

Závěrečné hodnocení: 

Díky pravidelnému cvičení v mateřské škole se dařilo chlapci rovněţ průběţně plnit 

stanovené úkoly. Při plnění úkolů byl chlapec stále nesoustředěný, roztěkaný, ale přesto se 

dokázal chvíli soustředit na zadaný úkol, pokud byl dostatečně motivován a úkol ho zaujal. 

Pracoval rychle a zbrkle, ale při trpělivém vedení byl schopen úkol dokončit. Bylo nutno 

ho stále povzbuzovat a chválit.  
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6.1.4 Případová studie 4 – Jakub I 

 

Chlapec, aktuální věk: 5 let 

Diagnóza: opoţděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, opoţdění ve foneticko-

fonologické, lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické jazykové 

rovině. 

Rodinná anamnéza: dítě z neúplné rodiny. Matka vyučená, ţije s dětmi sama, pracuje 

jako dojička v kravíně. Chlapec má čtyři sourozence. Rodina ţije v nájemním bytě. Otec se 

s dětmi nestýká. 

Osobní anamnéza: dítě narozeno ze 4. fyziologického těhotenství spontánním porodem. 

Psychomotorický vývoj byl opoţděn, zpoţděný nástup řeči, první slova se objevila aţ po 

třetím roce věku. Dle sdělení matky: odmala velmi ţivý, neklidný, u ničeho nevydrţí. 

Pracovní úkoly pro děti jeho věku ho nezajímají, odmítá je dělat. Kdyţ se mu něco nechce, 

nedá se s ním domluvit, dělá si věci dle sebe, je těţce zvladatelný. Do mateřské školy, do 

třídy s upraveným vzdělávacím programem – tzv. logopedická třída, nastoupil ve třech 

letech. Tuto třídu navštěvoval současně s Jakubem jeho starší bratr. Chlapec se adaptoval 

za pomoci sourozence bez problémů.  

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Při vstupním vyšetření je chlapec hodnocen jako hyperaktivní, roztěkaný, nesoustředěný, 

neobratný. Vyţaduje časté střídání činností a je nutné ho úkolem zaujmout. 

Při vyšetření mluvidel byla nalezena abnormalita v podobě nestejně širokých, srostlých 

zubů.  

Při vstupním vyšetření motoriky zvládl sám pět úkolů z deseti (poskoky snoţmo, chůze, 

mimika tváře, stavění z kostek a okohybná motorika) a dva úkoly s dopomocí (předpaţení 

a opis kruhu; taxe). Při výstupním vyšetření se zlepšil v jednom úkolu (předpaţení, opis 

kruhu zvládl samostatně). Stále nezvládá úkoly vyţadující koordinaci a přesnost (tandem 

stoj se zavřenýma očima, skládání mincí do krabičky a vyjádření emocí). 

Při vstupním vyšetření rozumových schopností nezvládl ţádný z úkolů. Rovněţ neuměl 

pojmenovat ţádný předmět, zvíře nebo rostlinu. 
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V kontrolním vyšetření zvládl při vyšetření rozumových úkolů sám stupňování velikostí, 

tvarů a věděl, co nepatří do skupiny. Uměl pojmenovat zvířata vodní a domácí, dopravní 

prostředky a ovoce a zeleninu. S dopomocí zvládl třídit předměty podle tvaru, barev           

a velikosti a číselnou řadu.  

Při vstupním i výstupním vyšetření řeči byl zjištěn deficit ve všech ukazatelích s výjimkou 

sluchu. 

 

Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: 

dominantní ruka je levá. Úchop psacího náčiní není dostatečně zafixován. Přítlak na 

podloţku je silnější. Zápěstí není uvolněno. 

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec hlavu a tělo dohromady (odlišil je 

pouze barevně). Nakreslil oči a pusu (viz Příloha 12). 

Při kontrolním vyšetření nakreslil velkou postavu. Zakreslil hlavu, tělo, končetiny, vlasy, 

oči, pusu a nos (viz Příloha 13). 

Závěrečné hodnocení: Chlapec zůstává stále nesoustředěný, roztěkaný, i kdyţ se dokáţe 

chvíli soustředit na zadaný úkol, pokud je dostatečně motivován a úkol ho zajímá. Je nutno 

ho stále povzbuzovat a chválit. Vyţaduje neustálou pozornost, potřebuje neustále ujišťovat 

o správnosti provádění daného úkolu. Řeč je stále obtíţně srozumitelná – dyslalia 

multiplex.  

 

6.1.5 Případová studie 5 – Jakub II 

Chlapec, aktuální věk: 5 let 

Diagnóza: vývojová dysfázie. 

Rodinná anamnéza: chlapec s úplné rodiny. Matka je vyučená, pracuje jako kuchařka. 

Otec má středoškolské vzdělání a pracuje jako policista. Jakub má staršího bratra. 

Osobní anamnéza: dítě z 2. fyziologického těhotenství, spontánním porodem. Chlapec byl 

do logopedické třídy přeřazen ve čtyřech letech z běţné mateřské školy na základě 

vyšetření SPC. Jakub se rychle v novém prostředí adaptoval. V kolektivu dětí má vedoucí 

úlohu. Pokud není po jeho, bývá aţ agresivní. K úkolům přistupuje s pasivitou, někdy          
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i s odmítavým postojem, velmi brzy rezignuje na řešení a vyţaduje jiný typ činnosti. Je 

nutný vysoce individuální přístup.  

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Při vstupním vyšetření je chlapec hodnocen jako apatický. Jakubova schopnost orientovat 

se v zadání a chápat instrukce je oslabená. Pracovní tempo je pomalejší. Schopnost 

koncentrace je pouze krátkodobá, negativně ji ovlivňuje zvýšená únavnost a motorický 

neklid.  

Při vyšetření mluvidel byla nalezena zvýšená kazivost zubů. 

Při vstupním i výstupním vyšetření motoriky zvládl sám všechny úkoly s výjimkou 

tandem stoje se zavřenýma očima.  

Při vstupním vyšetření rozumových schopností zvládl sám pouze reprodukci jednoduché 

říkanky a s dopomocí další čtyři úkoly (znalost jména, příjmení, bydliště; pojmenování 

základních barev; najít, co do skupiny nepatří; sluchová paměť). Při pojmenování věcí 

zvládl dva úkoly (předměty denní potřeby a domácí zvířata). 

V kontrolním vyšetření se zlepšil a sám zvládl dalších sedm úkolů (znalost jména, příjmení 

a bydliště; pojmenování základních barev; třídění předmětů podle barev; stupňování 

velikosti, tvaru; najít, co do skupiny nepatří; určit pravdivost a nepravdivost situací; 

zraková paměť). S dopomocí zvládl dva úkoly (pojmenování tvarů; číselná řada). Při 

pojmenování věcí se zlepšil v pěti poloţkách (zvířata vodní, lesní a v ZOO, dopravní 

prostředky a ovoce a zelenina). Stále nezvládá slova opačného významu a nemá sluchovou 

paměť. Neumí pojmenovat květiny. 

Při vstupním vyšetření řeči byla ve všech poloţkách vykázána porucha. Při kontrolním 

vyšetření se chlapec zlepšil v pěti poloţkách (tempo řeči, pauzy, melodie, dech a sluch). 

Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: 

dominantní ruka je pravá. Úchop psacího náčiní není dostatečně zafixován. Silný přítlak na 

podloţku.  

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec hlavu a tělo dohromady (odlišil je 

pouze barevně). Nakreslil končetiny a naznačil prsty na rukách. Lze pozorovat nezralost 

dítěte, protoţe nakreslil pod dítě další tvar a na dotázání, o co se jedná, odpověděl, ţe je to 

koberec (viz Příloha 14). 

Při kontrolním vyšetření je vidět zlepšení. Kresba se zpřesňuje. Chlapec zakreslil hlavu, 

tělo a končetiny, vlasy, oči, uši a ústa. Prsty na rukou nenakreslil (viz Příloha 15). 
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Závěrečné hodnocení: 

Chlapec zůstává apatický, úkoly plní neochotně, pokud mu něco nejde, odmítá 

spolupracovat, chybí mu snaha a vůle úkol dokončit. Má tendenci od práce neustále 

odbíhat a úkoly nedokončit. Potřebuje neustálý dohled a kontrolu při plnění úkolů. 

Důleţitá je kladná motivace.  

 

6.1.6 Případová studie 6 – Samuel 

Chlapec, aktuální věk: 5 roků 

Diagnóza: opoţděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, opoţdění ve foneticko-

fonologické, lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické jazykové 

rovině. Kongenitální adrenální hyperplazie. 

Rodinná anamnéza: rodiče mají středoškolské vzdělání. Matka je podruhé vdaná, chlapec 

má mladší sestru, matka je v současnosti na mateřské dovolené. Na výchově se podílejí oba 

rodiče. Chlapec se se svým otcem pravidelně stýká. Vychází dobře i s novým partnerem 

matky. 

