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Abstrakt: 

 

NÁZEV: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky 

AUTOR: Lucie Durdilová 

KATEDRA: Speciální pedagogiky 

ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 

 

Předkládaná práce se zaměřuje na hodnocení lexikálně – sémantické jazykové roviny 

u dětí v pozdním předškolním věku, konkrétně sleduje jejich výkony v oblasti receptivního a 

expresivního slovníku. Vlastní měření je realizováno prostřednictvím metody diagnostického 

testu, jenž byl sestaven na podkladě inspirace čerpané v zahraničí, především v anglofonním 

jazykovém prostředí. Slovní zásoba je testována u populace intaktní a u jedinců se specificky 

narušeným vývojem řeči, s cílem porovnání získaných dat. Vzešlá zjištění by měla napomoci 

ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u předškolních 

dětí. Projekt vychází ze skutečnosti, že v současné době není v České republice dostupný 

aktuální testový materiál určený ke komplexnímu zhodnocení slovní zásoby. 

 

 

Klíčová slova: 

pasivní slovní zásoba, aktivní slovní zásoba, diagnostický test, předškolní věk 



Abstract: 

 

TITLE: The Lexicon Evaluation of Children before their Enrolling in School 

AUTHOR: Lucie Durdilová 

DEPARTMENT: Special Education 

SUPERVISOR: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 

 

The submitted thesis is focused on evaluation of lexical – semantic levels of language 

in children in late pre-school age, it specifically follows up their achievement in parts of 

receptive and expressive vocabulary. The measurement is implemented through the diagnostic 

test method which was compiled on the basis of foreign inspiration drawn especially from 

anglophone linguistic ambience. The lexicon is measured in intact population and in children 

with specific language impairment with the aim to compare obtained data. Developed findings 

should help to increase efficiency of logopedic intervention in content part of the speech. The 

project is based on the fact that currently there are no useful update tests available in the 

Czech Republic for global evaluation of lexicon. 

 

 

Keywords: 

receptive vocabulary, expressive vocabulary, diagnostic test, pre-school age 
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ÚVOD 

 

 

Slovní zásoba je podstatnou součástí každého jazyka. Díky schopnosti porozumění a 

produkci slov může člověk například formulovat své myšlenky, klasifikovat různé jevy a 

skutečnosti nebo si osvojovat pojmy nové. Úroveň verbálního projevu pak tvoří základ 

celkové komunikační schopnosti člověka.  

Období prvních šesti let života považujeme za zásadní pro rozvoj komunikačních 

dovedností, je proto třeba, aby se řeč harmonicky vyvíjela ve všech svých jednotlivých 

složkách. Jednou z nich je i oblast slovní zásoby, v logopedické terminologii  označována 

jako lexikálně-sémantická jazyková rovina. Právě deficity v této jazykové rovině bývají 

mnohdy v předškolním věku přehlédnuty. Pozornost se častěji koncentruje na samotný zvuk 

řeči, tedy vlastní artikulaci, narušený obsah tak může zůstat opominut. Snížená schopnost 

produkce i porozumění řeči v důsledku nedostatečné slovní zásoby se pravděpodobně odrazí v 

celkovém psychosociálním vývoji dítěte předškolního věku. Nápadněji se nedostatky mohou 

začít projevovat při nástupu do prvního ročníku základní školy, kdy edukační proces 

předpokládá u dítěte plně rozvinuté komunikační schopnosti. Vzdělávání je v této době dítěti 

zprostředkováváno převážně prostřednictvím verbálního sdělení, stejně tak se očekává, že ono 

bude prezentovat své znalosti skrze verbální komunikaci. Dítě s limitovanou slovní zásobou 

pak často při svém mluvním projevu selhává, což může zcela jistě ovlivnit jeho celkovou 

úspěšnost ve vzdělávacím procesu. 

Hlavním cílem disertační práce je proto analýza receptivní a expresivní slovní zásoby 

u populace staršího předškolního věku. Pro zajištění objektivity prezentovaných výsledků je 

nutné k hodnocení využít jednotného měřítka. Proto se naše pozornost zaměřuje na vhodné 

diagnostické nástroje užívané v tuzemsku či v zahraničí. Na základě získaných zjištění je na 

podkladě zahraničních zdrojů vytvořen a v rámci skupiny respondentů ověřen aktuální 

komplexní testový materiál. Výzkumný vzorek tvoří skupina žáků mateřských škol 

logopedických, s diagnózou specificky narušeného vývoje řeči, ve srovnání s žáky běžných 

mateřských škol, bez jakékoliv formy narušené komunikační schopnosti. Dílčí cíle zahrnují 

podrobnou analýzu jednotlivých položek i celku ve složkách pasivní a aktivní slovní zásoby. 

