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A b s t r a k t  

 

Diplomová práce vznikla díky dvěma na sebe navazujícím projektům, které se 

věnují studiu vývoje jazykových a gramotnostních dovedností u dětí s rizikem dyslexie. 

Práce popisuje vývoj morfologického uvědomování u dětí s vývojovou dysfázií. Úroveň 

morfologických dovedností byla opakovaně sledována po tři roky u dětí v předškolním 

a na počátku školního věku pomocí Testu morfologického uvědomování. Metoda 

vznikla podle Žlabovy Zkoušky jazykového citu (1992) a mapuje vývoj v několika 

dílčích oblastech – přechylování a tvorba množného čísla podstatných jmen, tvorba 

minulého času a třetí osoby jednotného čísla sloves, odvozování přídavných jmen 

a gramatická shoda. Zaprvé bylo sledováno, zda se v daném věkovém období výkony 

dětí stále ještě posouvají vpřed, resp. zda je metoda s to tento posun zachytit. Zadruhé, 

zda je rozdíl mezi výkony dětí ze skupiny běžného řečového vývoje (kontrolní skupina) 

a dětí ze skupiny vývojové dysfázie, u kterých lze vzhledem k poruše předpokládat 

oslabení v oblasti morfologie. Byla provedena i kvalitativní analýza jednotlivých 

sledovaných oblastí morfologie. Závěry analýz jsou diskutovány v kontextu 

s teoretickými východisky, aktuálním vědeckým poznáním a možnými limity práce, 

které by mohly jak sebraná data tak z nich plynoucí zjištění ovlivnit.   



 
 

A b s t r a c t  

 

This thesis is based on two projects which follow one another and which deal 

with study of development of language and literacy skills in children at risk of dyslexia. 

The thesis describes the development of morphological awareness in children with 

specific language impairment. The level of morphological awareness was repeatedly 

tested during three years at children in preschool and early school age with the Test of 

morphological awareness. This method was prepared on the basis of Žlab’s Test of 

language awareness (1992) and maps development of several subareas of morphological 

skills – gender forms, plural nouns, past tense and third person singular verb, adjective 

derivation and gramatical agreement. Several issues were concerned. First, whether the 

development of children in this age group is still ongoing and whether the Test of 

morphological awareness can measure this ongoing. Second, whether there are 

differences in the performance of children from normal speech development group 

(control group) and specific language impairment children group, where according to 

the disorder the morphological deficits can be expected. Qualitative analysis of 

observed subareas of morphology was also performed. The conclusions of analysis are 

discussed in the context of theoretical approaches, current scientific knowledge and 

possible limits of research work, which could have influenced collected data as well as 

from them resulting findings.       
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1  Ú v o d  

 

Specifické (vývojové) poruchy učení jsou vzhledem ke své četnosti v (žákovské) 

populaci velmi aktuálním tématem na poli školství, poradenství i výzkumu. Pro 

jednotlivé typy poruch se často užívá souhrnný název dyslexie, v užším slova smyslu 

pojem definujeme jako potíže s osvojením si čtení, ačkoli dítě disponuje normálním 

intelektem, netrpí poruchou sluchu ani zraku a dostává se mu dostatečných podnětů 

a výuky (např. Matějček, 1995, Jucovičová, Žáčková, 2004). Potíže spojené s SPU 

neplynou jen z potíží v osvojení si trivia (čtení, psaní a počítání) a dalších školních 

dovedností na ně nasedajících, objevují se i sekundární potíže spojené s prožíváním 

opakovaného školního selhání či výchovnými reakcemi rodičů na něj (Matějček, 

Vágnerová a kol., 2006). Je důležité pokusit se těmto negativním dopadům poruchy 

předejít, zde mám na mysli konkrétně snahu předejít poruše či zmírnit její projevy. 

S odkazem na aktuální vědecké poznání hledáme podklad specifických poruch učení 

v deficitech dílčích funkcí (Matějček, 1995). Právě na ně se zaměřují preventivní 

intervenční snahy. Ale dříve, než začneme působit, stimulovat a rozvíjet, potřebujeme 

nejprve zmapovat tyto dílčí funkce stojící v pozadí schopnosti naučit se číst, psát 

a počítat. Detailně se zaměřujeme na profil jejich deficitního rozvoje u dětí ohrožených 

pozdějším vznikem SPU. V populaci navíc existují specifické skupiny dětí, které jsou 

rozvojem poruchy ohroženy více než děti ostatní. V této souvislosti bych ráda zmínila 

dva projekty – ELDEL Praha, pracovní skupina WP2 a na něho navazující projekt 

Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku SPU, které 

se věnují právě mapování rozvoje předčtenářských a počátečních čtenářských 

dovedností u dětí předškolního a raného školního věku, hledají možné prediktory 

pozdějšího vzniku SPU a přitom podrobněji zaměřují pozornost na děti z rodin 

s výskytem dyslexie u rodičů (tzv. rodinné riziko, RR) a děti s narušeným vývojem řeči 

(vývojová dysfázie, VD, specific language impairment, SLI) a porovnávají jejich vývoj 

s dětmi s běžným vývojem (BV). Všemu dosud zmíněnému se podrobněji věnuji 

v teoretické části diplomové práce. 

Jednou z oblastí, ve které lze dle literatury očekávat oslabení u dětí, u nichž se 

později rozvine dyslexie, je oblast morfologie – konkrétně schopnost tvořit v jazyce 

správné morfologické tvary (Mertin, Kucharská a kol., 2007). Na poli výzkumu je však 

tato oblast často opomíjena, příp. zmíněna jen jako jedna z dílčích oblastí výzkumu. 
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I proto jsem si tuto oblast vybrala pro praktickou část diplomové práce. V češtině máme 

pro mapování rozvoje morfologie u dětí prvního stupně ZŠ diagnostický nástroj zvaný 

Zkouška jazykového citu (Žlab, 1992). V projektu ELDEL byl úpravou této metody 

vytvořen Test morfologického uvědomování. V diplomové práci se věnuji rozboru 

výsledků dětí v testu během 3 navazujících fází testování se zaměřením na 

(předpokládané) rozdíly mezi dětmi s běžným vývojem (BV) a dětmi s narušeným 

vývojem řeči (specific language impairment, SLI, v češtině studováno jako vývojová 

dysfázie, VD). Okrajově se snažím zmapovat i vývojový profil v oblasti morfologie 

u dětí s SLI. 
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2  T e o r e t i c k á  č á s t  

 

2 . 1  S p e c i f i c k é  p o r u c h y  u č e n í ,  d y s l e x i e  a  j e j i c h  d o p a d y  

 

Specifické poruchy učení či čtení, vývojové poruchy učení, dyslexie, vývojová dyslexie, 

slovní slepota, vývojová slovní slepota, jednostranná neschopnost naučiti se čísti a psáti 

(Matějček, 1995), specifické vývojové poruchy (Pokorná, 2010, Zelinková, 2003) – 

v odborné literatuře se můžeme setkat s několikerým označením téhož. Jedná se 

především o texty staršího data vydání či historické přehledy vývoje disciplíny. 

V dnešních pracích se setkáváme především s pojmem specifické poruchy učení, 

zkráceně SPU, či s pojmem dyslexie, jež je často užíván v širším slova smyslu jako 

synonymum k pojmu SPU (Pokorná, 2010) nebo v užším smyslu jako specifická 

porucha čtení. Nadále je hojně užíván pojem vývojové poruchy učení, který zdůrazňuje 

povahu původu obtíží – tedy, že potíže nevznikly až ve chvíli učení se čtení, ale že 

k určitému narušení došlo již během předchozího vývoje (Matějček, 1995). 

 Definice shodně říkají, že dyslexie, resp. specifické poruchy učení znamenají 

neschopnost (či její narušení) naučit se číst, psát a počítat, přičemž dítě dosáhlo 

přiměřeného věku, disponuje dostatečným intelektem, není stiženo smyslovou vadou 

zrakovou či sluchovou či jinou nemocí nebo postižením, které by to způsobilo, dostává 

se mu adekvátní výuky a obklopuje ho přiměřené sociokulturní prostředí (Matějček, 

1995, Jucovičová, Žáčková, 2004, Jošt, 2011). Opakovaně jsou zdůrazňována 

diferenciálně diagnostická kritéria poruchy – tedy, že dyslexie není způsobena 

postižením intelektu (ač i u dětí s podprůměrným intelektem lze poruchu objevit), 

postižením smyslů – zraku či sluchu (ač i u dětí se smyslovou vadou může být přítomna 

porucha učení), ani vnějšími vlivy – sociokulturně slabé rodinné prostředí 

s nedostatkem knih anebo nízkým ceněním formálního vzdělání (což přináší 

komplikace především v nápravné činnosti, kdy je zapotřebí i domácí reedukační 

práce), nedostatečná příležitost k výuce, nevhodná metoda výuky čtení a psaní (Jošt, 

2011). Zároveň stále přetrvává především v diagnostické praxi definice označující 

dyslexii za rozdíl mezi inteligenčním a čtenářským kvocientem v hodnotě minimálně 

dvou standardních odchylek (Matějček, 1995, Pokorná, 2010, Jošt, 2011). Tato definice 

je však hodně úzká a nereflektuje dnešní přístup k dyslexii z pohledu dílčích deficitů, 

kdy nám diagnostika zároveň přináší cenné informace pro následné nápravné snahy. 
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Nesnažíme se jen rozhodnout, zda porucha je či není přítomna, ale zároveň mapujeme, 

v kterých oblastech jsou u dítěte patrna oslabení, která poruchu zakládají. 