Osobní anamnéza: dítě z 1. gravidity, fyziologický průběh těhotenství, porod v termínu, 

spontánní, hlavičkou. Chlapec je sledován v ordinaci PLDD a v Endokrinologické 

ambulanci Dětské kliniky FNO Ostrava pro vrozenou vadu ledvin se změnou činnosti 

nadledvin, která se projevuje změněnými hladinami hormonů, coţ ve svém důsledku vede 

ke vzniku předčasné puberty s nadměrným vzrůstem a vznikem typických sekundárních 

pohlavních znaků. Od čtyř let je vřazen do Mateřské školy Vančurova v Novém Jičíně do 

třídy s upraveným vzdělávacím programem – tzv. logopedické třídy. Dobře se adaptoval na 

prostředí mateřské školy.  

Vstupní a kontrolní vyšetření:  

Chlapec je milý a snaţivý. Při vstupním vyšetření spolupracuje při zadávaných úkolech, je 

pomalý. Jeho pracovní tempo je u něj pomalejší, neboť je velmi pečlivý a mnohdy hledá 

sloţitější postup, neţ je nutné. Někdy je nejistý a nevěří si, i kdyţ daný úkol nakonec 

zvládne. Potřebuje často ujištění, ţe pracuje správně, a další povzbuzení. Dokáţe se 

adekvátně věku soustředit na daný úkol, pokud je vhodně motivován.  
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Při kontrolním vyšetření pomalost přetrvává, ale zlepšuje se samostatnost při plnění 

jednotlivých úkolů. 

Při vyšetření mluvidel byla nalezena porucha různě velkých zubů, abnormalita čelisti        

a skusu. 

Při vstupním vyšetření motoriky zvládl chlapec tři úkoly z oblasti hrubé i jemné motoriky 

(chůze, taxe, stavění z kostek), pět úkolů zvládl s dopomocí (předpaţení, opis kruhu; 

skládání mincí do krabičky; mimika tváře; okohybná mimika a mimické vyjádření emocí), 

dva úkoly nezvládl (poskoky snoţmo a tandem stoj se zavřenýma očima).  

Při kontrolním vyšetření se zlepšil o 3 úkoly (předpaţení, opis kruhu; skládání mincí do 

krabičky; okohybnou motoriku) a zvládá samostatně 6 úkolů, ostatní úkoly zvládne            

s dopomocí.  

Při vstupním vyšetření rozumových schopností samostatně zvládl vyjmenovat zvířata 

domácí, vodní, lesní a v ZOO a dopravní prostředky. S dopomocí zvládl téměř všechny 

úkoly s výjimkou pojmenování tvarů a slov opačného významu, vyjmenování předmětů 

denní potřeby, květin, ovoce a zeleniny.  

V kontrolním vyšetření se zlepšil ve všech úkolech. S dopomocí umí pojmenovat barvy, 

tvary, slova opačného významu a podle sluchu si vybavovat z paměti. Ostatní úkoly 

zvládne samostatně. Pouze nedovede vyjmenovat květiny. 

Při vstupním vyšetření řeči vykazoval poruchu ve všech kategoriích s výjimkou sluchu.    

V kontrolním vyšetření vykázal zlepšení ve 2 kategoriích (tempo řeči a melodie). 

Diagnostika poruch grafomotorických funkcí: dominantní ruka je pravá. Úchop psacího 

náčiní je jiţ zafixován. Přítlak na podloţku je normální. Zápěstí je uvolněno. 

Při vstupním vyšetření kresby postavy zobrazil chlapec hlavu a tělo zvlášť. Nakreslil oči, 

pusu, vlasy, horní končetiny s prsty (viz Příloha 16). 

Při kontrolním vyšetření nakreslil barevnou postavu. Zakreslil hlavu, vlasy, oči, nos, pusu, 

krk, trup, horní končetiny s rukama a prsty, dolní končetiny s naznačenými koleny              

a s botami. Nakreslil i trávník (viz Příloha 17). 

Závěrečné hodnocení: Díky pravidelnému cvičení v mateřské škole se chlapec velmi 

zlepšil v motorických a grafomotorických dovednostech. Porucha řeči přetrvává. Chlapec 

je mírný, klidný, snaţivý a přizpůsobivý. 
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6.2 Porovnání výsledků dvou souborů 

6.2.1 Porovnání přítomnosti poruch mluvidel dvou souborů dětí 

Nejprve jsem vyšetřila oba soubory na přítomnost poruch mluvidel. U souboru A (děti 

navštěvující běţnou třídu mateřské školy) se vstupní a výstupní test shodoval. Byla 

nalezena jediná porucha u jednoho dítěte – přirostlá podjazyková uzdička (viz tab. 7a, graf 

1).  

 

Tab. 7a Test mluvidel vstupní, výstupní – soubor A 

soubor A RU ROZ JAZ ZUB PAT CEL SKUS 

n1 1 1 0 1 1 1 1 

n2 1 1 1 1 1 1 1 

n3 1 1 1 1 1 1 1 

n4 1 1 1 1 1 1 1 

n5 1 1 1 1 1 1 1 

n6 1 1 1 1 1 1 1 

n7 1 1 1 1 1 1 1 

n8 1 1 1 1 1 1 1 

n9 1 1 1 1 1 1 1 

n10 1 1 1 1 1 1 1 

n11 1 1 1 1 1 1 1 

n12 1 1 1 1 1 1 1 

n13 1 1 1 1 1 1 1 

n14 1 1 1 1 1 1 1 

n15 1 1 1 1 1 1 1 

n16 1 1 1 1 1 1 1 

n17 1 1 1 1 1 1 1 

n18 1 1 1 1 1 1 1 

n19 1 1 1 1 1 1 1 

n20 1 1 1 1 1 1 1 

Průměr 1 1 0,95 1 1 1 1 

Směrodatná 

odchylka 0 0 0,22 0 0 0 0 

 

Legenda: RU - retní uzávěr, ROZ - rozštěp rtů, JAZ - jazyk, ZUB - zuby, PAT - patro, CEL - čelist, SKUS  - 

skus. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, Sd - směrodatná odchylka, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - porucha, 1 - norma. 
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Graf 1 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu mluvidel u souboru A  

 

Legenda: RU - retní uzávěr, ROZ - rozštěp rtů, JAZ - jazyk, ZUB - zuby, PAT - patro, CEL - čelist, SKUS  - 

skus. 

 

U souboru B (děti s narušenou komunikační schopností) byly ve vstupním testu nalezeny 

poruchy jazykové uzdičky, anomálie zubů, anomálie čelisti a skusu. Ostatní testy byly 

negativní (viz tab. 7b). Ve výstupním testu u jednoho dítěte byla napravena porucha 

přirostlé podjazykové uzdičky přestřiţením. Ostatní nalezené poruchy přetrvaly (viz tab. 

7c, graf 2). 

 

Tab. 7b Test mluvidel vstupní – soubor B 

soubor B RU ROZ JAZ ZUB PAT CEL SKUS 

n1 1 1 0 1 1 1 1 

n2 1 1 0 1 1 1 1 

n3 1 1 1 0 1 1 0 

n4 1 1 1 0 1 1 1 

n5 1 1 1 0 1 1 1 

n6 1 1 1 0 1 0 0 

Průměr 1 1 0,67 0,33 1 0,833 0,67 

Směrodatná 

odchylka 0 0 0,47 0,47 0 0,37 0,47 
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Tab. 7c Test mluvidel výstupní – soubor B 

soubor B RU ROZ JAZ ZUB PAT CEL SKUS 

n1 1 1 1 1 1 1 1 

n2 1 1 0 1 1 1 1 

n3 1 1 1 0 1 1 0 

n4 1 1 1 0 1 1 1 

n5 1 1 1 0 1 1 1 

n6 1 1 1 0 1 0 0 

Průměr 1 1 0,83 0,33 1 0,83 0,67 

Směrodatná 

odchylka 0 0 0,37 0,47 0 0,37 0,47 

 

 

Graf 2 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu mluvidel u souboru B 

  

Legenda: RU - retní uzávěr, ROZ - rozštěp rtů, JAZ - jazyk, ZUB - zuby, PAT - patro, CEL - čelist, SKUS  - 

skus. 
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6.2.2 Ověřování úrovně motoriky dvou souborů dětí 

Byly ověřovány hypotézy:  

H01: Neexistuje rozdíl v úrovni motorických funkcí u dětí  navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H02: Neexistuje rozdíl v úrovni motorických funkcí u dětí s narušenou komunikační 

schopností absolvujících cílený program na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H03: Neexistuje rozdíl v úrovni motorických funkcí mezi oběma soubory dětí při vstupním 

a při výstupním vyšetření. 

 

Při ověřování úrovně motorických funkcí u souboru dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy (soubor A) byly porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním 

vyšetření úrovně motorických funkcí (viz tab. 8a, 8b, graf 3). Byly nalezeny statisticky 

významné rozdíly (p<0,05) v subtestech: poskoky snoţmo; tandem stoj; předpaţení a opis 

kruhu; taxe; skládání mincí do krabičky; okohybná motorika a mimika vyjadřující emoce 

(viz tab. 8c). Lze zamítnout hypotézu H01. 