Dále pak komparaci získaných výsledků u sledovaných skupin. Vyhodnocování dat probíhá 

metodami kvantitativními i kvalitativními. Získané závěry mají poukázat na oblasti deficitů 

slovní zásoby jak u populace intaktní, tak především u dětí se specificky narušeným vývojem 
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řeči. Tyto poznatky do budoucna napomohou ke zvýšení efektivnosti logopedické diagnostiky 

i terapie právě u dětí s touto formou narušené komunikační schopnosti. 

Předkládaná práce vychází ze skutečnosti, že v současné době není v České republice 

k dispozici aktuální testový materiál, který by byl k výše uvedenému hodnocení vhodný. 

Protože situace v zahraničí je odlišná, inspiruje se vzniklý test právě diagnostickými testy 

zahraničními.  

Výzkumné šetření bylo podpořeno Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, coby 

součást projektu s názvem Diagnostika slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky. 

 

CÍLE A METODY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

Hlavním cílem výzkumného šetření je zhodnocení slovní zásoby u dětí předškolního 

věku, konkrétně dětí v posledním ročníku mateřské školy. Vytvoření a ověření k tomu účelu 

vhodného testového materiálu. Získané výsledky jsou porovnávány v rámci dvou skupin, a to 

dětí intaktních a dětí se specificky narušeným vývojem řeči. Dílčí cíle pak představují 

především komparace dosažených výkonů v oddíle pasivní a aktivní slovní zásoby u obou 

skupin respondentů. Dále je sledována úspěšnost odpovědí z pohledu zadaných slovních 

druhů, kvantitativní i kvalitativní zmapování chybných odpovědí na úrovni subtestů. 

Výsledky aktivní slovní zásoby jsou posuzovány z pohledu čistě kvantitativního, tedy 

parciálním cílem je odhalit výrazy s nejvyšším výskytem nesprávných odpovědí a rovněž 

pojmy, jejichž význam byl respondentům zcela zřejmý. Kvalitativní analýza výpovědí 

expresivní části není prováděna, neboť by svým rozsahem převyšovala rámec předkládané 

práce. Variace jednotlivých odpovědí pro nás z pohledu znalosti či neznalosti pojmu nejsou 

důležité. Základním hodnotícím kritériem zůstává, zda dítě bylo schopno adekvátně 

expresivně reagovat na zadaný slovní výraz, nikoliv to, jakým správným způsobem (slovem, 

větnou konstrukcí aj.) odpovídalo. 

K naplnění cílů výzkumného záměru byla zvolena metoda výkonového 

nestandardizovaného testu, objektivně skórovatelného. Výzkumné šetření je svoji podstatou 

deskriptivní povahy. Studium metodologie vycházelo především z publikací zaměřených na 

oblast kvantitativního a pedagogického výzkumu: Gavora (2000); Chráska (2007); Robson 

(2002); Wallace & Hamill (2002). 

V rámci pilotáží, které proběhly v době přípravy diagnostického nástroje, byla využita 

kvalitativní analýza dat v části aktivní slovní zásoby. Ta sloužila především k vytvoření tzv. 
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škál správných odpovědí. Dílčí výsledky aktivní části slovní zásoby byly však v rámci testu 

hodnoceny bodovým systémem, statisticky převedeny do dat kvantitativní povahy. Výzkumný 

design studie lze metodologicky zhodnotit jako smíšený, v přípravné fázi testového materiálu 

kombinující metody kvantitativního i kvalitativního přístupu. Data získaná aplikací již 

sestaveného nástroje byla finálně zaznamenána a analyzována pouze způsobem 

kvantitativním, za využití statistického vyhodnocení.  

Inspirace pro konstrukci testového materiálu byla čerpána ze zahraničí, z anglofonního 

jazykového prostředí. Stěžejním se konkrétně stal diagnostický test s názvem Comprehensive 

Receptive and Expressive Vocabulary Test, jeho druhé vydání z roku 2002 (CREVT 2), 

standardizovaný pro populaci Spojených států amerických. Nejedná se o přímý překlad 

uvedeného testu, ale o využití jeho metodických principů a struktury. Při výběru zahraničního 

zdroje byla zohledňována především kriteria komplexnosti a věku.  

Komplexnost diagnostického testu v našem případě znamená, že zachycuje úroveň 

slovní zásoby v rovině pasivní i aktivní. Tato skutečnost je velice podstatná, neboť deficity 

v jedné části lexikálně – sémantické jazykové roviny, nemusí nutně korelovat s výsledky 

v oblasti druhé. Pokud tedy například zhodnotíme u dítěte prostřednictvím jeho verbálního 

projevu pouze aktivní slovní zásobu, a tato bude klasifikována jako nedostatečná, neříká nám 

to nic a jeho schopnostech v oblasti pasivního slovníku. Obecně ovšem budeme mít tendenci 

přiklonit se k tomu, že dítě má celkově sníženou slovní zásobu. Proto jsme se tedy při výběru 

zahraničních testů zaměřili na to, aby se jednalo o diagnostický nástroj hodnotící dětský 

slovník komplexně.  