 Dnes se snažíme nenahlížet jednotlivé poruchy v jejich izolované podobě – 

projevech. Hovoříme o systémech a takovým systémem je i dítě učící se číst, psát 

a počítat – nahlížíme ho v širokém kontextu (Pokorná, 2010). To je důležité jak pro 

diagnostiku, tak pro reedukaci, prognózu či rozsah dopadů poruchy. Proto i literatura 

hojně zdůrazňuje tzv. sekundární následky SPU, což je jeden z hlavních argumentů, 

proč je důležité věnovat se vyhledávání prediktorů a včasné intervenci ve snaze zamezit 

vzniku či alespoň plnému rozvoji poruchy včetně jejích sekundárních následků.  

Sekundární následky či důsledky SPU můžeme vnímat dvojím způsobem. 

Jednak termín označuje potíže v širším kontextu života daného jedince, které plynou 

z poruchy, jednak je užíván v kontextu řekněme užším, pro označení sekundární 

symptomatiky, která se projevuje nejčastěji formou určitých psychosomatických či 

neurotických obtíží, které se rozvíjejí v důsledku nepohody, kterou dítě v souvislosti se 

svou poruchou zažívá – konkrétně můžeme mluvit např. o bolestech břicha u dětí, které 

nechtějí chodit do školy, o pomočování, okusování nehtů apod. SPU tak nespočívá jen 

v narušení základních školních dovedností číst, psát a počítat. Dosah poruchy je 

mnohem širší. (Pokorná, 2010) 

 Podíváme-li se blíže na sekundární následky poruchy v prvním slova smyslu, 

v kontextu školy nás hned musí napadnout další obtíže při školní práci. Děti mají často 

potíže s pozorností, rychle se unaví, např. i proto, že při práci musí vynaložit větší úsilí 

než spolužáci, mají narušenou jemnou motoriku, které je zapotřebí nejen při psaní. 

Základní školní dovednosti se postupně s dalšími ročníky stávají více integrovány do 

další školní práce – v matematice je zapotřebí čtení při počítání slovních úloh, ve 

vyšších třídách se zápisy z hodin stávají čím dál delší, postupně nestačí to, co si 

odnesou z hodin, ale je potřeba pracovat doma s učebnicí či učit se ze sešitů – zde se 

ukáže, nakolik dítě zvládá pracovat s textem, čerpat z něho informace, nakolik má 

použitelné – čitelné či obsahově bohaté – zápisy z hodin. (Jucovičová, Žáčková, 2004)  

 Základní školní dovednosti jsou nejen základem či podkladem vzdělání 

(vzdělanosti), ale jsou zároveň základními gramotnostními dovednostmi. Hartl (2010, 

s. 170) definuje funkční gramotnost jako „schopnost číst, psát, počítat, mluvit a ovládat 

sociální dovednosti tak, aby to člověku umožňovalo aktivní a nezávislou roli ve 

společnosti.“ Uvědomíme-li si tedy, že jsou gramotnostní dovednosti předpokladem 
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úspěšného fungování v dnešním světě, vyplynou nám další omezení, která s sebou 

porucha přináší. Pro děti i jejich rodiče bývá období docházky do základní školy natolik 

zatěžující, že se často při výběru střední školy ohlíží právě na tuto zátěž, místo aby 

zvažovaly možnosti a potenciality dítěte. Výběr se tak často orientuje na vzdělávání 

v oblasti manuální práce, kde je očekávána nižší učební zátěž, namísto zvažování 

střední školy, možná i s vidinou školy vysoké. Zároveň, ač díky osvětě i legislativě se 

situace poměrně zlepšuje a možná lze říci, že i zlehčuje, je i v případě zájmu pro dítě 

mnohdy těžké střední školy dosáhnout. Někde se při přijímání hledí na prospěch žáků, 

který může být poruchou a s ní spojenými obtížemi v učení či přístupem pedagoga 

poznamenán, někde jsou požadovány přijímací zkoušky, jejichž úspěšné zvládnutí, 

mají-li podobu písemného testu, může být pro žáka s SPU velmi náročné, někdy až 

nemožné. Od výběru vzdělání se pak následně často odvíjí i výběr profese, je-li dán 

dosaženou kvalifikací, která tedy nemusí odpovídat potenciálu dítěte. Na druhou stranu 

se mohou lidé s potížemi ve čtení a psaní cítit omezeni ve výběru s ohledem na své 

narušené dovednosti, které by bylo zapotřebí při výkonu práce využívat. V dalším 

životě pak může SPU komplikovat jedinci život např. při jednání na úřadech, kdy je pro 

danou osobu obtížné vyplnit nějaký formulář apod. A našli bychom mnoho dalších 

příkladů. (podrobněji např. Pokorná, 2010)  

 Specifické poruchy učení se mohou promítat i do oblasti emoční, vztahové či 

osobnostní. Dítě, které nastupuje do první třídy, se často těší. Očekává nové kamarády, 

hodnou paní učitelku, učení se novým věcem, jako umí dospělí. Nové prostředí je 

zároveň i náročné vzhledem k jeho adaptační výbavě a vyspělosti. Obzvlášť pokud 

počátek školní docházky neprobíhá natolik harmonicky, jako je běžně očekáváno. Dítě 

začne od počátku selhávat, zaostává za svými spolužáky. Nejdou mu písmenka, nejde 

mu je spojovat do slabik, nejde mu číst slova. Paní učitelka se zlobí a neustále opakuje 

nutnost domácího procvičování. Rodiče se snaží, neustále opakují, cvičí, ale úspěch se 

nedostavuje. Dítě je z neustálého upakování unavené, otrávené, nemá čas si hrát. Navíc 

vnímá, že s jeho výkonem není okolí spokojeno. Paní učitelka navíc rodinu často 

podezírá, že netrénují tak, jak tvrdí. Rodiče jsou zklamáni, nechápou, proč je zrovna 

jejich dítě „nedostatečné“ a často mezi sebou hledají viníka, což vyvolává další neklid 

v rodině. Brzy si dítě uvědomuje i svou odlišnost oproti spolužákům. A i oni si všímají 

a veškeré rozdíly mezi dětmi jsou pro ně podnětem k posměškům, škádlení 

a v pozdějším věku i např. k šikaně. Stejně tak postižené dítě je z hlediska 
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dlouhodobého poznamenáno opakovanými neúspěchy a selháním, které se dostavuje 

i přes jeho veškerou snahu. Klesá mu sebevědomí, má narušené sebehodnocení, vnímá 

sebe sama, že je k ničemu a neschopný. Postupně se dostavuje ztráta motivace k další 

práci, rezignace na veškerou snahu. Ale i naopak, jsou-li potíže dítěte správně a včas 

identifikovány, sice se vyhne např. konfliktům s vyučující, která si již nemyslí, že se 

dítě nesnaží či že je líné, ale naopak jsou mu někdy poskytovány až neúměrné úlevy, 

kterých se děti lehce naučí využívat a navíc ho neposouvají nikam dále. Celá 

problematika je velice složitá a je obtížné správně vybalancovat přístup k dítěti – nároky 

a úlevy tak, aby to bylo ku prospěchu věci, nikoli aby toho dítě zneužívalo. Či naopak 

aby i za úlevami dítě samotné či spolužáci opět nehledali známku nějaké méněcennosti 

či nespravedlivého privilegia. Zde se pak otevírá prostor jak pro terapeutickou práci 

s dítětem a jeho rodinou, tak pro práci s třídním kolektivem, do něhož je žák s SPU 

integrován. (podrobněji např. Matějček, Vágnerová a kol., 2006) 

 

2.1.1 Typologie specifických poruch učení 

 

Řada autorů se snaží o podrobnější členění specifických poruch učení podle různých 

kritérií. Základní členění, se kterým bychom se měli seznámit, uvádí 10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí (1992). Ta vyčleňuje v rámci poruch psychického 

vývoje kategorii specifických vývojových poruch školních dovedností, podrobně pak 

specifickou poruchu čtení, specifickou poruchu psaní a výslovnosti, specifickou poruchu 

počítání a smíšenou poruchu školních dovedností.    

Podobně jako výše, vyjdeme-li z (poradenské) praxe, můžeme specifické 

poruchy učení dělit podle oblastí (školních) dovedností, které postihují. Hovoříme 

o dyslexii, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, dále např. o dyspinxii (např. Matějček, 

1995), dysmúzii či dyspraxii (např. Říčan, Krejčířová a kol., 2006). Dyslexie je v úzkém 

smyslu specifická porucha čtení. Podrobněji o ní pojednávám na jiných místech práce. 