Graf 3 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu motoriky u souboru A  

 

Legenda: PS - poskoky snoţmo, TS - tandem stoj, CH - chůze, POK - předpaţení, opis kruhu, TAX - taxe, 

SM - skládání mincí do krabičky, MI - mimika, SK - stavění z kostek, OKO - zavření očí, EM - emoce. 
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Tab. 8a Test motoriky vstupní – soubor A 

Soubor A PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

n1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 

n2 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 

n3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

n4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

n5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

n6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 

n7 2 0 2 1 1 1 1 2 1 0 

n8 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 

n9 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 

n10 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

n11 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 

n12 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

n13 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

n14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n15 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 

n16 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 

n17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

n18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n19 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

n20 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

Průměr 1,75 0,85 2 1,55 1,75 1,5 1,3 2 1 0,95 

Sd  0,43 0,65 0 0,497 0,433 0,5 0,64 0 0,44 0,86 

 

Legenda: PS - poskoky snoţmo, TS - tandem stoj, CH - chůze, POK - předpaţení, opis kruhu, TAX - taxe, 

SM - skládání mincí do krabičky, MI - mimika, SK - stavění z kostek, OKO - zavření očí, EM - emoce, 

soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, Sd - směrodatná odchylka, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá s dopomocí, 2 - zvládá samostatně. 
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Tab. 8b Test motoriky výstupní – soubor A 

Soubor A PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

n1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 0 

n2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

n3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n11 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 

n12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n15 2 1 2 2 2 2 0 2 1 0 

n16 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 

n17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Průměr 2 1,65 2 2 2 2 1,65 2 1,8 1,6 

Sd 0 0,48 0 0 0 0 0,65 0 0,4 0,74 

Legenda: PS - poskoky snoţmo, TS - tandem stoj, CH - chůze, POK - předpaţení, opis kruhu, TAX - taxe, 

SM - skládání mincí do krabičky, MI - mimika, SK - stavění z kostek, OKO - zavření očí, EM - emoce, 

soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, Sd - směrodatná odchylka, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá s dopomocí, 2 - zvládá samostatně. 

 

Tab. 8c Porovnání výsledků obou vyšetření u souboru A 

 PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

Stupeň volnosti 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Kvantil pro α=0.05 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

Sdruţený odhad rozptylu 0,09 0,33 0 0,12 0,09 0,125 0,42 0 0,18 0,64 

Odhad směrodatné 

odchylky 

0,31 0,57 0 0,35 0,31 0,35 0,65 0 0,42 0,8 

Odhad směrodatné 

odchylky výběrového 
průměru 

0,1 0,18 0 0,11 0,1 0,11 0,2 0 0,13 0,25 

Hodnota testové 

statistiky 

2,58* 4,42* 0 4,05* 2,58* 4,47* 1,71 0 5,96* 2,56* 
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Při ověřování úrovně motorických funkcí u souboru dětí s narušenou komunikační 

schopností navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem (soubor B) byly 

porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření úrovně motorických 

funkcí (viz tab. 9a, 9b, graf 4). Statisticky významný rozdíl (p<0,05) byl nalezen pouze      

v subtestu: předpaţení a opis kruhu paţemi (viz tab. 9c). U ostatních subtestů nebyl rozdíl 

statisticky významný a hypotézu H02 nelze u nich zamítnout. 

 

Tab. 9a Test motoriky vstupní – soubor B 

Soubor B PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

n1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 0 

n2 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 

n3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n4 2 0 2 1 1 0 2 2 2 0 

n5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n6 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 

Průměr 1,33 0,5 2 1,33 1,33 1,16 1,66 2 1,33 0,83 

Sd 0,94 0,76 0 0,47 0,47 0,68 0,47 0 0,74 0,89 

 

Legenda: PS - poskoky snoţmo, TS - tandem stoj, CH - chůze, POK - předpaţení, opis kruhu, TAX - taxe, 

SM - skládání mincí do krabičky, MI - mimika, SK - stavění z kostek, OKO - zavření očí, EM - emoce, 

soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, Sd - směrodatná odchylka, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá s dopomocí, 2 - zvládá samostatně. 

 

 

Tab. 9b Test motoriky výstupní – soubor B 

Soubor B PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

n1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 

n2 0 0 2 2 2 2 1 2 2 0 

n3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n4 2 0 2 2 1 0 2 2 2 0 

n5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

n6 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

Průměr 1,5 0,83 2 2 1,66 1,66 1,66 2 1,83 0,83 

Sd 0,76 0,68 0 0 0,47 0,74 0,47 0 0,37 0,89 

 

 

 



 

80 

 

Tab. 9c Porovnání výsledků obou vyšetření u souboru B 

 PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

Stupeň volnosti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kvantil pro α=0.05 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Sdruţený odhad rozptylu 0,74 0,53 0 0,11 0,22 0,51 0,22 0 0,35 0,81 

Odhad směrodatné odchylky 0,86 0,73 0 0,33 0,47 0,72 0,47 0 0,59 0,9 

Odhad směrodatné odchylky 
výběrového průměru 

0,5 0,42 0 0,19 0,27 0,41 0,27 0 0,34 0,52 

Hodnota testové statistiky 0,34 0,79 0 3,46* 1,22 1,21 0 0 1,47 0 

 

 

Graf 4 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu motoriky u souboru B 

 

Legenda: PS - poskoky snoţmo, TS - tandem stoj, CH - chůze, POK - předpaţení, opis kruhu, TAX - taxe, 

SM - skládání mincí do krabičky, MI - mimika, SK - stavění z kostek, OKO - zavření očí, EM - emoce. 

 

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření (viz tab. 10a) nebyly 

nalezeny statisticky významné rozdíly. Hypotézu H03 nelze zamítnout. 
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Tab. 10a Porovnání výsledků obou souborů při vstupním vyšetření 

 PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

Stupeň volnosti 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro α=0.05 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

Sdruţený odhad rozptylu 0,33 0,45 0 0,24 0,19 0,29 0,37 0 0,27 0,75 

Odhad směrodatné odchylky 0,57 0,67 0 0,49 0,44 0,54 0,61 0 0,52 0,87 

Odhad směrodatné odchylky 

výběrového průměru 

0,26 0,31 0 0,22 0,21 0,25 0,28 0 0,24 0,41 

Hodnota testové statistiky -1,55 -1,11 0 -0,94 -2,03 -1,32 1,29 0 1,36 -0,28 

 

Při porovnání výsledků obou souborů ve výstupním vyšetření (viz tab. 10b) byly 

nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) v subtestech: poskoky snoţmo, tandem 

stoj, taxe, skládání mincí do krabičky a mimické vyjádření emocí. Hypotézu H03 lze 

zamítnout. 

Tab. 10b Porovnání výsledků obou souborů při výstupním vyšetření 

 PS TS CH POK TAX SM MI SK OKO EM 

Stupeň volnosti 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro α = 0.05 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

Sdruţený odhad rozptylu 0,12 0,27 0 0 0,04 0,12 0,38 0 0,15 0,59 

Odhad směrodatné odchylky 0,34 0,52 0 0 0,22 0,34 0,62 0 0,39 0,77 

Odhad směrodatné odchylky 
výběrového průměru 

0,16 0,24 0 0 0,1 0,15 0,28 0 0,18 0,35 

Hodnota testové statistiky -3,08* -3,32* 0 0 -3,32* -2,1* 0,05 0 0,18 -2,13* 

 

 

6.2.3 Ověřování úrovně rozumových schopností  

Byly ověřovány hypotézy:  

H04: Neexistuje rozdíl v úrovni rozumových schopností u dětí  navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H05: Neexistuje rozdíl v úrovni rozumových schopností u dětí s narušenou komunikační 

schopností při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H06: Neexistuje rozdíl v úrovni rozumových funkcí mezi oběma soubory dětí při vstupním 

a při výstupním vyšetření. 
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Při ověřování úrovně rozumových funkcí u souboru A (dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy) byly porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření 

(viz tab. 11a, 11b, graf 5). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) ve všech 

subtestech s výjimkou pojmenování tvarů (viz tab. 11c). Lze zamítnout hypotézu H04. 

 

Tab. 11a Test rozumových schopností vstupní – soubor A 

 JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

n1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 

n2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

n3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 

n4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

n5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

n6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

n7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

n9 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 2 1 

n10 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 

n11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n12 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 2 1 

n13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

n14 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 

n15 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

n16 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

n17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

n18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

n19 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

n20 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Průměr 1,15 1,1 1 0,85 0,7 0,25 0,3 0,15 0,25 0,25 1,15 0,6 

Sd  0,72 0,62 0,63 0,72 0,71 0,43 0,45 0,35 0,43 0,43 0,73 0,48 

 

Legenda: JMENO - znalost jména a bydliště, RIKAN - reprodukce říkanky, BARVY - pojmenování barev, 

BTV - třídění předmětů podle barev, tvaru a velikosti, TVARY - pojmenování tvarů, CISLA- číselná řada, 

VELIK - stupňování velikosti, tvaru. OPOZ - slova opačného významu, NEPAT - najít, co nepatří do 

skupiny, PRLEZ- určit pravdivost a nepravdivost situací, ZRPAM - zraková pamět, SLPAM - sluchová 

paměť. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, * - p<0,05.  