Dle kriteria věku jsme vybírali zahraniční materiály určené pro předškolní období. 

Některé z nich přesahují svoji využitelností i do dalších věkových skupin, to ale nebylo při 

výběru zohledňováno.  

Výzkumné šetření vychází z faktu, že v současné době není v České republice 

k dispozici testový diagnostický materiál, jenž by komplexně hodnotil úroveň slovní zásoby u 

dětí v předškolním období. V rámci této studie byl sledován souhrnný výkon u dětí intaktních, 

jejichž skóre vytváří relativní normu pro jednotlivé oddíly slovní zásoby. Získaná data jsou 

dále experimentálně porovnána s úspěšností dětí stejné věkové kategorie s diagnózou 

specificky narušeného vývoje řeči.  

Orientace na pozdní období předškolního věku je záměrná, neboť se jedná o dobu, kdy 

by u dítěte měl být pozvolna ukončován základní řečový vývoj, v němž hraje slovní zásoba 

důležitou roli. Právě deficity v lexikálně – sémantické jazykové rovině bývají mnohdy 

opomíjeny, pozornost se před nástupem povinné školní docházky často koncentruje převážně 
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na zvukovou stránku jazyka, tedy vlastní artikulaci. Nedostatky slovní zásoby tak mohou 

zůstat přehlédnuty a později zpravidla ovlivňují úspěšnost edukačního procesu v rámci 

základní školy. Uvážíme-li, že především v prvních či druhých ročnících je výkon dítěte 

hodnocen prostřednictvím jeho verbálního (později grafického) projevu, může tak být dítě se 

sníženou aktivní slovní zásobou ve finálním hodnocení značně znevýhodněno. Test slovní 

zásoby by pak měl sloužit jako určitý screening, který upozorní na potřebu detailnějšího 

posouzení a zhodnocení lexikálně – sémantické jazykové roviny dítěte. Tento testový nástroj 

ale rozhodně nelze považovat za jediné měřítko celkového slovníku dítěte, jeho úloha je čistě 

orientační, konečná diagnostika je záležitostí podrobnější analýzy obsahové stránky řeči 

konkrétního jedince. 

Test pasivní a aktivní slovní zásoby 

Výsledným produktem pilotáží je Test pasivní a aktivní slovní zásoby, jenž by měl 

objektivně zachytit úroveň schopností dítěte v oblasti lexikálně – sémantické jazykové roviny. 

Materiál je strukturován do dvou hlavních oddílů: pasivní slovní zásoby a aktivní slovní 

zásoby. Primárně je určen respondentům předškolního a mladšího školního věku. U 

receptivního slovníku byla stanovena nejnižší věková hranice využitelnosti od 4 let 0 měsíců, 

u expresivní části od 5 let 0 měsíců. Horní mezí je mladší období školního věku, s uplatněním 

do 11 let 0 měsíců stáří dítěte. Určení těchto věkových hladin je inspirováno přístupy 

originálního testu CREVT 2.  

Oddíl pasivní slovní zásoby je založen na testovém formátu, kdy testující předříkává 

určité slovo a respondent ukazuje na fotografii, jež dané slovo zachycuje. Tento formát byl 

vybrán především proto, že se v zahraničních diagnostických materiálech, vztahujících se 

k hodnocení receptivní slovní zásoby, užívá nejčastěji (např. Comprehensive Receptive and 

Expressive Vocabulary Test; Peabodyho Picture Vocabulary Test; Receptive One – Word 

Picture Vocabulary Test).  

Pasivní část obsahuje deset tematických kategorií (subtestů), s názvy: Zvířata, 

Doprava, Povolání, Oblečení, Jídlo, Osobní potřeby, Nástroje, Domácnost, Volný čas, 

Kancelářské potřeby. Subtesty jsou pro přehlednost označeny písmeny A až J, v posloupnosti 

pořadí uvedeném výše. Skladba jednotlivých subtestů je jednotná se zastoupením stejného 

poměru slovních druhů. U každého tématu nacházíme osm pojmů, z toho čtyři podstatná 

jména, dvě přídavná jména a dvě slovesa. Stimulující slova vyhledává testovaný ve 

fotografické příloze k tomu určené. Obrazový materiál svým obsahem kopíruje tematické 

kategorie; deset fotografických archů, na každém z nich šest fotografií označených v rámci 
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jednoho archu vždy písmeny A – F. Dodržení tohoto kódu je důležité především pro 

zachycení respondentových odpovědí do záznamového archu, kde se pod daným písmenem 

uvádějí (A – F). 