Dysortografie neboli specifická porucha pravopisu spočívá v obtížích naučit se 

a aplikovat gramatická a syntaktická pravidla z důvodu nedostatečně rozvinutého 

jazykového citu, paměti a procesu automatizace anebo ve výskytu specifických 

ortografických chyb, které plynou z obtíží v rozlišování délky, tvrdosti, sykavek, tj. 

záměny, přidávání či vynechávání písmen, potíže s hranicemi slov apod. Dysgrafie 

neboli specifická porucha psaní představuje omezenou schopnost naučit se psát. 
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V důsledku narušení jemné motoriky, zrakové představivosti a paměti na motorické 

vzorce, není dítě schopno zapamatovat si podobu písmen, neumí napodobit jejich tvary, 

případně je zaměňuje, realizace psaní je velmi pomalá a křečovitá a výsledný produkt 

má tak typickou, neúhlednou podobu. Porucha se často projevuje i chybným 

pravopisem, který zde však nemusí být důsledkem přidružené dysortografie, ale plyne 

ze skutečnosti, že samotná realizace psaní je pro dítě tak náročná, že již nemá kapacitu 

uvažovat nad pravopisnými pravidly. Dyskalkulie je specifickou poruchou počítání. Děti 

nejsou s to se naučit počítat, protože nechápou symbolickou povahu čísla a namísto 

abstrakce zůstávají jen u konkrétních představ, vyplývá tedy z narušení rozumového 

vývoje v piagetovském smyslu (stádium senzomotorické, předoperační, konkrétních 

a formálních operací). Počty se učí zpaměti, přitom však musí s postupem času, 

množstvím a složitostí látky selhat. (podrobněji např. Zelinková, 2003, Matějček, 1995)  

 Jednu z dalších možných typologií, známou v českém prostředí, přináší 

Matějček (In Jošt, 2011). Soustředí se přitom úzce na dyslexii ve smyslu poruchy čtení 

a jeho diferenciace vychází z příčinné podstaty poruchy u konkrétní skupiny jedinců. 

Typ A spočívá v poruše organizace smyslových dat, buď s převahou v oblasti sluchové 

či zrakové analýzy a diferenciace. Typ B vzniká na podkladě lehké mozkové dysfunkce 

a často je doprovázen poruchou pozornosti ve smyslu ADHD/ADD. U typu C je 

problém v integračních mechanismech a proces čtení je tak výrazně zpomalen 

a nedosahuje požadované kvality, buď je problém v pohotovém naplňování dat 

významem (čtení bez porozumění) nebo je problém v syntetizaci, kdy dítě nedokáže 

dostatečně rychle skládat písmena ve větší celky. Typ D je označen za nespecifický a je 

charakterizován poruchami v reaktivitě (buď ve formě impulzivní nebo ulpívavé). 

 V literatuře bychom našli jistě řadu dalších rozlišení podle různých kritérií, často 

právě podle etiologických východisek – např. pravohemisférová či levohemisférová 

porucha (též např. Matějček, 1995). Tento stručný exkurz popsaný výše ale jistě čtenáři 

postačí, aby si učinil obrázek o komplexnosti a zároveň mnohotvárnosti pohledů na 

poruchu.   
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2 . 2  E t i o l o g i e  d y s l e x i e ,  d e f i c i t y  d í l č í c h  f u n k c í   

 

Mnoho autorů a výzkumníků přistupuje ke specifickým poruchám učení ve snaze popsat 

jejich příčinu či příčiny. Přes mnohé přístupy – např. fonologický deficit, vizuální 

deficit, deficit v pracovní paměti, v očních pohybech, deficity v určitých mozkových 

systémech, změny v neurohumorálním systému (Jošt, 2011), specializace mozkových 

hemisfér (Pokorná, 2010) aj. – se žádný nejeví jako dostačující a v učebnicích se tedy 

nejčastěji setkáme po výčtu některých z možností s finální příčinou multifaktoriální 

(Pokorná, 2010). Z jednotlivých oblastí se vyzdvihují vlivy dědičnosti, drobných 

mozkových poškození, či vlivy prostředí nebo strukturní či funkční nedostatky 

smyslových orgánů, dvě poslední ale častěji odkazují spíše k sekundárním obtížím 

(nikoli SPU jako taková, viz definice SPU v kontextu dílčích deficitů). Pozornost 

k mozku, jeho struktuře a z ní plynoucích funkcí je podpořena především rozvojem 

zobrazovacích a dalších technologií, postupně se rozvíjí obor neurofyziologie i obor 

neuropsychologie. Můžeme zde hovořit jak o dědičnosti podoby a funkce mozkových 

struktur, tak i o drobných pre-, peri- a časně postnatálních poškozeních. (Jucovičová, 

Žáčková, 2004, Pokorná, 2010)  

Z německy mluvícího prostředí pochází teorie deficitů dílčích funkcí. Na ty je 

pohlíženo jako na projevy drobných mozkových dysfunkcí, které mohou mít vliv na 

psychický a kognitivní vývoj – na rozvoj jednotlivých percepčních oblastí, průběh učení 

a  nakonec i na samotný proces socializace. Hovoříme zde o bazálních funkcích, které 

jsou podkladem pro rozvoj percepčních, kognitivních a sociálních schopností dítěte 

a které se rozvíjejí společně s tím, jak dítě zraje v oblasti psychomotoriky. (Pokorná, 

2010)   

Deficity, které zde uvažujeme, mají svůj původ již v genetické výbavě jedince. 

Tato „deficitní“ výbava, kterou můžeme buď zdědit, nebo je výsledkem počátečního 

vývoje (v době prenatální), vede k drobnému poškození či dysfunkci mozku. To se pak 

projevuje v oblasti percepce a kognice. V praxi pak nalézáme u dětí narušení ve vývoji 

zrakového či sluchového vnímání (nefunguje analýza a syntéza, rozlišování figury 

a pozadí, diferenciace), řeči (v podobě specifické poruchy řeči či výskyt dysgramatismů 

v důsledku sníženého jazykového citu), motoriky (obtíže v jemné motorice, 

grafomotorice či vizuomotorické koordinaci), prostorového vnímání, příp. 

v propojování jednotlivých oblastí. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) Dále uvažujeme 
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oblast automatizace, paměti a pozorosti. O deficitech mluvíme v množném čísle proto, 

že se málokdy vyskytuje izolovaně poškození jen v nějaké oblasti, naopak je typická 

jejich kombinace. (Zelinková, 2003)  
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2 . 3  P r e d i k t o r y  S P U ,  p r o j e k t y  E L D E L  a  V a r i a b i l i t a  v ý v o j e  

p o č á t e č n í  č t e n á ř s k é  g r a m o t n o s t i  u  d ě t í  s  r i z i k e m  v z n i k u  S P U  

 

Na čtení (stejně jako na psaní i počítání) je dnes již pohlíženo jako na komplexní 

proces, který se skládá z mnoha dílčích složek. Své místo v procesu mají funkce 

percepční (smyslové vnímání zrakové a sluchové), kognitivní (pozornost, paměť, 

myšlení, řeč, matematické představy), motorické (hrubá a jemná motorika ruky, 

oromotorika, motorika očních pohybů, dále motorická koordinace, příp. rytmicita) 

a senzomotorické, které propojují funkce motorické s poznávacími (Jucovičová, 

Žáčková, 2004). Je-li nějaká z těchto složek narušena v důsledku určitého deficitu, 

nemůžeme očekávat rozvoj čtení na přijatelné úrovni. Je zapotřebí odhalit, kde se 

oslabení nachází, abychom mohli správně zacílit naše reedukační snahy, k tomu 

docházíme podrobnou diagnostikou, která se věnuje všem možným oblastem. Abychom 

takové diagnostické nástroje měli k dispozici, je zapotřebí soustředit se zprvu na 

výzkum. Zároveň se však dnes domníváme, že jistá oslabení je možné sledovat již 

v jejich zárodku, ještě než se daná oblast začne využívat při učení se čtení. Místo 

reedukace (tj. speciálně pedagogických postupů zaměřených na rozvoj porušených nebo 

nevyvinutých funkcí, Jucovičová, Žáčková, 2004) bychom se pak mohli zaměřit spíše 

na prevenci, kdy podporujeme rozvoj dané oblasti ještě dříve, než selže při čtení. 

Abychom však mohli tato oslabení odhalit s předstihem, opět se dostáváme na pole 

diagnostiky a jí předcházejícímu výzkumnému mapování oblastí, zjištění rozdílu co je 

a není deficitní u dětí, které později budou či nebudou mít potíže ve čtení.  

Stále se zde ještě obracíme k deficitům (dílčích funkcí), i když dnešní tendence 

pohledu na člověka s hendikepem, kdy SPU mezi hendikepy patří, je hledat pozitiva, 

tedy to, co člověk může, umí, dokáže, nikoli hledat a vymezovat nedostatky (Pokorná, 

2010). My však nehledíme na stav dítěte s SPU či předpoklady k SPU jako na konečný, 

naopak věříme, že je možné mnohé změnit, zlepšit, rozvinout. Proto potřebujeme 

zachytit oblasti, ve kterých jsou nedostatky či oslabení, abychom se na ně následně při 

našich intervenčních snahách mohli cíleně zaměřit. Ne všechny deficity, resp. z nich 

plynoucí obtíže lze odstranit, ale často lze alespoň zmírnit jimi podložené budoucí 

projevy SPU. Bráníme tak zároveň i rozvoji sekundárních, z nezdarů plynoucích obtíží 

dítěte (a jeho rodiny) v oblasti školní, osobnostní i sociální. (Jucovičová, Žáčková, 

2004, Pennington, Lefly, 2001) 
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 Poznatky, které získáme v rámci výzkumu v jedné zemi – s určitým jazykem, 

nelze jednoduše převést do zemí ostatních. Toto pravidlo má širší platnost, zde však 

vstupuje do hry především hledisko povahy jednotlivých jazyků. Můžeme zde zmínit 

např. tzv. transparentnost (konzistentnost) či netransparentnost ortografie. Tyto dva 

pojmy vyjadřují určitou škálu, která hovoří o tom, nakolik si jsou psaná a mluvená 

forma jazyka podobné (např. Bergen et al., 2011, Jošt, 2011). Z toho, nakolik je či není 

jazyk transparentní, vyplývá povaha obtíží u dětí s SPU (např. Georgious et al., 2012). 