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá s dopomocí, 2 - zvládá samostatně. 
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Tab. 11b Test rozumových schopností výstupní – soubor A 

soubor 
A 

JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

n1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 0 0 

n2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1 

n3 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 2 1 

n4 2 2 1 2 0 0 2 0 0 2 2 0 

n5 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

n6 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 

n7 1 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 

n8 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

n9 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

n10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

n11 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 

n12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n13 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

n14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n15 2 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 1 

n16 2 1 2 2 0 0 2 0 1 2 1 0 

n17 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

n18 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

n19 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

n20 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 

Průměr 1,95 1,65 1,8 2 1,15 1 1,8 0,85 1,5 2 1,45 1,3 

Sd 0,21 0,65 0,4 0 0,72 0,77 0,4 0,79 0,74 0 0,86 0,78 

 

Tab. 11c Porovnání výsledků obou vyšetření 

soubor A JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

Stupeň 

volnosti 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Kvantil pro 

α=0.05 

2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

Sdruţený 
odhad rozptylu 

0,28 0,4 0,28 0,26 0,51 0,39 0,18 0,37 0,36 0,09 0,47 0,42 

Odhad 
směrodatné 

odchylky 

0,53 0,63 0,52 0,51 0,72 0,62 0,43 0,61 0,61 0,3 0,69 0,65 

Odhad 

směrodatné 

odchylky 

výběrového 

průměru 

0,16 0,21 0,16 0,16 0,22 0,19 0,13 0,19 0,19 0,09 0,21 0,21 

Hodnota 

testové 
statistiky 

4,71* 2,72* 4,78* 7,08* 1,97 3,77* 11,02* 3,6* 6,51* 18,07* 3,43* 3,39* 
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Graf 5 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu rozumových 

schopností u souboru A 

 

Legenda: JMENO - znalost jména a bydliště, RIKAN - reprodukce říkanky, BARVY - pojmenování barev, 

BTV - třídění předmětů podle barev, tvaru a velikosti, TVARY - pojmenování tvarů, CISLA- číselná řada, 

VELIK - stupňování velikosti, tvaru. OPOZ - slova opačného významu, NEPAT - najít, co nepatří do 

skupiny, PRLEZ - určit pravdivost a nepravdivost situací, ZRPAM - zraková pamět, SLPAM - sluchová 

paměť.  

 

Při ověřování úrovně rozumových funkcí u souboru B (dětí s narušenou komunikační 

schopností navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem) byly porovnávány 

údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření (viz tab. 12a, 12b, graf 6). Statisticky 

významné rozdíly (p<0,05) byly nalezeny v subtestech: třídění předmětů podle barev, tvarů 

a velikostí; číselná řada; stupňování velikosti a tvaru; pravdivost a nepravdivost situací; 

zraková paměť (viz tab. 12c). Hypotézu H05 lze zamítnout.  
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Tab. 12a Test rozumových schopností vstupní – soubor B 

 JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

n1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

n2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

n6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Průměr 0,83 0,83 0,33 0,16 0 0,16 0,16 0 0,5 0,16 0,33 0,33 

Sd 0,37 0,89 0,47 0,37 0 0,37 0,37 0 0,5 0,37 0,47 0,47 

 

Tab. 12b Test rozumových schopností výstupní – soubor B 

soubor 
B 

JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

n1 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 0 

n2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 

n4 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 

n5 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 

n6 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

Průměr 1,33 1,33 1,16 1 0,33 1,16 1,33 0,16 1,33 1,33 1,33 0,33 

Sd 0,74 0,94 0,89 0,81 0,47 0,68 0,74 0,37 0,94 0,94 0,94 0,47 

 

 

Tab. 12c Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu rozumových 

schopností u souboru B 

Soubor B JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

Stupeň volnosti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kvantil pro 

α=0.05 

2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Sdruţený 

odhad rozptylu 

0,34 0,84 0,51 0,4 0,11 0,31 0,34 0,06 0,56 0,51 0,55 0,22 

Odhad 

směrodatné 
odchylky 

0,58 0,92 0,71 0,63 0,33 0,55 0,58 0,26 0,75 0,71 0,74 0,47 

Odhad 
směrodatné 

odchylky 

výběrového 

průměru 

0,34 0,53 0,41 0,36 0,19 0,31 0,34 0,15 0,43 0,41 0,43 0,27 

Hodnota 

testové 

statistiky 

1,46 0,94 2,01 2,27* 1,73 3,13* 3,42* 1,09 1,91 2,81* 2,32* 0 
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Graf 6 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu rozumových 

schopností u souboru B 

 

Legenda: JMENO - znalost jména a bydliště, RIKAN - reprodukce říkanky, BARVY - pojmenování barev, 

BTV - třídění předmětů podle barev, tvaru a velikosti, TVARY - pojmenování tvarů, CISLA- číselná řada, 

VELIK - stupňování velikosti, tvaru. OPOZ - slova opačného významu, NEPAT - najít, co nepatří do 

skupiny, PRLEZ- určit pravdivost a nepravdivost situací, ZRPAM - zraková pamět, SLPAM - sluchová 

paměť.  

 

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření (viz tab. 13a) byly 

nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) u subtestů: pojmenování barev; třídění 

předmětů podle barev, tvarů a velikostí; pojmenování tvarů. Hypotézu H06 lze zamítnout. 

Při porovnání výsledků obou souborů ve výstupním vyšetření (viz tab. 13b) byly 

nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) v subtestech: znalost jména a bydliště, 

pojmenování barev; třídění předmětů podle barev, tvarů a velikostí; pojmenování tvarů; 

pravdivost a nepravdivost situací; sluchová paměť. Hypotézu H06 lze zamítnout. 
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Tab. 13a Porovnání výsledků obou souborů při vstupním vyšetření rozumových 

schopností 

 JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

Stupeň 

volnosti 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro 

α=0.05 

2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

Sdruţený 

odhad rozptylu 

0,44 0,47 0,36 0,44 0,4 0,17 0,19 0,1 0,2 0,17 0,21 0,44 

Odhad 

směrodatné 
odchylky 

0,66 0,69 0,6 0,66 0,63 0,42 0,44 0,31 0,44 0,42 0,46 0,66 

Odhad 

směrodatné 

odchylky 
výběrového 

průměru 

0,31 0,32 0,28 0,31 0,29 0,19 0,2 0,14 0,2 0,19 0,21 0,31 

Hodnota 

testové 
statistiky 

-1,01 -0,82 -2,37* -2,19* -2,36* -0,42 -0,64 -1,01 1,19 -0,42 -1,7 -1,01 

 

 

Tab. 13b Porovnání výsledků obou souborů při výstupním vyšetření rozumových 

schopností 

 JMENO RIKAN BARVY BTV TVARY CISLA VELIK OPOZ NEPAT PRLEZ ZRPAM  SLPAM  

Stupeň 
volnosti 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro 
α=0.05 

2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,06 

Sdruţený 

odhad rozptylu 

0,15 0,52 0,29 0,13 0,46 0,57 0,24 0,52 0,62 0,18 0,77 0,52 

Odhad 

směrodatné 

odchylky 

0,39 0,72 0,54 0,37 0,68 0,75 0,49 0,72 0,78 0,43 0,88 0,72 

Odhad 
směrodatné 

odchylky 

výběrového 
průměru 

0,18 0,33 0,25 0,17 0,31 0,35 0,22 0,33 0,36 0,2 0,41 0,33 

Hodnota 

testové 

statistiky 

-3,38* -0,94 -2,5* -5,76* -2,57* 0,47 -2,03 -2,02 -0,45 -3,32* -0,28 -2,85* 
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6.2.4 Ověřování úrovně řečových funkcí 

H07: Neexistuje rozdíl v úrovni řečových funkcí u dětí  navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H08: Neexistuje rozdíl v úrovni řečových funkcí u dětí s narušenou komunikační 

schopností absolvujících cílený program na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H09: Neexistuje rozdíl v řečových funkcích u dětí zařazených do třídy s upraveným 

vzdělávacím programem a dětí v běţné třídě mateřské školy. 

 

Tab. 14a Test řečových funkcí vstupní – soubor A 

soubor A REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

n1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

n2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

n3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

n4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

n6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

n8 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

n9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n11 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

n12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

n16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

n17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n20 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

Průměr 0,9 0,85 0,75 1 0,9 0,95 0,9 0,65 0,55 0,7 1 

Sd 0,3 0,35 0,43 0 0,3 0,21 0,3 0,47 0,49 0,45 0 

Legenda: REC - řeč, HLAS - hlas, TEMPO - tempo řeči, PAUZY - pauzy, PRIZV - přízvuk, MELOD - 

melodie řeči, DECH - dech, GRAM - gramatická správnost řeči, DEJ - popis děje podle obrázku, FONSL - 

fonematický sluch , SLUCH - sluch. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, * - p<0,05. 
Hodnocení na škále: 0 - porucha, 1 - norma.  