Vlastnímu testování receptivního slovníku předchází zácvik, při němž je dítě 

seznámeno se způsobem slovní instrukce při zadávání slov, ta má formálně jednotnou podobu 

a je uvedena v úvodu záznamového archu. Dále pak dítě prochází zácvikem na slově kůň, 

s cílem posouzení toho, zda plně pochopilo principy testování. Odpovědi respondenta jsou 

průběžně zaznamenávány do k tomu účelu sestaveného formuláře. Záznamový arch v sobě 

spojuje formulář určený k záznamu odpovědí v testu receptivní slovní zásoby a formulář 

k hodnocení expresivního slovníku. Na úvodním listě archu jsou pak uváděna obecná data 

vztahující se ke jménu, věku, pohlaví, datu testování aj.; dále zde nalezneme oddíl, kam lze 

zaznamenat celkové skóre v obou oblastech slovníku. Výsledné odpovědi v pasivní části jsou 

zaznačeny u každého subtestu do připravené tabulky, kde jsou dotazovaná slova po řádcích 

vypsána. U každého slova je v závorce zároveň uvedeno správné řešení, což má testujícímu 

napomoci k rychlejší orientaci v jednotlivých odpovědích. Správná odpověď je hodnocena 

jedním bodem, chybná nula body. Pro možnost přesnějšího vyhodnocení úrovně pasivního 

slovníku je výhodné, pokud testující zaznamenává i to, jaké chybné odpovědi respondent 

nejčastěji užívá. Může tak být zjištěna například zvýšená preference či absence některého ze 

slovních druhů a jiné. 

Část určená k hodnocení aktivního slovníku pracuje s testovým formátem, kdy 

testující zadá určité slovo a očekává od respondenta jeho definici. Tento způsob testování byl 

zvolen především proto, že umožňuje poznat podrobněji lexikálně – sémantické znalosti 

jedince a zároveň redukuje na minimum možnost tipování. Ač by bylo možné namítnout, že 

se nejedná o přímé testování pouze aktivního slovníku, s touto formou se setkáme u mnoha 

zahraničních diagnostických testů určených k hodnocení aktivní slovní zásoby.  

Vlastní materiál obsahuje třináct podstatných jmen, z toho jedenáct konkrétních a dvě 

abstraktní. Za minimální odpověď lze uznat i jednoslovné synonymum, obvykle však 

respondenti užívají rozsáhlejších výpovědí popisujících charakteristické znaky, funkce či 

rozlišovací prvky u jednotlivých slov. Získané odpovědi jsou opět zaznamenány do formuláře, 

hodnota bodu jedna určuje správnou odpověď, nula pak chybnou. U každého slova je též 

uvedena škála správných odpovědí. Ta však, jak již bylo řečeno, slouží pro orientaci 

testujícího v rámci uznávaných výrazů a k jejich rychlejšímu záznamu. Za výhodné 

považujeme přesný záznam respondentovi odpovědi přímo do záznamového archu (zvláště 
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pak u odpovědí, které se v uvedené škále nevyskytují), její bodové ohodnocení lze poté 

provést zpětně, až po ukončení vlastního testování . 

Časový limit pro plnění kompletního testu není určen, obvyklá doba testování činí 

zhruba 20 minut. Administrace získaných dat pak maximálně 15 minut. Při užití testu u dětí 

s narušenou komunikační schopností, jejímž doprovodným symptomem je snížená 

koncentrace pozornosti a zvýšená unavitelnost dítěte, lze hodnocení rozdělit do dvou setkání, 

kdy bude slovní zásoba testována v rovině pasivní i aktivní postupně. 

Za výhodné nepovažujeme opakované užívání testu s krátkým časovým odstupem 

(např. jeden měsíc), kdy může docházet ke snížení objektivity získaných výsledků vlivem 

předchozí zkušenosti. Dle obecných zdrojů je vhodné shodný test znovu opakovat minimálně 

po půl roce od jeho posledního zadání danému dítěti. 

 

ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

 

Oddíl pasivní slovní zásoby 

Část pasivní slovní zásoby je složena z deseti tematických subtestů, v jednom subtestu 

se vyskytuje osm slovních položek. Maximální bodový zisk v jednom subtestu tedy činí osm 

bodů, celkové možné nejvyšší dosažené hrubé skóre pak osmdesát bodů. 

Při analýze získaných dat jsme se zaměřili jak na celkovou úspěšnost v tomto oddíle, 

tak na analýzu jednotlivých tematických kategorií. Zajímala nás četnost chyb v  rámci 

zastoupených slovních druhů, spolu s výskytem nejčastěji uváděných chybných odpovědí. 

Byly vyhodnoceny nejproblematičtější pojmy a zároveň zaznamenány ty, u kterých lze 

sledovat stoprocentní úspěšnost. Statistická analýza zpracovala data získaná v obou 

sledovaných skupinách. Zároveň jsme prostřednictvím porovnání jejich výsledků zaznamenali 

subtesty a slovní výrazy, kde je úspěšnost respondentů obou skupin významně rozdílná. 