Dyslexie se projevuje odlišně u dětí, které pracují (mluví, píší, čtou) s transparentním 

jazykem – v češtině je nejčastějším projevem dyslexie narušená plynulost čtení – a jinak 

u těch, které pracují s netransparentním – v angličtině je hlavním projevem dyslexie 

nepřesné čtení (Snowling, 2008). Chceme-li tedy nějaké poznatky zobecnit, je potřeba 

je ověřit i v dalších jazykových oblastech. 

 Z mezinárodních projektů bych ráda zmínila projekt ELDEL, který je základem 

praktické části diplomové práce. ELDEL je zkratkou názvu výzkumného projektu 

Enhancing Literacy Development in European Languages, do češtiny překládáno jako 

Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. Projekt byl realizován za grantové 

podpory 7. rámcového programu EU v kategorii Marie Curie Initial Training Network 

(Školení začínajících výzkumných pracovníků). Kromě České republiky (ELDEL 

Praha) jsou do projektu zapojeny Velká Británie, Francie, Slovensko a Španělsko. 

V každé zemi působí některé z celkem šesti pracovních skupin (tzv. pracovních balíčků, 

work packages, WP), které se soustředí na vzájemně související, ač specializované 

oblasti v rámci rozvoje gramotnosti – čtení a psaní. ELDEL Praha se zapojil do dvou 

balíčků – WP1 studující předpoklady rozvoje gramotnosti a WP2 studující rizikové 

faktory rozvoje gramotnosti. Činnost pracovní skupiny WP2 je podrobněji popsána 

v úvodu praktické části. Ve stručnosti bylo její činností tříleté sledování vývoje tří 

skupin dětí v oblasti jazykových, předčtenářských a počátečních čtenářských dovedností 

u dětí v předškolním věku a na počátku školní docházky.  

 Pracovní skupina WP2 ukončila svou činnost v době, kdy byla většina 

sledovaných dětí na počátku školní docházky – v první třídě. Diagnóza SPU je nejen 

u nás obvykle stanovována později, během 2. či 3. třídy (Jošt, 2011). Dětem je 

ponechána jistá doba, aby měly možnost lépe se adaptovat na nové, školní prostředí 

a dohnat případné vývojové nedostatky, které mají oproti svým spolužákům a které 

mohou být příčinou zaostávání v osvojení si čtení a psaní (Jucovičová, Žáčková, 2004). 
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Nebylo tedy možné dosáhnout jednoho z cílů, ke kterému pracovní skupina WP2 

směřovala, a to zpětně vysledovat ve vývoji dětí, u nichž se později prokáže diagnóza 

SPU, nějaké odlišnosti oproti dětem bez obtíží ve čtení a psaní. Z toho důvodu vznikl 

nápad na navazující projekt.  

 Výzkumný projekt Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí 

s rizikem dyslexie je realizován za finanční podpory Grantové agentury Univerzity 

Karlovy (zkráceně GAUK) a jeho realizace je plánována v rozmezí let 2011 až 2013. 

Cílem je pokračovat dále v průběžném mapování vývoje stejných dětí jako v projektu 

ELDEL Praha, pracovní skupině WP2, až po stanovení případné diagnózy SPU na 

počátku 3. třídy základní školy. Následně pak bude věnována pozornost analýze dat, 

kdy se budeme soustředit na hledání (předpokládaných) prediktorů vzniku SPU, tedy 

zda bude ve vývoji dětí, u kterých bude nalezena porucha, něco jinak, než u dětí, 

u kterých poruchu nenalezneme. Zvláštní zřetel pak bude věnován hledání odlišností ve 

vývoji dětí, které patří do již předem stanovených rizikových skupin, tedy dětí, které 

patří do rodin, kde již rodiče měli problém s osvojováním čtení a psaní, či dětí, které 

mají samy problémy v jazyce a řeči (vývojová dysfázie, specific language impairment, 

SLI). Jednou z otázek tak je, zda se tyto skupiny potvrdí jako rizikové s ohledem na 

budoucí výskyt SPU.  
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2 . 4  R i z i k o  d y s l e x i e  o b e c n ě  a  v e  v z t a h u  k  d ě t e m  s  p o r u c h a m i  

ř e č i  ( S L I ) ,  n ě k t e r á  d o s a v a d n í  v ý z k u m n á  z j i š t ě n í  

 

Ačkoli se dle platné legislativy poradenská praxe orientuje na děti školního věku, 

u nichž se porucha již projevila a které se tak potýkají se školním neúspěchem, 

pozornost výzkumníků se stále více obrací k dětem mladšího věku, u nichž se hledají 

oslabení – deficity dílčích funkcí. Na poli výzkumu jsou dnes prekurzory dyslexie 

velkým tématem. Časná identifikace dětí, u kterých lze později očekávat rozvoj 

poruchy, směřuje k včasnému zahájení intervencí, které by zmenšily oslabení, tj. 

podpořily rozvoj deficitní funkce/oblasti, a tím se tedy zmírnily dopady deficitů, které 

mají podobu rozvoje specifických poruch učení. (Zelinková, 2003) Děti mohou být 

rizikové jednak s ohledem na svůj deficitní vývojový profil, jednak kvůli své 

„příslušnosti“ k rizikové skupině, kdy jsou tyto skupiny odvozovány z možné etiologie 

dyslexie. 

 Jednu takovou skupinu tvoří děti s narušeným vývojem řeči/jazyka (Zelinková, 

2003, Matějček, 1995). Diagnostiky je tato skupina označována jako specific language 

impairment (SLI) či česky jako vývojová dysfázie (Smolík, 2009). Vývojová dysfázie 

patří mezi vývojové poruchy řeči a společně s poruchami učení mezi specifické 

vývojové poruchy dětského věku. Jedná se o poruchu osvojování mluvené řeči 

vznikající na podkladě drobných odchylek ve vývoji mozkových struktur (především 

řečových center). Stejně jako u SPU při diagnostice vylučujeme mentální retardaci, 

smyslové vady, jiná postižení a negativní vlivy prostředí (např. deprivace dítěte). Vývoj 

řeči je jednak opožděn, jednak nedosahuje očekávaných kvalit. Řečové obtíže jsou 

typické pro předškolní věk, v době školní docházky se porucha řeči odráží především 

v poruchách učení. Narušeny mohou být různé složky řeči, vč. gramatiky (konkrétně 

schopnost aplikovat gramatická pravidla ve větách, nápadné je hlavně u expresivního 

typu poruchy), která mě v diplomové práci zajímá nejvíce. (Říčan, Krejčířová a kol., 

2006) 

Podíváme-li se do odborné literatury, nalezneme řadu studií (konkrétní příklady 

viz dále), které se věnují dlouhodobému sledování dětí, u kterých se předpokládá 

pozdější výskyt SPU – děti rizikové vzhledem k familiární zátěži (rodinné riziko, RR) či 

vzhledem k řečovým/jazykovým obtížím (specific language impairment, SLI). 

Retrospektivně pak bývá srovnáván jazykový a před/čtenářský vývoj dětí v raném či 
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předškolním věku mezi třemi až čtyřmi skupinami – skupinami dětí rizikových 

s dyslexií, rizikových bez dyslexie a dětí z kontrolní skupiny (nerizikových bez 

dyslexie, příp. s dyslexií, nejsou-li tyto dodatečně z analýzy vyloučeny). Snahou je, jak 

bylo a bude v této práci mnohokrát zdůrazněno, nalézt ve vývoji dětí určité deficity či 

odchylky, ukazatele, které by nám napověděly, že lze u dítěte očekávat obtíže 

s osvojováním si čtení, a které by nám tak umožnily zahájit cíleně včasnou intervenci, 

kterou nelze aplikovat do takové hloubky plošně u všech dětí např. v rámci předškolní 

přípravy v mateřských školách.   

Výzkumníci tak často vycházejí z dnes již široce přijímaného předpokladu 

souvislosti deficitů při osvojování jazyka/řeči (nejen SLI) a pozdější přítomnosti 

dyslexie (např. van Alphen et al., 2004, Scarborough, 1990), především chybné 

porozumění řeči je u dětí s SPU poměrně časté (Zelinková, 1994). U dětí vstupujících 

do první třídy nacházíme poruchy výslovnosti, u dětí s ADHD/ADD pak narušení 

gramatické a syntaktické stránky řeči, malou slovní zásobu a nepřesné užívání pojmů 

(Zelinková, 1994). Řeč, čtení i psaní jsou funkce druhosignální soustavy. V okamžiku, 

kdy si osvojuje dítě čtení a psaní, tj. na počátku školní docházky, obvykle ještě nemá 

mluvenou řeč plně rozvinutou ani zafixovanou, ale i tak se stává podkladem čtení 

a psaní. (Sovák, 1978) Jak obdobná podstata řeči, čtení a psaní, tak i skutečnost, že čtení 

i psaní vycházejí z řeči, nás navádějí k myšlence, že narušení v jedné z oblastí se může 

jen těžko vyskytovat izolovaně bez narušení oblastí ostatních.  

Ač mezi lingvistické schopnosti řadíme dovednosti fonologické, morfologické, 

lexikální i syntaktické (van Alphen et al. 2004), většina výzkumníků se věnuje právě 

oblasti fonologie. I když postupně se pozornost obrací i k dalším oblastem (např. 