 

89 

 

Tab. 14b Test řečových funkcí výstupní - soubor A 

soubor A REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

n1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

n2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

n3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

n12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

n16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

n17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Průměr 0,9 1 0,95 1 1 0,95 1 1 0,85 0,75 1 

Sd 0,3 0 0,21 0 0 0,21 0 0 0,35 0,43 0 

Legenda: REC - řeč, HLAS - hlas, TEMPO - tempo řeči, PAUZY - pauzy, PRIZV - přízvuk, MELOD - 

melodie řeči, DECH - dech, GRAM - gramatická správnost řeči, DEJ - popis děje podle obrázku, FONSL - 

fonematický sluch , SLUCH - sluch. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, * - p<0,05. 
Hodnocení na škále: 0 - porucha, 1 - norma.  

 

Při ověřování úrovně řečových funkcí u souboru A (dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy) byly porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření 

(viz tab. 13a, 13b, graf 7). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05)                  

v subtestech: gramatická správnost řeči a popis děje podle obrázku (viz tab. 13c). Lze 

zamítnout hypotézu H07. 
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Tab. 14c Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu řečových funkcí u 

souboru A 

soubor A REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

Stupeň volnosti 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Kvantil pro α = 0.05 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

Sdruţený odhad 
rozptylu 

0,09 0,06 0,12 0 0,05 0,05 0,045 0,11 0,18 0,19 0 

Odhad směrodatné 
odchylky 

0,3 0,25 0,34 0 0,21 0,21 0,21 0,34 0,43 0,44 0 

Odhad směrodatné 

odchylky výběrového 

průměru 

0,09 0,07 0,11 0 0,06 0,06 0,06 0,17 0,13 0,14 0 

Hodnota testové 
statistiky 

0 1,87 1,84 0 1,49 0 1,49 3,28* 2,19* 0,35 0 

 

 

Graf 7 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu řečových funkcí 

u souboru A 

 

Legenda: REC - řeč, HLAS - hlas, TEMPO - tempo řeči, PAUZY - pauzy, PRIZV - přízvuk, MELOD - 

melodie řeči, DECH - dech, GRAM - gramatická správnost řeči, DEJ - popis děje podle obrázku, FONSL - 

fonematický sluch , SLUCH - sluch.  

 

Při ověřování úrovně řečových funkcí u souboru B (dětí s narušenou komunikační 

schopností navštěvujících třídu s upraveným vzdělávacím programem) byly porovnávány 

údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření (viz tab. 15a, 15b). Statisticky 
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významné rozdíly (p<0,05) byly nalezeny v subtestech: tempo řeči, pauzy, melodie řeči      

a dech (viz tab. 15c). Hypotézu H08 lze zamítnout.  

 

Tab. 15a Test řečových funkcí vstupní – soubor B 

Soubor B REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

n1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Průměr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tab. 15b Test řečových funkcí výstupní – soubor B 

Soubor B REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

n1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

n2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

n3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

n4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

n5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

n6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Průměr 0 0,16 0,66 0,66 0,16 0,5 0,66 0,16 0 0 1 

Sd 0 0,37 0,47 0,47 0,37 0,5 0,47 0,37 0 0 0 

 

 

Tab. 15c Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu řečových funkcí u 

souboru B 

Soubor B REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

Stupeň volnosti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kvantil pro α=0.05 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Sdruţený odhad rozptylu 0 0,06 0,11 0,11 0,06 0,12 0,11 0,06 0 0 0 

Odhad směrodatné 
odchylky 

0 0,26 0,33 0,33 0,26 0,35 0,33 0,26 0 0 0 

Odhad směrodatné 

odchylky výběrového 

průměru 

0 0,15 0,19 0,19 0,15 0,2 0,19 0,15 0 0 0 

Hodnota testové 

statistiky 

0 1,09 3,46* 3,46* 1,09 2,44* 3,46* 1,09 0 0 0 
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Graf 8 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu řečových funkcí –  

souboru B 

 

Legenda: REC - řeč, HLAS - hlas, TEMPO - tempo řeči, PAUZY - pauzy, PRIZV - přízvuk, MELOD - 

melodie řeči, DECH - dech, GRAM - gramatická správnost řeči, DEJ - popis děje podle obrázku, FONSL - 

fonematický sluch , SLUCH - sluch.  

 

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření (viz tab. 16a) byly 

nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) ve všech subtestech s výjimkou: pauza 

a sluch. Při porovnání výsledků obou souborů ve výstupním vyšetření (viz tab. 16b) 

byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) ve všech subtestech s výjimkou 

subtestu sluch. Hypotézu H09 lze zamítnout. 

 

Tab. 16a Porovnání výsledků obou souborů při vstupním vyšetření v testu řečových funkcí 

 REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

Stupeň volnosti 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro α=0.05 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

Sdruţený odhad 

rozptylu 

0,07 0,1 0,14 0 0,07 0,03 0,07 0,18 0,19 0,16 0 

Odhad směrodatné 

odchylky 

0,26 0,31 0,38 0 0,26 0,19 0,26 0,42 0,44 0,4  

Odhad směrodatné 
odchylky 

výběrového 

průměru 

0,12 0,14 0,17 0 0,12 0,09 0,12 0,19 0,2 0,18 0 

Hodnota testové 

statistiky 

-7,24* -5,74* -4,18* 0 -7,24* -10,52* -7,24* -3,29* -2,66* -3,68* 0 
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Tab. 16b Porovnání výsledků obou souborů při výstupním vyšetření v testu řečových 

funkcí 

 REC HLAS TEMPO PAUZY PRIZV MELOD DECH GRAM DEJ FONSL SLUCH 

Stupeň volnosti 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Kvantil pro 
α=0.05 

2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

Sdruţený odhad 

rozptylu 

0,07 0,02 0,08 0,04 0,02 0,08 0,04 0,02 0,1 0,14 0 

Odhad 

směrodatné 

odchylky 

0,26 0,17 0,28 0,21 0,17 0,29 0,21 0,17 0,31 0,38 0 

Odhad 
směrodatné 

odchylky 

výběrového 
průměru 

0,12 0,07 0,13 0,1 0,07 0,13 0,1 0,07 0,14 0,17 0 

Hodnota testové 

statistiky 

-7,24* -10,52* -2,1* -3,32* -10,52* -3,22* -3,32* -10,52* -5,74* -4,18* 0 

 

 

 

6.2.5 Ověřování úrovně slovní zásoby 

H010: Neexistuje rozdíl v úrovni slovní zásoby u dětí  navštěvujících běţnou třídu mateřské 

školy při vstupním a kontrolním vyšetření. 

H011: Neexistuje rozdíl v úrovni slovní zásoby u dětí s narušenou komunikační schopností 

absolvujících cílený program na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky při vstupním 

a kontrolním vyšetření. 

H012: Neexistuje rozdíl v úrovni slovní zásoby u dětí zařazených do třídy s upraveným 

vzdělávacím programem a dětí v běţné třídě mateřské školy. 

 

Při ověřování úrovně slovní zásoby u souboru A (dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy) byly porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření 

(viz tab. 17a, 17b, graf 9). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05)                  

v subtestech: vyjmenování (znalost) předmětů denní potřeby, vyjmenování (znalost) 

vodních zvířat, lesních zvířat, zvířat v ZOO, vyjmenování (znalost) dopravních prostředků 

a vyjmenování (znalost) ovoce a zeleniny (viz tab. 17c). Lze zamítnout hypotézu H010. 
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Tab. 17a Test slovní zásoby vstupní – soubor A 

 PDP ZVVOD ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

n1 0 0 0 0 1 0 0 0 

n2 0 0 0 0 0 0 1 0 

n3 1 1 0 1 1 0 0 0 

n4 0 0 0 1 0 0 0 0 

n5 1 1 0 0 1 0 0 0 

n6 1 1 1 0 0 0 1 0 

n7 0 0 0 0 1 0 0 0 

n8 0 0 0 1 0 0 1 0 

n9 1 1 0 0 0 0 0 0 

n10 0 0 1 1 1 0 0 0 

n11 0 0 0 0 0 0 0 0 

n12 1 1 0 1 1 1 0 0 

n13 1 0 1 1 1 0 1 0 

n14 1 1 1 1 0 0 1 0 

n15 0 0 0 0 0 0 1 0 

n16 0 0 0 0 0 0 0 0 

n17 1 1 1 1 1 0 0 0 

n18 1 0 1 1 0 1 1 0 

n19 1 1 0 1 1 0 1 0 

n20 1 0 0 0 0 0 0 0 

Průměr 0,55 0,4 0,3 0,5 0,45 0,1 0,4 0 

Sd  0,49 0,48 0,45 0,5 0,49 0,3 0,48 0 

 