Výkony dětí se specificky narušeným vývojem řeči se tedy statisticky významně liší od 

výkonů intaktní populace. Cílem bylo poukázat právě na tematické kategorie (případně 

konkrétní termíny), které jsou pro děti se specificky narušeným vývojem řeči problematické. 

Tato zjištění by mohla být zohledněna i při vytváření jedné ze složek komplexního 

terapeutického plánu, podporujícího rozvoj lexikálně – sémantické jazykové roviny. 

Z důvodu nepříliš rozsáhlého výzkumného vzorku v obou skupinách nebyly v rámci 

analýzy sledovány rozdílnosti ve výkonech chlapců a děvčat. Každá ze skupin je považována 
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za homogenní v důsledku předem daných výběrových kriterií. Vliv pohlaví na výkon v testu 

slovní zásoby není sledován. 

V tabulce 1 uvedené níže lze sledovat celkovou úspěšnost respondentů jak 

v kompletním testu, tak v rámci hodnocení jednotlivých subtestů. Výsledné hodnoty jsou 

zaznamenány jak u dětí intaktních, tak u dětí se specificky narušeným vývojem řeči; v tabulce 

zkratka VD. Ta označuje vývojovou dysfázii, termín užívaný v české odborné literatuře. 

Pojmy specificky narušený vývoj řeči a vývojová dysfázie považujeme za shodné označení 

jedné diagnózy, vždy záleží na tom, který z nich zúčastnění odborníci preferují. 

 

Tab. 1: Celková úspěšnost a souhrnné výsledky jednotlivých subtestů v pasivním oddílu 

 

položka Děti s VD Intaktní děti 
p-hodnota chí-
kvadrát testu 

celkem 
n= 21 100 -- 

  procento úspěšnosti   

CELÝ TEST 87,143 90,975 <0,001 

        

A 70,833 76,125 0,089 

B 92,262 93,125 0,408 

C 88,095 86,75 0,635 

D 84,524 84,875 0,5 

E 91,667 96,5 0,005 

F 88,095 90,75 0,181 

G 91,071 98,25 <0,001 

H 83,929 93,625 <0,001 

I 88,095 92,5 0,042 

J 92,857 97,25 0,005 

 

Z údajů uvedených v tabulce 1 lze vyčíst, že celková úspěšnost v testu pasivní slovní 

zásoby u intaktní populace dosahuje 90%, u dětí s vývojovou dysfázií sledujeme souhrnný 

výkon v hladině 87%. Tento rozdíl považujeme za signifikantní, neboť p – hodnota chí - 

kvadrát testu je menší, než stanovená normativní hodnota p 0,05. Konkrétně je menší než 0, 

001, děti s vývojovou dysfázií jsou tedy statisticky významně méně úspěšné v celkovém 

výkonu v oblasti pasivního slovníku.  

Při analýze jednotlivých subtestů spatřujeme opět statisticky významné rozdíly mezi 

skupinami především v kategoriích E, G, H, I, J, tedy Jídlo, Nástroje, Domácnost, Volný čas, 

Kancelářské potřeby (v tab. 1 podbarveny žlutě). Nejvýrazněji se diverzita projevuje 

v subtestu G, H; Nástroje a Domácnost. 
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Pro přehlednost uvádíme grafické zobrazení úspěšnosti z pohledu celkového 

zhodnocení každého subtestu. Zaznačena je i signifikance vyšší pravděpodobnosti úspěchu u 

intaktní populace. 

 

Graf 1: Míra úspěšnosti v celkovém hodnocení jednotlivých subtestů u dětí intaktních a 

s vývojovou dysfázií 

 

Pokud posuzujeme souhrnná data oddílu pasivní slovní zásoby na základě analýzy 

úspěšnosti v rámci jednotlivých slovních druhů zjistíme, že signifikantně významné rozdíly 

můžeme sledovat u podstatných i přídavných jmen. Zajímavostí zůstávají slovesa, u kterých 

byl poměr správných odpovědí v obou skupinách relativně vyrovnaný, zároveň tato kategorie 

obsadila v celkové úspěšnosti druhé místo. Intaktní respondenti se tak svými výkony v oblasti 

sloves blíží úrovni jedinců se specificky narušeným vývojem řeči, což poukazuje na 

limitované znalosti běžné populace u tohoto slovního druhu. V následujícím grafickém 

zobrazení výkonů (graf 1) vidíme jasně nejvyšší deficity u přídavných jmen a to u obou 

testovaných skupin. Obecně se jedná o slovní druh, který dítě přibírá do svého slovníku až 

jako poslední ze tří výše uvedených. Často je charakter takového slova velice abstraktní, 

někdy i významově proměnlivý. Proto není až tak překvapivým zjištěním, že deficity u tohoto 

slovního druhu budou vyšší než u podstatných jmen a sloves. Je ale zajímavé, že i jedinci 

intaktní dosáhli v této kategorii úspěšnosti pouhých 80%. Z toho lze usuzovat, že přídavná 

jména budou hned vedle sloves patřit k dalšímu ze slovních druhů, kde se bude projevovat 

zhoršené porozumění. Hypoteticky tento fakt může mít vliv na celkový vývoj komunikačních 
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kompetencí dětí, u kterých nebyla narušená komunikační schopnost nikdy diagnostikována. 