Scarborough, 1990). Zdá se, že se nejedná o konkrétní oslabení během celého vývoje, 

ale spíše o specifický vývojový profil dětí s pozdějšími potížemi v osvojování čtení – 

u těchto dětí lze oproti vrstevníkům pozorovat oslabení ve vývoji, která se nacházejí 

v různém věku v různých oblastech (podrobněji van Alphen et al., 2004, van Bergen et 

al., 2010, Leong, 2004, Scarborough, 1990, aj.). Mezi výzkumníky panuje shoda, že 

u dětí s pozdějšími potížemi v osvojování čtení není během vývoje patrné narušení 

v oblasti nejazykové, nonverbální, v oblasti jazykové, verbální jsou patrné deficity, kdy 

jsou děti v určitém věku na vývojové úrovni odpovídající mladším dětem (Kamhi 

a Nelson, 1988, Scarborough, 1990). Jako nejlepší prediktory dyslexie v (před)školním 

věku se v současné době jeví dovednosti, kterými jsou rychlé automatické jmenování 
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(rapid automatic/zed naming, RAN), znalost písmen a fonologické/fonemické 

uvědomování (Jošt, 2011, Zelinková, 2003, Pennington, Lefly, 2001).      

Scarborough (1990) se v jednom ze svých výzkumů věnovala dětem, které 

vykazovaly deficity v jazykových procesech a které měly později potíže se čtením, již 

od věku dvou let. Před/čtenářské dovednosti byly hodnoceny jednak ve věku 60 měsíců, 

jednak ve 2. třídě základní školy. Děti byly (ve věku 30 měsíců) hodnoceny jak na 

základě vypracování několika testových metod, tak i na základě údajů čerpaných 

z pozorování komunikace při hře dětí a rodičů. Právě v rámci spontánní řečové 

produkce byla hodnocena např. úroveň syntaxe (hodnocena byla gramatická 

komplexnost, tedy rozlišnost užívaných syntaktických a morfologických tvarů, podle 

výskytu 56 typů konstrukcí, které mohly dětí použít – např. jmenné a slovesné fráze, 

morfémové koncovky, tázací a záporné tvary, jednoduché věty a souvětí) a tzv. MLU 

(vypovídající o úrovni obecné syntaktické performance). Dále se hodnotila fonologická 

produkce a lexikální diverzita. Výsledky studie potvrdily počáteční hypotézu, tedy že 

jazykové dovednosti dětí, které se později stanou dyslektiky, jsou slabší než u dětí 

nedyslektických. Jako nejslabší prediktor v tomto věku se ukázala oblast slovníku dětí, 

oproti tomu jako významné prediktory budoucích obtíží se jeví právě oblast fonologie 

a syntaxe (rizikové děti např. užívají oproti vrstevníkům jednodušší věty).  

V českém prostředí věnuje pozornost vývoji jazykových dovedností u dětí s SLI 

(i ve vztahu k SPU) např. Smolík (2009). U dětí s vývojovou dysfázií se vyskytuje 

postižení různých jazykových schopností v různé míře závažnosti. Stejně jako 

u dyslexie by nám tedy nemělo jít o pouhé potvrzení či vyloučení přítomnosti poruchy 

u daného dítěte, čehož dosáhneme vyčíslením výsledků dítěte v testových metodách 

a porovnáním výkonu s průměrem běžné populace, ale s ohledem na následnou péči nás 

zajímá podrobnější obraz poruchy, pátráme po konkrétních oslabeních jednotlivých 

jazykových schopností, příp. i po bližší specifikaci a míře obtíží. Pro účely diagnostiky 

je však zapotřebí disponovat nástrojem, který by byl s to rozlišit mezi dětmi s a bez 

vývojové dysfázie. Výzkum tam směřuje k odhalení oblastí, jejichž oslabení by bylo 

dětem s vývojovou dysfázií společné, zatímco děti bez dysfázie by v daných oblastech – 

nebo lépe úlohách – neselhávaly, hovoříme o tzv. markerech. Tyto markery neboli 

ukazatele poruchy vycházejí obdobně jako prediktory SPU z etiologie poruchy, tedy 

z určitých (geneticky daných) drobných poškození/deficitů nervové soustavy 

promítajících se do fungování jazykového/řečového systému (např. sluchová percepce, 
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pracovní paměť). Jednou ze sledovaných oblastí je oblast morfosyntaktická. Děti s SLI 

mají problém např. s koncovkami 3. osoby jednotného čísla sloves či s minulým časem 

(koncovka –s nebo –ed v anglickém jazyce), dále např. s mluvnickou shodou podmětu 

s přísudkem. O podstatě obtíží v oblasti gramatiky se však dosud vedou spory (narušení 

schopnosti osvojit si a chápat mluvnické kategorie a pravidla, resp. jejich osvojení na 

úrovni dětí mladšího věku, narušení schopnosti rozpoznávat tvary vzhledem k narušené 

sluchové percepci a tím chybně osvojená pravidla, aj.). U každé z úvah se však objevují 

zároveň argumenty, které ji na základě výzkumných dat vyvracejí. Opět se zde zároveň 

dostáváme k tématu odlišností jednotlivých jazykových systémů. Jde-li o vztah dysfázie 

a dyslexie, pak se z aktuálního poznání jeví, že se jedná o dvě poruchy, které se 

částečně překrývají ve svých příčinách. (podrobněji k odstavci viz Smolík, 2009) 
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2 . 5  M o r f o l o g i c k é  u v ě d o m o v á n í  –  v ý v o j  m o r f o l o g i e  u  d ě t í ,  

m o r f o l o g i e  v e  v ý z k u m u  

 

Čeština je jazykem z hlediska morfologie poměrně náročným. Na mysli mám tzv. 

mluvnické významy (Styblík et al., 1997), které jsou dány slovům ve větě vztahem 

k jiným slovům a jsou vyjádřeny různými tvary těchto slov. V případě vět či slovních 

spojení hovoříme o gramatické shodě. Při skloňování se operuje s rodem (mužský 

životný a neživotný, ženský, střední), číslem (jednotné a množné) a pádem jmen 

(podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen) a číslovek, při časování sloves pak 

s osobou (první, druhá, třetí), číslem (jednotné a množné), časem (přítomný, minulý 

a budoucí), způsobem (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací), rodem (činný 

a trpný) a videm (dokonavý a nedokonavý). A to je jen příklad gramatických jevů, které 

musí mluvčí zvládnout, aby mohla jeho výpověď sloužit k úspěšné vzájemné 

komunikaci. V češtině pro tuto kompetenci máme pojem jazykový cit (Zelinková, 

1994), který známe především z práce Z. Žlaba. Z výzkumů víme, že u dětí 

dyslektických je opoždění v této složce řeči zhruba o 2 roky oproti dětem ostatním 

(Žlab, Baumruková, In Zelinková, 1994).   

 Děti se morfologii a syntax, které patří do kategorie mluvnických dovedností 

(Vágnerová, Klégrová, 2008) jakožto rodilí mluvčí učí spontánně, aniž by jim byla 

nějaká pravidla explicitně sdělována. Hlavní část probíhá v době, než děti nastoupí do 

základní školy (Žlab, In Zelinková, 1994). Setkáváme se se dvěma názory (Ferreiro, 

Teberosky, 1982), jak vývoj či učení probíhá. V duchu asocianistické tradice je učení 

vnímáno jako podmiňování. Např. při osvojování jazyka dítě naslouchá tomu, co slyší 

kolem sebe, a snaží se to opakovat – napodobit. Počíná-li si správně, je pochváleno 

(pozitivní zpevnění), v případě chyby je ponecháno bez odezvy či pokáráno, opraveno 

(přichází „trest“). Dítě tak postupně opakuje jen ty správné tvary, na které se dostavila 

pozitivní reakce okolí. Pracuje přitom hojně s analogií, a právě zde podle zastánců 

druhého, piagetovského modelu ten stávající selhává. Dospělí se často baví tím, jak děti 

tvoří nesprávně některé tvary po vzoru jiných slov (maminkovi podle tatínkovi). Pokud 

by ale učení spočívalo ve zpevňované nápodobě slyšeného, kde se pak berou tyto 

analogicky odvozené tvary, které dospělí neužívají? Vystupuje tak nový model 

nahrazující pasivně naslouchající a opakující dítě čekající na „odměnu“ či „trest“ za dítě 

aktivně tvořící – rekonstruující jazyk.  
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 Příznivci druhého modelu (např. Ferreiro a Teberosky), který staví na Piagetově 

přístupu k vývoji inteligence, souhlasí s tím, že dítě sice naslouchá svému okolí, ale ze 

své přirozenosti je vedeno k tomu, aby si jazyk i s jeho pravidly nějak uchopilo samo 

pro sebe. Dítě kolem sebe vidí (tištěné) písmo a zajímá ho, co to je, k čemu to slouží, 

jak se s ním pracuje. Je tak ze své podstaty nevědomě aktivní při osvojování si 

gramatických pravidel. Vychází z toho, co kolem sebe slyší. Když neví či nemůže-li 

čerpat z konkrétní zkušenosti, použije již zmíněnou analogii (Ferreiro, Teberosky, 1982, 

Kutálková, 1996, Sovák, 1978). Zde je pak prostor pro chyby jako např. vytvoření tvaru 

maminkovi podle tatínkovi. Chyby jsou tak naopak považovány za znak inteligence, 

šikovnosti – dítě neví, jak u daného slova vytvořit správný tvar, tak zkusí použít 

koncovku, která se užívá jinde. Podle reakce okolí si ji buď zafixuje pro další použití, 

nebo si osvojí novou – správnou, na kterou ho okolí upozorní, kterou mu sdělí. Chyby 

pak přetrvávají nejdéle tam, kde se pracuje s výjimkou z pravidla.  