Legenda: PDP - předměty denní potřeby, ZVVOD - zvířata vodní, ZVDOM - zvířata domácí a hospodářská, 

DOPPR - dopravní prostředky, ZVLES - zvířata lesní, KVET - 3 květiny, ZVZOO - zvířata v ZOO, OVZEL 

- roztřídit ovoce a zeleninu. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá.  
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Tab. 17b Test slovní zásoby výstupní – soubor A 

 PDP ZVVOD ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

n1 0 1 0 1 1 0 1 0 

n2 1 0 0 1 1 0 1 0 

n3 1 1 0 1 1 0 1 0 

n4 0 0 0 1 1 0 1 1 

n5 1 1 1 1 1 1 0 0 

n6 1 1 1 1 1 1 1 1 

n7 1 1 0 1 1 0 1 1 

n8 1 1 1 1 1 0 1 1 

n9 1 1 1 1 1 1 1 1 

n10 0 0 1 1 1 0 0 0 

n11 0 0 1 1 1 0 0 0 

n12 1 1 1 1 1 1 1 1 

n13 1 1 1 1 1 0 1 0 

n14 1 1 1 1 1 1 1 1 

n15 1 1 0 1 1 0 1 0 

n16 1 0 0 1 1 0 1 0 

n17 1 1 1 1 1 1 0 0 

n18 1 1 1 1 1 1 1 1 

n19 1 1 0 1 1 0 1 1 

n20 1 1 1 1 1 0 1 1 

Průměr 0,8 0,75 0,6 1 1 0,35 0,8 0,5 

Sd  0,4 0,43 0,48 0 0 0,47 0,4 0,5 

 

Tab. 17c Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření v testu řečových funkcí 

u souboru A 

soubor A PDP ZVVOD ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

Stupeň volnosti 38 38 38 38 38 38 38 38 

Kvantil pro α=0.05 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

Sdruţený odhad rozptylu 0,203 0,213 0,225 0,125 0,123 0,158 0,2 0,125 

Odhad směrodatné odchylky 0,451 0,462 0,474 0,353 0,351 0,398 0,447 0,353 

Odhad směrodatné odchylky 

výběrového průměru 0,142 0,146 0,15 0,112 0,111 0,126 0,141 0,112 

Hodnota testové statistiky 1,751* 2,394* 2,0 4,472* 4,944* 1,984 2,828* 4,472* 
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Graf 9 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření slovní zásoby u souboru A 

 

Legenda: PDP - předměty denní potřeby, ZVVOD - zvířata vodní, ZVDOM - zvířata domácí a hospodářská, 

DOPPR - dopravní prostředky, ZVLES - zvířata lesní, KVET - 3 květiny, ZVZOO - zvířata v ZOO, OVZEL 

- roztřídit ovoce a zeleninu. Soubor A - zdraví jedinci, soubor B - děti s poruchou, * - p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 - nezvládá, 1 - zvládá.  

 

Při ověřování úrovně slovní zásoby u souboru B (dětí s narušenou komunikační 

schopností) byly porovnávány údaje naměřené při vstupním a kontrolním vyšetření (viz 

tab. 18a, 18b, graf 10). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p<0,05) v subtestech: 

vyjmenování (znalost) vodních zvířat, vyjmenování (znalost) dopravních prostředků 

a vyjmenování (znalost) ovoce a zeleniny (viz tab. 18c). Lze zamítnout hypotézu H011. 

 

Tab. 18a Test slovní zásoby vstupní – soubor B 

Soubor B PDP ZVVOD ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

n1 0 0 0 0 0 0 1 0 

n2 1 0 0 1 0 0 0 0 

n3 1 0 1 0 0 0 0 0 

n4 0 0 0 0 0 0 0 0 

n5 1 0 1 0 0 0 0 0 

n6 0 1 1 1 1 0 1 0 

Průměr 0,5 0,166 0,5 0,333 0,166 0 0,333 0 

Sd 0,5 0,372 0,5 0,471 0,372 0 0,471 0 
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Tab. 18b Test slovní zásoby výstupní – soubor B 

Soubor B PDP ZVVOD ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

n1 1 1 1 1 0 0 1 0 

n2 1 1 0 1 0 0 1 0 

n3 1 1 1 1 0 0 1 0 

n4 0 1 1 1 0 0 0 1 

n5 1 1 1 1 1 0 1 1 

n6 1 1 1 1 1 0 1 1 

Průměr 0,833 1 0,833 1 0,333 0 0,833 0,5 

Sd 0,372 0 0,372 0 0,471 0 0,372 0,5 

 

Legenda: PDP – předměty denní potřeby, ZVVOD – zvířata vodní, ZVDOM – zvířata domácí 

a hospodářská, DOPPR – dopravní prostředky, ZVLES – zvířata lesní, KVET – 3 květiny, ZVZOO – zvířata 

v ZOO, OVZEL – roztřídit ovoce a zeleninu. Soubor A – zdraví jedinci, soubor B – děti s poruchou,                  

* – p<0,05. 

Hodnocení na škále: 0 – nezvládá, 1 – zvládá.  

 

 

Tab. 18c Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření slovní zásoby u souboru B 

soubor A 

PDP 

ZVVO

D ZVDOM DOPPR ZVLES KVET ZVZOO OVZEL 

Stupeň volnosti 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kvantil pro α=0.05 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

Sdruţený odhad 

rozptylu 0,194 0,069 0,194 0,111 0,18 0 0,18 0,125 

Odhad směrodatné 

odchylky 0,44 0,263 0,44 0,333 0,424 0 0,424 0,353 

Odhad směrodatné 
odchylky 

výběrového průměru 0,254 0,152 0,254 0,192 0,245 0 0,245 0,204 

Hodnota testové 

statistiky 1,309 5,477* 1,309 3,464* 0,679 0 2,038 2,449* 
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Graf 10 Porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření slovní zásoby  u souboru B 

 

Legenda: PDP – předměty denní potřeby, ZVVOD – zvířata vodní, ZVDOM – zvířata domácí 

a hospodářská, DOPPR – dopravní prostředky, ZVLES – zvířata lesní, KVET – 3 květiny, ZVZOO – zvířata 

v ZOO, OVZEL – roztřídit ovoce a zeleninu.  
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7  DISKUSE 

V průběhu jednoho roku jsem sledovala soubor dětí s narušenou komunikační schopností, 

integrované do třídy s upraveným vzdělávacím programem – logopedické třídy mateřské 

školy. Zajímalo mě, zda můţe soubor speciálně sestavených cvičení jemné motoriky          

a grafomotoriky ovlivnit psychomotorický vývoj těchto dětí a zda je můţe přiblíţit úrovni 

dětí navštěvujících běţnou třídu mateřské školy. Rovněţ mě zajímal aspekt moţnosti 

ovlivnění řečových funkcí prostřednictvím pravidelného cvičení jemné motoriky 

a grafomotoriky. Tento problém jiţ řešili někteří autoři. Např. Sommers
114

 uţ v roce 1988 

zkoumal skupinu 37 dětí s opoţděným psychomotorickým vývojem ve věku 5 – 9 let 

a zjistil korelaci mezi výsledky v testu jemně motorických dovedností a v testech 

jazykových a řečových dovedností. Naopak testy zjišťující IQ a mentální věk těchto dětí 

nevykazovaly ţádnou korelaci. Visscher et al.
115

 potvrdili, ţe „...vývojové řečové 

a jazykové poruchy často ovlivňují a jsou ovlivňovány kvalitou motorického výkonu.“ 

Newmeyer a kol.
116

 zkoumali 32 dětí ve věku 2 – 5 let s řečově-hlasovým postiţením 

a prokázali souvislost mezi řečovými a jemně motorickými dovednostmi. 

Data, která jsem zjistila, jsou ovlivněna malým počtem dětí, účastnících se mého výzkumu. 

Bylo to dáno moţnostmi naší mateřské školy. Jako poţadované kritérium zařazení do 

výzkumu jsem stanovila narušenou komunikační schopnost. Toto kritérium splnily děti 

vřazené do třídy s upraveným vzdělávácím programem ve věku 4 roky na začátku 

výzkumu. Takových dětí bylo pouze 6 z celkového počtu 14 dětí této třídy. Kontrolní 

soubor tvořilo 20 dětí z běţné třídy mateřské školy ve shodném věku, jako měly děti ve 

sledovaném souboru. Výhodu malého souboru spatřuji v moţnosti individuálního přístupu 

k jednotlivým dětem po celou dobu trvání výzkumu. Plnila jsem zde roli „zasvěceného 

výzkumníka“, tzn. člověka, která se stýká se svými respondenty i mimo rámec výzkumu.
117

 

Mohla jsem tak lépe zpracovat jednotlivé případové studie.  
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Předpokládala jsem, ţe bez ohledu na výsledky výzkumu budou děti ze zvýšené péče 

profitovat. Tím jsem rovněţ respektovala etické hledisko výzkumu. 