Omezené komunikační kompetence pak přímo ovlivňují úspěšnost jedinců v edukačním 

procesu. 

 

Graf 2: Rozložení výkonů z pohledu testovaných slovních druhů 

Oddíl aktivní slovní zásoby 

Aktivní slovní zásoba byla hodnocena prostřednictvím třinácti podstatných jmen, 

z toho jedenácti konkrétních a dvou abstraktních. Formát testu vyžadoval od respondentů co 

nejpřesnější definici zadávaných slov. V tabulce 2 jsou zaznamenány úspěšné odpovědi u 

jednotlivých slov v obou testovaných skupinách. Hodnota p < 0,05 se vyskytuje u položek 

signifikantně rozdílných, tedy s nižší mírou pravděpodobnosti úspěchu dětí se specificky 

narušeným vývojem řeči. V tabulce jsou tato slova podbarvena žlutě. 

 

 

v % 

Signifikantně vyšší pravděpodobnost úspěchu, chí-kvadrát test   
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Tab.2: Srovnání úspěšnosti odpovědí v oblasti aktivního slovníku u skupiny dětí intaktních a 

s vývojovou dysfázií 

 

položka Děti s VD Intaktní děti Děti s VD Intaktní děti 
p-hodnota chí-
kvadrát testu 

celkem n = 21 100 21 100 -- 

 počet úspěchů procento úspěšnosti  

CELÝ TEST 196 705 71,429 87,846 <0,001 

            

odpočinek 15 96 71,429 96 0,001 

nůž 18 99 85,714 99 0,008 

pes 21 95 100 95 0,671 

čepice 21 99 100 99 0,5 

sporák 12 89 57,143 89 0,001 

mýdlo 20 100 95,238 100 0,193 

citron 18 92 85,714 92 0,311 

policista 12 94 57,143 94 <0,001 

obálka 15 95 71,429 95 0,001 

šampon 15 99 71,429 99 <0,001 

slovník 2 27 9,524 27 0,077 

kalendář 11 74 52,381 74 0,044 

křik 15 83 71,429 83 0,178 

 

Jak lze vyčíst z tabulky 2, procento úspěšnosti dětí s vývojovou dysfázií se pohybuje 

kolem hranice 71%, děti intaktní dosahují úrovně 87%. Tento výsledek považujeme za 

překvapující, zvláště ve skupině intaktních byla celková úspěšnost očekávána vyšší. Získané 

údaje zřejmě vzešly z reálné skutečnosti, že expresivní projev zdravých dětí v oblasti 

lexikálně – sémantické jazykové roviny, také není zcela bez deficitů. Rozdíl výsledků celého 

oddílu aktivní slovní zásoby mezi skupinami předškoláků je statisticky významný, tedy 

potvrzující vyšší pravděpodobnost neúspěchu dětí dysfatických.  

 

Souhrnné zhodnocení dosaţených výsledků v částech pasivního  

a aktivního slovníku 

Při celkovém zhodnocení výsledků testu v rámci výzkumného vzorku porovnáváme 

úroveň slovní zásoby v rovině pasivní i aktivní. Test tedy není finálně vyhodnocován jako 

jeden celek, ale vždy odděleně pasivní část a aktivní část.  

Procentuálně dosažené hodnoty v oblasti pasivní slovní zásoby převažují nad 

hodnotami aktivní složky a to jak u skupiny dětí intaktních, tak dysfatických. Tento výsledek 

není nikterak překvapivý, souvisí s obecnou skutečností, že receptivní slovník jedince téměř 
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vždy přesahuje jeho expresivní jazykové schopnosti. Sníženou úspěšnost naopak sledujeme u 

hodnot aktivního slovníku a to zejména u dětí se specificky narušeným vývojem řeči. Ty ve 

svých výkonech sestupují až k hladině 71%. Názorné zobrazení poskytuje graf 3. 

 

Graf 3: Výsledné srovnání úspěšnosti oddílu pasivní a aktivní slovní zásoby v rámci 

výzkumného vzorku 

 

MOŢNOSTI VYUŢITÍ ZÍSKANÝCH ZJIŠTĚNÍ V LOGOPEDICKÉ A 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PRAXI 

 

Podstatné pro logopedickou, potažmo speciálně pedagogickou praxi je zmapování 

pasivního a aktivního slovníku běžné dětské populace, bez jakékoliv jiné formy 

znevýhodnění. Pokud budeme znát, na jaké lexikálně – sémantické úrovni se pohybují 

zástupci této skupiny, bude pro nás mnohem snazší určit, jak rozsáhlé deficity se objevují u 

jedinců se znevýhodněním.  