 Spontánní vývoj morfologie, syntaxe či gramatických pravidel je započat zhruba 

v době jako užívání prvních vět (resp. slov ve funkci vět), tj. někdy okolo prvního roku 

(Klenková, 1997, Kutálková, 1996). Ukončení vývoje je pak datováno na počátku 

školní docházky, kdy jsou ještě některé drobné odchylky korigovány explicitní výukou 

a děti jsou teprve nyní s to si pravidla uvědomit, pojmenovat a odůvodnit (Sovák, 1978, 

Vágnerová, Klégrová, 2008). Z hlediska chronologie pracují děti nejprve se substantivy 

a až posléze se slovesy, od nesklonných tvarů postupně přecházejí ke skloňování 

a časování (Sovák 1978, Kutálková, 1996). Z hlediska věku začínají děti skloňovat 

substantiva mezi 2. – 3. rokem společně s užíváním přídavných jmen a osobních 

zájmen. Po třetím roce se objevuje užití množného čísla. Mezi 3. a 4. rokem začínají 

tvořit souvětí, kdy slovosled určuje důležitost slov. Po čtvrtém roce už pak děti užívají 

i ostatní slovní druhy jako číslovky, spojky a předložky. (Klenková, 1997) Výpověď 

čtyřletých dětí je tedy již poměrně pestrá, ale stále to neznamená, že by byla bez 

(mluvnických) chyb. 

Raný vývoj syntaxe u anglicky mluvících dětí bez i s jazykovými obtížemi 

popisují např. Kamhi a Nelson (1988), zaměřují se přitom ve svém textu na jednoduché 

věty (simple clause types) a gramatickou morfologii (tedy morfémy, které určují 

gramatickou povahu slova/výpovědi, grammatical morphology). Úroveň vývoje se 

hodnotí podle hodnoty MLU (mean length of utterance), což je průměrná délka 

výpovědi dítěte, a také podle typu užívaných vět (clauses), které jsou považovány za 
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základní gramatickou strukturu jazyka a jejich základem je vždy sloveso – od 

jednoduchých (simple) po složité (complex), tvořených jmennými (noun) či slovesnými 

frázemi (verb phrases), s užitím příslovcí či gramatických morfémů. Ač jsou mezi 

českým a anglickým jazykem značné rozdíly, informace o nabývání jednotlivých 

mluvnických kategorií během vývoje a odchylky u dětí s narušeným vývojem řeči jistě 

nebude pro naši práci nezajímavá.  

 Pokud jde o typy vět, můžeme ve vývoji rozlišit užití vět intranzitivních (podmět 

a přívlastek, který nevyžaduje doplnění předmětem), následuje užívání jednoduchých 

vět tranzitivních (sloveso vyžaduje předmět) a equativních (sloveso je tvořeno sponou 

a doplňkem, např. „V létě je teplo.“), věty jsou postupně komplexnější, doplněné 

o jmenné a slovesné fráze, časem i o příslovečné (adverbial) fráze (nejen příslovce). 

Základem jmenné fráze je tzv. hlava (head), k té postupně přibývají další jména 

s různými funkcemi – adjektivní (adjectivals) či určující (determiners), později 

i iniciátory (initiators) a postmodifikátory (postmodifiers). Stejně tak u slovesných frází 

lze ve vývoji rozlišit užívání hlavy či hlavního slovesa, ke kterému přibývají čtyři typy 

funkčních resp. pomocných (auxiliary) sloves – nejprve průběhové (continuum) 

a jednoduché modální tvary, později perfect a pasivní tvary. Gramatické morfémy tvoří 

v angličtině jednak koncovky (inflectional endings) a funkční slova (zájmena, členy, 

předložky, spojky a pomocná slovesa), jednak vázané či volné morfémy. U podstatných 

jmen značí koncovka množné číslo či přivlastnění, u sloves např. třetí osobu jednotného 

čísla, u příslovcí či přídavných jmen stupňování. Zdá se, že děti s narušeným 

jazykovým vývojem (language-impaired) vykazují jisté odlišnosti, nikoli však co do 

stádia či frekvence výskytu gramatické struktury v daném věku, nýbrž z hlediska 

lexikálního – dalo by se říci, že užívají „jednodušší“ alternativy. U jmenných frází 

časově zaostávají v užívání postmodifikátorů. U slovesných frází častěji hovoří 

v přítomném čase spíše než o intencích či povinnostech, kde je zapotřebí užít modální 

tvary. Celkově vyjdeme-li stejně jako autoři z funkcionalistického pohledu na jazyk 

a řeč, omezují se děti s jazykovými poruchami čistě na komunikační funkci jazyka, 

u které není nutně potřeba užívat složitějších tvarů, zaměřují se spíše na sdělení 

významu, zatímco jejich kompetence k užití (složitějších) syntaktických forem je oproti 

dětem bez jazykových obtíží na úrovni mladšího věku. (viz Kamhi a Nelson, 1988) 

V oblasti morfologie, resp. obecněji syntaxe, gramatiky, můžeme ve výzkumu 

prediktorů dyslexie sledovat několik jevů – citlivost vůči gramatickým vzorcům 
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z hlediska produkce i percepce, při podnícené produkci pak i tvorbu nominálních 

a verbálních koncovek, tedy skloňování a časování (van Alphen et al., 2004). Van 

Alphen s kolegy (2004) testovali (nejen) tyto dovednosti u dětí ve věku 19 a 25 měsíců 

(zaměřeno na percepci gramaticky správných vět u dětí s rodinným rizikem dyslexie 

a kontrolní skupiny) a u dětí v rozmezí 3 let 3 měsíců až 3 let a 7 měsíců (zaměřeno na 

gramaticky správnou produkci u (jiných) dětí s rodinným rizikem dyslexie, kontrolní 

skupinou a nyní i u dětí s SLI, kdy je možné s ohledem na věk již tuto diagnózu 

stanovit). Z výsledků vyplývá, že děti ve věku 19 měsíců v rizikové skupině nerozlišují 

gramaticky správné a nesprávné věty oproti dětem z kontrolní skupiny. Ve věku 25 

měsíců je rozdíl mezi skupinami stále patrný, z čehož lze vysoudit, že děti z rizikové 

skupiny mají problém s nalézáním gramatické struktury mateřského jazyka. Z hlediska 

produkce rizikové děti ve věku 3 let a 6 měsíců vykazují znalost gramatické morfologie 

na úrovni typické pro mladší děti, selhávají oproti skupině intaktní jak při tvorbě 

množného čísla podstatných jmen, tak i u skloňování jmen a časování sloves, děti ze 

skupiny SLI jsou na tom v porovnání s rizikovými dětmi ještě hůře.   
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2 . 6  H o d n o c e n í  ú r o v n ě  r o z v o j e  m o r f o l o g i e  –  Ž l a b o v a  z k o u š k a  

j a z y k o v é h o  c i t u ,  T e s t  m o r f o l o g i c k é h o  u v ě d o m o v á n í  

 

V jazyce či řeči můžeme hodnotit vývoj morfologie ze dvou hledisek. Za prvé 

z hlediska porozumění, kdy je dětem např. prezentována věta a ony mají vybrat mezi 

drobně se lišícími obrázky ten, který nejvíce odpovídá sdělení (v projektu ELDEL 

sledováno testem zvaným Porozumění větám, tzv. TROG). Za druhé z hlediska 

produkce, kdy je dítě vyzváno k tvorbě spojení či věty a je hodnocena správnost 

vytvořených tvarů vzhledem k jazykové (gramatické) normě (Kamhi a Nelson, 1988). 

Nás zde zajímá právě ona druhá varianta. 

Pojmem morfologické uvědomování je myšlena schopnost dětí tvořit správné 

tvary slov či spojení v daném slovním či větném kontextu – tedy úroveň osvojení 

dovednosti skloňovat a časovat. V češtině se setkáváme s možná srozumitelnějším 

pojmem jazykový cit, se kterým pracuje např. Žlab v testu zvaném Zkouška jazykového 

citu. Právě z této metody hodnotící úroveň rozvoje schopnosti užití morfologie u dětí 

mladšího školního věku vyšel Test morfologického uvědomování (TMU).   