Oba soubory jsem nejprve vyšetřila z hlediska přítomnosti poruch mluvidel. Z tohoto 

aspektu se soubory lišily kvantitativně. V souboru dětí zařazených do běţné třídy mateřské 

školy jsem nalezla odchylku od normy v jediném případě. Jednalo se o přirostlou 

podjazykovou uzdičku. Protoţe mnou dané doporučení rodiče neakceptovali, porucha 

u dítěte přetrvala. U tohoto dítěte však vada neovlivnila řeč samotnou, ale její melodii 

a tempo při artikulaci. Jednalo se tudíţ spíše o poruchu koordinace při artikulaci. Nález 

poruchy melodie a tempa přetrval i při výstupním vyšetření. 

U souboru dětí s narušenou komunikační schopností jsem nalezla poruch více – jednalo se 

jak o přirostlou podjazykovou uzdičku, tak o vady skusu, vady čelisti a vady dentice.         

U ţádného dítěte nebyly nalezeny vady patra, rozštěpy rtů a retního uzávěru. Zjištěné vady 

nepochybně ovlivňovaly kvalitu řečových funkcí v průběhu sledování tohoto souboru.  

Poté jsem se věnovala samotnému testování obou souborů s cílem sledovat kvantitativně 

a kvalitativně získávání jednotlivých dovedností v rámci psychomotorického vývoje, 

o jehoţ akceleraci se v předškolním věku hovoří. 

Na základě zjištěných výsledků lze říci, ţe soubor dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy zaznamenal v průběhu jednoho roku statisticky významný pokrok ve všech 

sledovaných oblastech. V porovnání s nimi se děti s narušenou komunikační schopností ve 

svém vývoji i přes cílenou terapii motoriky a grafomotoriky zřetelně opoţďují.  

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření motoriky nebyly nalezeny 

statisticky významné rozdíly. Lze říci, ţe děti z obou sledovaných skupin ve věku 4 let se 

od sebe příliš nelišily. Při porovnání výsledků obou souborů ve výstupním vyšetření však 

jiţ byly nalezeny statisticky významné rozdíly v některých subtestech vyţadujících větší 

nároky na koordinaci a preciznost. Přestoţe děti s narušenou komunikační schopností celý 

rok denně cvičily, za dětmi z běţné třídy v některých aspektech v průměru zaostaly. 

Nelišily se v testu chůze a k normě se dostaly i v subtestech opis kruhu v předpažení           

a stavění z kostek. Obě tyto aktivity děti denně modifikovaně trénovaly v rámci cvičební 

jednotky a tento trénink hrubé i jemné motoriky jim mohl pomoci přiblíţit se k normě. 

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření úrovně rozumových 

schopností se od sebe oba soubory lišily. Děti z běţné třídy dosahovaly v průměru lepších 
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výsledků. Za rok oba soubory učinily pokrok, ale děti s narušenou komunikační schopností 

se vyvíjely nerovnoměrně – v některých aspektech se přiblíţily úrovni zdravých dětí (např. 

znalost jména a bydliště, určení pravdivé a nepravdivé situace), někde je i předčily (např.    

v reprodukci říkanky; v určení, co nepatří do skupiny; v oblasti zrakové paměti; v orientaci 

se v číselné řadě). V dalších parametrech zcela zaostaly (sluchová paměť; slova opačného 

významu; pojmenování tvarů).  

Tato data odpovídají mým pedagogickým zkušenostem. Nerovnoměrný vývoj dětí 

s narušenou komunikační schopností je běţný. Lepší výkon těchto dětí v reprodukování 

básniček lze vysvětlit tak, ţe ve třídě s upraveným vzdělávacím programem mají 

individuální péči speciálního pedagoga a součástí logopedické intervence je i verifikace 

hlásky v podobě říkanek. Děti z této třídy se tak učí větší mnoţství říkanek neţ ostatní děti. 

V rámci terapie rozvoje komunikační schopnosti je dítěti předkládáno více slovních pojmů, 

takţe se rozvíjí slovní zásoba. V rámci logopedické intervence je trénován fonematický 

sluch. Tím lze vysvětlit úspěšnost dětí v daných parametrech testování. 

Dále mě zajímala úroveň slovní zásoby. Děti z obou souborů vykazovaly ve vstupních 

testech rozdíly. Ţádné z dětí z obou souborů shodně neumělo vyjmenovat a správně 

roztřídit ovoce a zeleninu. Děti s narušenou komunikační dovedností navíc neuměly vůbec 

vyjmenovat tři květiny a zvířata v ZOO.  

Po ročním porovnání se soubor dětí z běţné třídy zlepšil – nejmenší počet z nich dokázal 

vyjmenovat tři květiny. Naopak všechny dokázaly vyjmenovat dopravní prostředky a lesní 

zvířata. Soubor dětí s narušenou komunikační schopností nedokázal vyjmenovat tři 

květiny. Ve všech ostatních subtestech se tyto děti zlepšily a v subtestech Zvířata lesní 

a Dopravní prostředky dokázaly všechny správně odpovědět.  

Tyto výsledky jsou zajímavé. Kladla jsem si otázku, proč právě tyto kategorie slov děti 

nedokázaly vyjmenovat?  Ţe ţádné dítě neuspělo v subtestu Květiny,  mě překvapilo. Zdá se, 

ţe se městské předškolní děti s květinami ve svém ţivotě asi příliš nesetkávají a názvy květin 

jsou pro ně abstraktním pojmem. V mateřské škole se při výuce setkávají s květinami na 

obrázcích. Při procházkách venku zřejmě není na sídlišti dostatečné mnoţství míst,  kde by 

se s květinami mohly děti blíţe seznámit. Na záhoncích před domy sice v jarním aţ 

podzimním období různé květiny kvetou, ale obyvatelé nedovolí dětem si je trhat a zblízka 

zkoumat. Louky, na kterých dříve přirozeně děti pobíhaly, pletly si věnečky a trhaly si 
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kytice do vázy, jsou od mateřské školy natolik vzdáleny, ţe nezbývá neţ spoléhat na 

spolupráci s rodiči. V subtestu Ovoce, zelenina děti uměly vyjmenovat některé druhy (např. 

jablko, banán, mrkev), ale neuměly je roztřídit podle druhu. Je to zřejmě v tomto věku ještě 

obtíţný úkol, který by měl připadat aţ na školní věk.  V subtestu Zvířata v ZOO byly pro nás  

rovněţ výsledky zajímavé. Děti vyjmenovávaly různé druhy dinosaurů, coţ jistě svědčí o jisté 

úrovni rozumových schopností a o posunu zájmu směrem k jiným druhům zvířat. Navíc při 

návštěvách v ZOO jsou pro tyto děti atrakcí tzv. Dinoparky, které jsou jejich součástí a pro 

děti jsou takovým lákadlem, ţe si z celé návštěvy pamatují právě toto. Testy proto budeme 

muset asi příště mírně upravit.  

Naopak, v pěti letech oba soubory vykázaly znalost dopravních prostředků, mnohdy 

překvapivě podrobnou. Děti dovedou rozeznat jednotlivé druhy osobních a nákladních aut 

a různé podrobnosti, které se s auty spojují (výfuk, volant, brzda, návěs apod.). Z toho 

vyplývá, ţe děti se jednak setkávají s automobily doma, jednak si hrají s autíčky a při 

vycházkách je míjí řada automobilů, které se stávají středem jejich zájmu. Takţe se zdá,  ţe 

děti znají přesně to, co ve svém okolí mají a potkávají. Je to zřejmě otázka hlavně pro 

dospělé.  

Největší rozdíly mezi oběma soubory se projevily v oblasti řečových funkcí. Zatímco 

soubor zdravých dětí se normálně vyvíjel a vykázal značný rozvoj těchto funkcí, děti          

z logopedické třídy zaostaly za průměrem. Během roku se v průměru zlepšilo tempo řeči, 

pauzy, melodie řeči a výdechový proud. Zcela neovlivněny zůstaly poruchy řeči, 

fonematický sluch a dovednost popsat děj podle obrázku. Je vidět, ţe tyto děti jsou 

oprávněně vřazeny do třídy s upraveným vzdělávacím programem. I přes denní 

logopedickou intervenci asistenta logopeda nedosahují ještě v pěti letech normy ve 

srovnání se zdravými dětmi.  

Předpoklad, ţe existuje moţnost přímého ovlivnění řečových funkcí prostřednictvím 

ovlivňování jemné motoriky a grafomotoriky, se nepotvrdil. Je však nutno vzít v úvahu 

velmi malý vzorek těchto dětí. Přesto tyto děti učinily pokrok ve všech čtyřech jazykových 

rovinách. Největší pokrok dosáhly v pragmatické rovině při spontánním uţívání řeči 

v sociálním kontextu. Děti se rozmluvily a i přes poruchu řeči jsou nyní schopny sociální 

interakce.  
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Podle Vágnerové
118

 jakékoliv opoţďování v oblasti lokomoce, manuální zručnosti, řeči      

a poznávacích procesů negativně poznamenává další vývoj celé osobnosti. Jednotlivé 

dovednosti jsou na sobě závislé a vzájemně se ovlivňují. U sledovaného souboru se to 

potvrdilo. 