V rámci uváděného výzkumného šetření se pozornost koncentrovala na děti pozdního 

předškolního věku, v posledním ročníku mateřské školy, tedy rok a méně před nástupem do 

školy základní. Jedná se o období, ve kterém je logopedická intervence a speciálně 

pedagogická péče velice aktuální. Své důležité místo zaujímá i podpora vývoje  lexikonu 

jedince.  
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Shromážděná zjištění ukazují, že ani respondenti z řad intaktní populace nedosahují 

plných výkonů, jak v receptivním, tak expresivním slovníku. V některých pojmech pasivní 

slovní zásoby dokonce děti s vývojovou dysfázií převyšují své zdravé vrstevníky. V tomto 

oddíle se setkáme i s obdobnými znalostmi sloves u obou sledovaných skupin, překvapivé 

jsou především nízké bodové výsledky intaktních jedinců u tohoto slovního druhu. 

K nejproblematičtějšímu slovnímu druhu pak patří jednoznačně přídavná jména. Oblastí, kde 

znatelněji selhávají dysfatici je expresivní stránka jazyka, ovšem ani děti intaktní v ní nejsou 

zcela bez deficitů. 

Pro logopedickou a speciálně pedagogickou praxi to znamená především zaměřit svoji 

pozornost na obsahovou stránku řeči s ideálním začleněním všech slovních druhů, dále 

podporovat sémantiku či budování mentálního slovníku. Tuto cílenou a systematickou péči 

realizují odborníci nejlépe na všech třech úrovních logopedické intervence.  

Prostřednictvím logopedické prevence je vhodné podporovat nejen pasivní osvojování 

slovní zásoby, ale i její převod do aktivní podoby. Z pozice primární prevence by měl být 

naplňován Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání s cílem zmírnění či 

eliminace faktorů podílejících se na vzniku narušené komunikační schopnosti. Důraz na 

budování slovníku by měl být kladen nejen u dětí intaktních, ale měl by být i podstatným 

prvkem komplexního terapeutického přístupu k těm, u nichž se vyskytuje predikce, či již 

konkrétní projev některé z forem narušené komunikační schopnosti. Hodnocení a podpora 

rozvoje slovní zásoby je tak nedílnou součástí sekundární i terciární logopedické prevence. 

Předkládaný testový materiál by měl na úrovni diagnostiky dopomoci k vytvoření 

jednotných výstupů při hodnocení dětského slovníku. Test není finálním prostředkem pro 

stanovení úrovně slovní zásoby, chápeme jej spíše jako nástroj screeningový. Měl by 

upozornit na přítomné nedostatky a motivovat vyšetřujícího k podrobnější analýze lexikálně – 

sémantické jazykové roviny. Vyšetření slovní zásoby by mělo být nutnou součástí kompletní 

diagnostiky u všech forem narušené komunikační schopnosti. 
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ZÁVĚR 

 

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na hodnocení lexikonu dětí v období staršího 

předškolního věku. Skrze sestavený testový materiál se snaží upozornit na oblasti pojmů, 

které jsou pro tyto jedince v rovině pasivní či aktivní náročné. 

Nedílnou součástí textu jsou teoretická východiska seznamující čtenáře se základními 

pojmy z logopedické terminologie, dále se pozornost koncentruje na popis diagnostického 

procesu v obecné rovině.  

Prostor je věnován i charakteristice dítěte předškolního věku a specifikům s tímto 

obdobím spojených. Jelikož vlastní testování neprobíhalo pouze u skupiny respondentů 

intaktních, ale ve srovnání s nimi byly sledovány i výkony jedinců se specificky narušeným 

vývojem řeči, je v teoretickém základu blíže klasifikována i tato forma narušené komunikační 

schopnosti. Jedná se o diagnózu velice variabilní a komplikovanou, proto jsme se snažili o 

komparaci přístupů odborníků tuzemských i zahraničních.  

K důležitému tématu pak patří zpracování problematiky slovní zásoby z pohledu 

lingvistického. Zaměřujeme se jak na její členění a rozsah, tak vývoj a osvojování, 

v neposlední řadě na možnosti diagnostiky této jazykové roviny. 

Vlastní výzkumné šetření, jemuž předcházelo několik pilotáží ověřujících konstrukci 

testového nástroje, se uskutečnilo v průběhu února – června 2013. Celkový výzkumný vzorek 

n = 121 dětí sestával ze 100 jedinců intaktních a 21 respondentů se specificky narušeným 

vývojem řeči. Sledovaným cílem bylo ověření hodnotícího materiálu u obou skupin 

dotazovaných spolu s komparací získaných výsledků. 