 

2.6.1 Žlabova Zkouška jazykového citu 

 

Žlabova Zkouška jazykového citu (Žlab, 1992) je nástrojem „k objektivnímu posouzení 

schopnosti dítěte používat v řeči obvyklé gramatické tvary“ (tamtéž s. 3). Žlab vychází 

ze skutečnosti, že všechny jazykové složky (gramatická, syntaktická, lexikální 

a sémantická) procházejí vývojem, vývojovými stádii, který není v době nástupu do 

školy ještě mnohdy ukončen, naopak je dále obohacován novými vlivy, jako je právě 

školní výuka, četba aj. Odchylky ve vývoji řeči mohou značit neurologické poruchy 

(např. dysfázie provází často dyslexii). Je tedy potřeba mít k dispozici nástroje ke 

zhodnocení úrovně rozvoje jednotlivých řečových rovin, které by nás upozornily na 

nedostatky, které mohou, ale nemusí být vývojové. Mohou ukazovat na nedostatečnou 

sociální stimulaci nebo být symptom či signálem závažnější poruchy – distinkce už je 

věcí podrobnější komplexní diagnostiky. Pro posouzení úrovně gramatického či 

jazykového cítění dítěte slouží právě Žlabova zkouška, která je určena pro žáky 1. až 5. 

třídy základní školy. K dispozici jsou normy se stenovým hodnocením z roku 1984.  
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 Zkouška se skládá z pěti subtestů s rostoucí obtížností. Každý začíná zácvikem, 

ve kterém usilujeme, aby dítě úkol pochopilo. Následují testové položky. V prvním 

subtestu dítě přiřazuje k podstatnému jménu ukazovací zájmeno a sleduje se tak správné 

určení rodu. Druhý subtest má dvě části, v první má dítě za úkol přechylovat podstatná 

jména rodu mužského do rodu ženského a opačně, ve druhé části dítě odvozuje od 

podstatného jména či slovesa příslušné přídavné jméno. Třetí subtest má též dvě části, 

v první dítě tvoří správný tvar podstatného jména v daném pádě (tzv. deklinace), 

ve druhé převádí věty z přítomného času do minulého (sleduje se tvorba správného 

tvaru minulého času sloves). Pro ztížení se v úlohách pracuje se slovy, ve kterých 

dochází při manipulaci ke změně samohlásky/sek ve slovním kmeni. Ve čtvrtém 

subtestu dítě doplňuje dle zadání slova do věty, sleduje se, zda doplní slova 

ve správném tvaru s ohledem na z věty plynoucí pád – důraz je zde na gramatické shodě 

(doplňuje se spojení podstatného jména s přídavným, číslovkou či zájmenem). 

V posledním, pátém subtestu hledá dítě v řadě příbuzných slov jejich společný slovní 

kořen (Žlab, 1992).        

V dnešní době se jeví jako obtížné eliminovat vliv probraného učiva. Dříve 

výuka postupovala podle osnov, které přesně předepisovaly, co se v jaké době v jakém 

ročníku probírá. Dalo se tak předpokládat, pokud byl test zadán dětem ve stejném 

období, že budou rozdíly minimální. Dnes výuka postupuje podle tzv. Rámcového 

vzdělávacího programu, který sice též stanovuje obsah výuky, ale školám je dána 

mnohem větší volnost, co se týče časového řazení látky (Školní vzdělávací program). 

S těmito možnými vlivy tak musíme počítat a zohlednit je při interpretaci dat.  

 

2.6.2 Test morfologického uvědomování – fáze testování 1, 2 a 3  

 

Na počátku projektu ELDEL byla většina sledovaných dětí ve věku 5ti (výjimečně 4) 

let. Při tvorbě nástroje hodnotícího úroveň rozvoje morfologie – konkrétně 

morfologického uvědomování, se tak vyšlo z (pro české prostředí dostupné) Zkoušky 

jazykového citu (Žlab, 1992), bylo však potřeba ji s ohledem na věk sledovaných dětí 

upravit.  

 O úpravu testu pro děti předškolního věku se pokoušela již v 80. letech 

O. Zelinková (In Žlab, 1992). Použila Žlabův první subtest a doplnila ho vlastním 

subtestem, kdy děti v devíti úkolech vybíraly ze 3 vět tu gramaticky správnou větu, 
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v desátém úkolu měly doplnit správný tvar číslovky. Test se během standardizace 

ukázal jako cenný pro hodnocení podprůměru či poruchy, pro ostatní děti byl však 

poměrně snadný a neumožňoval podrobnější diferenciaci. Pro naše účely se nám dále 

jevil jako nevyhovující z důvodu krátkého rozsahu (pouze dva subtesty), velkého 

(formálního i obsahového) rozdílu mezi testem pro děti předškolní a školní (což by 

představovalo problém při (kvalitativním) posouzení pokroků ve vývoji mezi 

jednotlivými fázemi testování) a především i proto, že usilujeme o zhodnocení úrovně 

gramaticky správné produkce, v druhém subtestu v modifikované verzi vybírá dítě 

z nabídky, což odkazuje spíše k porozumění. Bylo tedy rozhodnuto pro tvorbu vlastní 

modifikace Žlabova testu a byl vytvořen Test morfologického uvědomování. 

 Test morfologického uvědomování (varianta 1, vysvětleno viz níže) se skládá ze 

šesti subtestů, z nichž každý je tvořen čtyřmi položkami. Administrace všech subtestů je 

shodná. Dítě seznámíme se „slovní hrou“ a vysvětlíme mu, jak ji budeme hrát. 

„Několikrát to zkusíme spolu“ během cvičných položek. Oproti Žlabovu testu jsme na 

děti přísnější a neposkytujeme jim ani zde zpětnou vazbu, úlohu jim nijak 

nevysvětlujeme, jen uvedeme několik příkladů a je na dítěti, zda podstatu úkolu 

pochopí. Účelnost tohoto přístupu při administraci byla po první fázi testování 

diskutována, namísto samotné produkce dítěte testujeme zároveň jeho porozumění 

zadání, pro zachování možnosti srovnávání výsledků napříč fázemi testování však byl 

postup administrace (tedy nevysvětlování úkolu dítěti, neposkytnutí zpětné vazby ani 

během zácviku) zachován. Při zácviku jsme dítěti sdělili správnou odpověď, ale blíže 

jsme nekomentovali tu jeho. Během následujících testových položek už byly děti 

chváleny za každou odpověď bez ohledu na její přesnost, pokud si byly nejisté, byly jen 

povzbuzeny k další snaze.  

 Z hlediska obsahu pracuje test s několika mluvnickými jevy. V prvním subtestu 

mají děti za úkol tvořit množné číslo podstatných jmen. Ve druhém subtestu odvozují 

od infinitivu slovesa tvar třetí osoby jednotného čísla. Ve třetím subtestu opět pracují se 

slovesy a odvozují tvar minulého času z přítomného. Ve čtvrtém subtestu odvozují 

přídavná jména ze slovesa či podstatného jména. V pátém subtestu se pracuje 

s přechylováním – tvorbou podstatného jména rodu ženského z mužského a naopak. 

V šestém subtestu je podstatou úkolu gramatická shoda – do věty se doplňuje slovní 

spojení (přídavné a podstatné jméno) v odpovídajícím tvaru. Znění položek jednotlivých 

subtestů viz příloha 1 



30 
 

 Po dokončení druhé fáze testování (tzv. T2) se ze získaných výsledků jevily 

některé subtesty či položky již jako příliš jednoduché a tudíž nevhodné pro užití ve třetí 

fázi testování (tzv. T3), kdy se předpokládalo, že budou děti ve vývoji ještě o kus 

napřed. Bylo tedy rozhodnuto pro určitou modifikaci testu a vznikl Test morfologického 

uvědomování 2. Konkrétně šlo o vynechání pátého subtestu, kde děti přechylovaly 

z mužského rodu do ženského a obráceně, a o přidání po dvou položkách do každého ze 

subtestů, přičemž se usilovalo o zvýšení obtížnosti u daného jazykového jevu. Test byl 

tedy nově tvořen pěti subtesty po šesti položkách. Způsob administrace, včetně znění 

zadání a cvičných položek zůstaly nezměněny. Znění položek jednotlivých subtestů viz 

příloha 2 
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3  P r a k t i c k á  č á s t  

 

3 . 1  V ý z k u m n ý  v z o r e k ,  m e t o d a  a  p r ů b ě h  s b ě r u  d a t   

 

3.1.1 Nábor dětí do projektu 

 

Nábor dětí do projektu ELDEL Praha, pracovní skupina WP2, byl zahájen od března 

roku 2009. Byly vytvořeny dva letáky, jeden pro rodiče dětí, druhý pro odborné 

pracovníky, které byly rozeslány do mateřských škol, pedagogicko-psychologických 

poraden, speciálně pedagogických center a dalších zájmových i odborných zařízení 

zaměřených na děti. Zařízení byla vybrána z části náhodně, z části podle toho, kde měly 

zapojené osoby z již dřívější doby navázané kontakty. Zároveň byl projekt prezentován 

i prostřednictvím médií. Od počátku byli rodiče seznámeni se skutečností, že se výzkum 

zaměřuje na mapování vývoje dětí s rizikem dyslexie – dětí s rodiči, kteří měli sami 

nějaké obtíže ve čtení a psaní, či dětí s poruchami v oblasti řeči. Zapojení rodin do 

projektu tak spočívalo čistě na jejich dobrovolném zájmu o projekt.  

 Požadovaný věk dětí byl 5 let. Požadavek však ve snaze o co největší vzorek 

a s ohledem na pokyny mezinárodního koordinátora projektu ELDEL nebyl striktně 

dodržován. Některé děti dosáhly věku 5ti let až v průběhu testování, některé během 

testování dosahovaly již věku šesti let a dokonce započaly se školní docházkou. To se 

později ukázalo jako ne příliš šťastné při práci s daty, jelikož mezi dětmi byly relativně 

velké rozdíly ve věku, ve kterém byly testované, dále se překrýval věk některých dětí 

napříč fázemi (např. v první fázi testování bylo nejstaršímu dítěti 75 měsíců, ve druhé 

fázi bylo nejmladšímu dítěti 67 měsíců, podrobněji popsáno viz dále). 