V rámci kazuistik jsem se při odebírání anamnézy zaměřila na rizikové faktory 

jazykového a řečového zpoţdění, ke kterým se podle některých autorů
119

 řadí rodinná 

anamnéza (přítomnost jazykových a řečových poruch v rámci rodinných příslušníků), 

muţské pohlaví a perinatální rizikové faktory. Z hlediska posuzovaných rizikových faktorů 

jsem nalezla pouze rizikový faktor „mužské pohlaví“. Ve sledovaném souboru dětí 

s narušenou komunikační schopností se vyskytovali pouze chlapci, coţ potvrzuje klinickou 

zkušenost, ţe se u chlapců tyto poruchy vyskytují častěji neţ u dívek. Během mé sedmileté  

praxe speciálního pedagoga ve třídě s upraveným vzdělávacím programem – tzv. 

„logopedická třída“ – se potvrdila stejná zkušenost. Kaţdoročně jsou do  této třídy 

zařazeny v průměru dvě dívky a dvanáct chlapců. V rodinné anamnéze vykázal vadu řeči 

pouze jeden rodič (otec). V rámci perinatálních faktorů jsem rovněţ nanelazla větší 

problém. 

V průběhu daného šetření jsem sledovala vývoj grafomotorických dovedností u souboru 

dětí s narušenou komunikační schopností. Lze konstatovat, ţe u všech šesti dětí došlo 

k rozvoji úrovně kresby. Během jednoho roku se zlepšilo drţení psacího náčiní, přítlak na 

podloţku, linie kresby, přesnost provedení kresby. Většina dětí nakreslila více detailů, 

kresbu postavy propracovala. Srovnáme-li kresby těchto dětí s kresbami vrstevníků z běţné 

třídy, lze sledovat u většiny dětí přiblíţení se úrovně kresby. Lze to mj. vysvětlit tím, ţe 

kresbě je věnováno mnoho času v rámci grafomotorické terapie a terapie jemné motoriky 

obecně. Je také nutno podotknout, ţe jsme těchto výsledků dosáhli i v rámci spolupráce 

naší mateřské školy s fyzioterapeutem, který doporučil individuální cviky na rozvoj jemné 

motoriky a grafomotoriky. Tato spolupráce se nám jeví jako velmi přínosná a v souladu 

s trendy soudobé speciální pedagogiky v rámci komprehensivní rehabilitace.  
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ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na sledování vlivu speciálně sestavených cvičení jemné 

motoriky a grafomotoriky na rozvoj motorických, rozumových a řečových funkcí souboru 

předškolních dětí s narušenou komunikační schopností, navštěvujících třídu s upraveným 

vzdělávacím programem mateřské školy.  

Sledování probíhalo v průběhu jednoho roku. Děti denně prováděly cvičení jemné 

motoriky a grafomotoriky mimo běţný školní program. Následně byly zpracovány 

případové studie šesti dětí s narušenou komunikační schopností, navštěvujících třídu 

s upraveným vzdělávacím programem mateřské školy. Výsledky těchto dětí byly 

porovnány  s výsledky kontrolního souboru 20 dětí stejného věku z běţné třídy mateřské 

školy.  

Na základě zjištěných výsledků lze říci, ţe soubor dětí navštěvujících běţnou třídu 

mateřské školy zaznamenal v průběhu jednoho roku statisticky významný pokrok ve všech 

sledovaných oblastech. V porovnání s nimi se děti s narušenou komunikační schopností ve 

svém vývoji i přes cílenou terapii motoriky a grafomotoriky zřetelně opoţďují.  

Při porovnání výsledků obou souborů ve vstupním vyšetření motoriky nebyly nalezeny 

statisticky významné rozdíly mezi dětmi ve věku 4 let z obou sledovaných skupin. Ve 

výstupním vyšetření však byly nalezeny statisticky významné rozdíly v některých 

subtestech vyţadujících větší nároky na koordinaci a preciznost. Přestoţe děti s narušenou 

komunikační schopností celý rok denně cvičily, za dětmi z běţné třídy v dovednostech 

vyţadujících  koordinaci a preciznost v průměru zaostaly za dětmi z běţné populace. 

Ve výsledcích vyšetření úrovně rozumových schopností se od sebe oba soubory lišily.  Děti 

z kontrolního souboru dosahovaly v průměru lepších výsledků neţ děti s narušenou 

komunikační schopností, které prokázaly nerovnoměrný vývoj. Během sledovaného období 

jednoho roku učinily děti v obou souborech pokrok, ale děti s narušenou komunikační 

schopností se vyvíjely nerovnoměrně – v některých aspektech se přiblíţily úrovni zdravých 

dětí (např. ve znalosti jména a bydliště, určení pravdivé a nepravdivé situace), někde je 

i předčily (např. v reprodukci říkanky, v určení, co nepatří do skupiny předmětů, v oblasti 

zrakové paměti, v orientaci se v číselné řadě). V dalších parametrech zcela zaostaly 

(sluchová paměť, slova opačného významu, pojmenování tvarů).  
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Největší rozdíly mezi oběma soubory se projevily v oblasti řečových funkcí. Děti z obou 

souborů vykazovaly ve vstupních testech rozdíly v úrovni slovní zásoby. Ţádné z dětí 

z obou souborů shodně neumělo vyjmenovat a správně roztřídit ovoce a zeleninu. Děti 

s narušenou komunikační dovedností navíc neuměly vůbec vyjmenovat tři květiny 

a zvířata v ZOO. V kontrolním vyšetření se soubor dětí z běţné třídy zlepšil. Všechny děti 

z tohoto souboru dokázaly vyjmenovat dopravní prostředky a lesní zvířata. Stále však 

neuměly všechny děti vyjmenovat tři květiny. Ţádné z dětí ze souboru dětí s narušenou 

komunikační schopností nedokázalo vyjmenovat tři květiny. Ve všech ostatních subtestech 

se tyto děti zlepšily a v subtestech Zvířata lesní a Dopravní prostředky dokázaly všechny 

správně odpovědět. Přesto lze konstatovat, ţe jejich slovní zásoba se úspěšně rozvíjí.  

Předpoklad, ţe existuje moţnost přímého ovlivnění řečových funkcí prostřednictvím 

ovlivňování jemné motoriky a grafomotoriky, se nepotvrdil. Je však nutno vzít v úvahu 

velmi malý vzorek těchto dětí. Přesto tyto děti učinily pokrok ve všech čtyřech jazykových 

rovinách. Největší pokrok dosáhly v pragmatické rovině při spontánním uţívání řeči 

v sociálním kontextu. Děti se rozmluvily a i přes poruchu řeči jsou nyní schopny sociální 

interakce.  

Z hlediska posuzovaných rizikových faktorů jazykového a řečového zpoţdění (přítomnost 

jazykových a řečových poruch u rodinných příslušníků, muţské pohlaví a perinatální 

rizikové faktory) byl nalezen pouze rizikový faktor „mužské pohlaví“. Ve sledovaném 

souboru dětí s narušenou komunikační schopností se vyskytovali pouze chlapci, coţ 

potvrzuje klinickou zkušenost, ţe se u chlapců tyto poruchy vyskytují častěji neţ u dívek.  

Sledováním vývoje grafomotorických dovedností u souboru dětí s narušenou komunikační 

schopností bylo zjištěno, ţe u všech šesti dětí došlo k rozvoji úrovně kresby. Během 

jednoho roku se zlepšilo drţení psacího náčiní, přítlak na podloţku, linie kresby, přesnost 

provedení kresby. Většina dětí nakreslila více detailů, kresbu postavy propracovala. Ve 

srovnání kresby těchto dětí s kresbami vrstevníků z běţné třídy lze sledovat u většiny dětí 

přiblíţení se úrovně kresby. Lze to mj. vysvětlit tím, ţe kresbě je věnováno mnoho času 

v rámci grafomotorické terapie a terapie jemné motoriky obecně. Je také nutno zdůraznit 

roli spolupráce s fyzioterapeutem. Tato spolupráce se jeví jako velmi přínosná a v souladu 

s trendy soudobé speciální pedagogiky v rámci komprehensivní rehabilitace. Pouţitou 

sestavu cviků děti velmi dobře akceptovaly a lze ji doporučit učitelkám mateřské školy.  
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Na základě těchto zkušeností lze konstatovat, ţe speciální cvičení jemné motoriky 

a grafomotoriky mají svůj význam v terapii narušené komunikační schopnosti dětí 

předškolního věku a k ovlivnění psychomotorického vývoje dětí. Bylo by vhodné dále 

sledovat na větším vzorku dětí s narušenou komunikační schopností moţné vzájemné vlivy 

jemné motoriky a grafomotoriky. 
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