Získaná data poukazují na vyšší úspěšnost všech respondentů v oddíle pasivní slovní 

zásoby se statisticky významným rozdílem mezi skupinami. Děti se specificky narušeným 

vývojem řeči tedy dosahují v oblasti pasivní slovní zásoby nižších bodových skórů, než děti 

zdravé, což lze předpokládat. Oproti tomu, ani děti intaktní nejsou plně úspěšné, dle 

statistické metody ROC, docházíme k závěru, že i pro tuto populaci je test zřejmě příliš 

obtížný.  

K nejvíce problematickým slovním druhům pasivního oddílu patřila u obou 

sledovaných skupin přídavná jména, se signifikantně nižší úspěšností u dětí s vývojovou 

dysfázií. Překvapivě vyrovnané výkony nacházíme u sloves,  kdy u zdravých jedinců 

shledáváme deficity téměř u 10% respondentů. Výsledně nejméně obtížným slovním druhem 

jsou podstatná jména. 
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Aktivní slovní zásoba byla sledována využitím opisu třinácti podstatných jmen. 

Finální skóry u obou dotazovaných skupin se pohybují v nižších hladinách, v expresivním 

projevu selhávají zejména děti dysfatické. To logicky souvisí s podstatou této formy narušené 

komunikační schopnosti, intaktní však ve srovnání také nedosahují příliš vysokých bodových 

výsledků. K nejméně úspěšným slovům pak řadíme například pojmy slovník, kalendář, 

policista či sporák. Zajímavá by byla i podrobnější analýza forem uvozující jednotlivé 

odpovědi, tu jsme však neprováděli.  

Obecně lze vysledovat vyšší úspěšnost respondentů v oddíle pasivní slovní zásoby, 

jedinci intaktní a s vývojovou dysfázií jsou si však svými výkony v této sekci velmi blízcí. 

Přestože byl statisticky vyhodnocen rozdíl výsledků jako signifikantně významný, setkáváme 

se se sníženým porozuměním pojmům téměř u 10% zdravých dětí. Při klasifikaci 

expresivního slovníku se deficity objevují až u 12% z nich. Jedinci s vývojovou dysfázií jsou 

v oddíle aktivní slovní zásoby úspěšní v 71% v rámci testované skupiny. 

Závěrem lze říci, že byl sestaven a na relativním vzorku ověřen testový materiál, který 

je schopen orientačně zachytit nedostatky v oblasti pasivní a aktivní slovní zásoby. 

Analyzovaná data poukazují na skutečnost, že ani komplexní slovník intaktní populace není 

na očekávané úrovni, rozsáhlejší deficity sledujeme v oblasti expresivní.  

Ve vztahu ke vzešlým zjištěním jsou zvažovány některé úpravy testového nástroje, 

především v oddíle pasivním, zejména se jedná o zpřesnění fotografické přílohy, nejvíce 

v subtestu Oblečení. V části aktivního slovníku uvažujeme, zda by do budoucna nebylo 

možné rozšířit tuto sekci i o další slovní druhy, spolu s tím, že by k nim byl doplněn i jiný 

testovací formát (například dotazování skrze doprovodnou obrazovou přílohu u přídavných 

jmen, sloves a podobně). 

Hodnocení slovní zásoby v předškolním věku by mělo být součástí komplexní 

diagnostiky dětí s narušenou komunikační schopností. U intaktní populace by mu měla být 

věnována pozornost alespoň v klíčových momentech jako je například zjišťování školní 

zralosti. Podpora vývoje obsahové stránky řeči je jednou z důležitých součástí Rámcového 

vzdělávacího programu mateřských škol. Rozvoj komunikačních kompetencí může zdárně 

probíhat pouze ve chvíli, kdy lexikálně – sémantická jazyková rovina dítěte bude na 

odpovídající úrovni. Mnohdy jsou  ale nedostatky v oblasti lexikální nevědomě přehlédnuty, 

často z důvodu zvýšené pozornosti zaměřující se pouze na zvukovou stránku řeči. Pro další 

začlenění jedince do vzdělávacího procesu základní školy a pro úspěšnost jeho edukace má 

kvalita obsahové stránky řeči zcela zásadní význam. Lze předpokládat, že dítě se sníženými 
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schopnostmi zejména v expresivním verbálním projevu bude finálně pedagogy hodnoceno 

hůře, než dítě bez těchto deficitů.  

Screeningový test by nám měl napomoci odhalit a blíže specifikovat výše uvedené 

potíže u předškolních dětí. Včasná logopedická terapie lexikálně – sémantické jazykové 

roviny pak bude součástí primárního, sekundárního i terciárního preventivního působení 

s cílem eliminace rozvoje narušené komunikační schopnosti.  
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