 Testování probíhalo podle přání rodičů doma, v mateřské a později základní 

škole či školní družině, v prostorách katedry psychologie PedF UK v Praze či 

spolupracujících odborných pracovišť. Děti testovali vyškolení výzkumní asistenti, 

jejichž činnost podléhala důsledné supervizi. Asistenti pracovali kromě dětí také s jejich 

rodiči, se kterými realizovali anamnestické rozhovory, rodiče dále absolvovali Zkoušku 

čtení (test doplňování vět) a vyplňovali mimo jiné i sebehodnotící dotazníky ohledně 

svých čtenářských a obecně gramotnostních dovedností. 

 Rozdělení do skupin na děti s běžným řečovým vývojem (kontrolní skupina), 

s potížemi v řečovém vývoji (vývojovou dysfázií, SLI) a s rodinným rizikem dyslexie 
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(familiární zátěž) bylo při náboru dětí jen orientační a nemělo na průběh testování vliv. 

Závazné rozdělení do skupin proběhlo až po první fázi testování na základě získaných 

údajů. Děti do skupiny SLI byly zařazeny na základě deficitních skórů ve vybraných 

testech (podrobněji viz teoretická část), do skupiny s rodinným rizikem na základě 

informací rodičů o svých vlastních obtížích ve čtení a psaní v dětství (objektivní 

zhodnocení případných obtíží rodičů v současné době na základě vyhodnocení Zkoušky 

čtení je plánováno až na pozdější fáze zpracování dat, prozatím se pracuje se 

subjektivními výpověďmi). Ostatní děti byly zařazeny do skupiny tzv. intaktní, tedy děti 

bez obtíží ve vývoji, s běžným vývojem (BV). Při rozdělování dětí vyvstaly i další 

skupiny (např. tzv. SSD, kam byly zařazeny děti, které mají řečové obtíže pouze 

v oblasti výslovnosti), o kterých zde ale není potřeba podrobněji pojednávat.    

 

3.1.2 Popis zpracovávaného vzorku a jeho samotná „tvorba“ 

 

Při popisu vzorku se zaměřuji na sběr dat u dětí náležejících do skupiny s běžným 

řečovým vývojem (tzv. intaktní, BV) a do skupiny s narušeným vývojem řeči (zde 

konkrétně vývojová dysfázie, specific language impairment, SLI). Do této druhé 

skupiny (SLI) zařazuji zároveň i děti, která plní současně kritéria pro zařazení do 

skupiny SLI a do skupiny dětí s rodinným rizikem (RR) dyslexie, a to z důvodu toho, že 

při předchozí práci s daty (porovnání rozvoje morfologie u dětí s běžným řečovým 

vývojem a u dětí ze skupiny rodinného rizika, Kučerová, 2012) nebyly u dětí 

s rodinným rizikem dyslexie v porovnání s dětmi s běžným vývojem prokázány 

významné odlišnosti ve vývoji v oblasti morfologie, rodinné riziko se tedy nejeví jako 

zvlášť významný faktor, ale stále ještě můžeme u dětí ze skupiny rodinného rizika i SLI 

hledat vliv přítomnosti SLI na rozvoj dyslexie.  

 Zařazení dětí do skupin RR, SLI a BV (kontrolní skupina) proběhlo zpětně na 

základě údajů získaných v první fázi testování. Do skupiny rodinného rizika byly 

zařazeny děti, jejichž rodiče do anamnestického dotazníku (tzv. Rodinné Interview) 

uvedli vlastní obtíže s osvojováním čtení či psaní alespoň u jednoho z rodičů. Do 

skupiny s narušeným vývojem řeči (SLI) byly děti zařazeny na základě svých výkonů 

ve třech testových metodách – konkrétně Slovník (adaptace slovníkové zkoušky 

z testové baterie WPPSI-III, zaměřeno na hodnocení obsahové stránky řeči, resp. 

úrovně aktivní slovní zásoby), Test morfologického uvědomování (testová metoda 
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inspirovaná Zkouškou jazykového citu Z. Žlaba, hodnocení dovednosti správně užívat 

morfologická/syntaktická pravidla jazyka) a Test porozumění větám (adaptace testové 

metody TROG-2, hodnocení znalosti morfologie z hlediska percepce) – z výsledků dětí 

byly vypočítány u jednotlivých testů průměrné hodnoty skórů a standardní odchylky. 

Do skupiny SLI byly zařazeny děti, které alespoň u dvou ze tří jmenovaných testů 

dosáhly výkonů horších než -1 standardní odchylka, příp. výkonu horšího než -1 

standardní odchylka u testu Slovník a u zbylých dvou výkony rovny -1 standardní 

odchylce. 

Sběr (zde zpracovávaných) dat probíhal ve třech fázích testování (tzv. T1-T3). 

První fáze testování (T1) probíhala s výjimkou 2 dětí od května do začátku října roku 

2009 (jedno děvče bylo testováno již v březnu, jeden chlapec byl dodatečně testován 

v lednu následujícího roku). První fáze testování (T1) se zúčastnilo 34 dětí ze skupiny 

dětí s narušeným vývojem řeči a 47 dětí ze skupiny s běžným vývojem. Druhá fáze 

testování T2 probíhala od března do října roku 2010. Zúčastnilo se jí 32 dětí ze skupiny 

s narušeným vývojem řeči a 44 dětí ze skupiny s běžným řečovým vývojem. Třetí fáze 

testování (T3) byla rozložena do období březen až červen 2011. Účastno bylo 29 dětí ze 

skupiny SLI a 43 dětí BV. Podrobněji viz tabulka 1. 

V T1 byly děti ve věku od 58 do 75 měsíců, průměrný věk zúčastněných dětí byl 

67 měsíců (směrodatná odchylka, SD = 3,9 měsíce). V T2 byl věk dětí od 67 do 86 

měsíců, průměrný věk byl 76 měsíců, SD = 4,4. V T3 se věk dětí pohyboval v rozmezí 

79 až 97 měsíců, průměr 88 měsíců, SD = 4,5 měsíců. Podrobněji viz tabulka 2. Z toho 

plyne, že věk dětí v jednotlivých fázích testování má relativně velké rozpětí (v T1 byl 

rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 17 měsíců, v T2 19 měsíců, v T3 18 měsíců), což 

by mohlo mít vliv na výkony dětí, předpokládáme-li (intenzivní) vývoj dětí v oblasti 

morfologie v předškolním období i na počátku školní docházky. Zároveň se věky dětí 

v jednotlivých fázích testování do určité míry překrývají (viz tabulka 3, rozdělení dětí 

do skupin v intervalech po 5 měsících slouží pouze pro zpřehlednění dat, nenese žádný 

hlubší význam, graficky je věkové rozložení dětí napříč fázemi znázorněno v grafu 1). 

Nejen z těchto důvodů jsem se tedy rozhodla nezpracovávat data s ohledem na fázi 

testování (vysvětleno viz dále).   
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Tabulka 1. Počet dětí v jednotlivých fázích testování vč. údajů o jejich věku 

  
T1 T2 T3 

  
SLI BV Celkem SLI BV Celkem SLI BV Celkem 

Počet dětí (n) 34 47 81 32 44 76 29 43 72 

V
ě

k 
v 

m
ě

sí
cí

ch
 Minimum (min) 58 61 58 68 67 67 79 79 79 

Maximum (max) 72 75 75 85 86 86 95 97 97 

Průměr 65 67 67 76 77 76 87 89 88 

Medián 66 68 66 75 78 76 86 89 88 

Směr. odchylka (SD) 3,9 3,6 3,9 4,7 4,2 4,4 4,8 4,2 4,5 

První, druhá a třetí fáze testování (T1, T2 a T3), skupina dětí s narušeným (SLI) a běžným (BV) vývojem řeči 

 

Tabulka 2. Průběh fází testování vzhledem k měsícům v roce 

 
Počet testovaných dětí 

 
T1 (rok 2009) T2 (rok 2010) T3 (rok 2011) 

Celkem dětí 81 76 72 

Březen  1 21 1 

Duben  0 21 39 

Květen  11 10 21 

Červen  24 17 11 

Červenec  23 4 
 Srpen  3 1 
 Září  17 1 
 Říjen  1 1 
 Leden 2010 1 

  První, druhá a třetí fáze testování (T1, T2 a T3) 

   

Tabulka 3. Počet dětí v určitém věkovém intervalu v jednotlivých fázích testování 

  
Počet testovaných dětí 

  
T1 T2 T3 

V
ě

k 
d

ě
tí

 v
 m

ě
sí

cí
ch

 

<55;60) 4     

<60;65) 25     

<65;70) 28 5   

<70;75) 24 24   

<75;80) 
 

27 2 

<80;85)   18 14 

<85;90)   2 28 

<90;95)     22 

<95;100)     6 

Celkem 81 76 72 

První, druhá a třetí fáze testování (T1, T2 a T3) 
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Graf 1. Grafické znázornění věkového rozložení dětí v jednotlivých fázích testování 

 
První, druhá a třetí fáze testování (T1-T3) 

 

S ohledem na výše zmíněné důvody a zároveň s odkazem na odbornou literaturu (viz 

teoretická část práce) a vlastní dřívější práci (Kučerová, 2012) nebudu při následné 

analýze dat sledovat rozdíly mezi dětmi s SLI a BV v jednotlivých fázích testování, ale 

soustředím se na rozdíly v rámci věkových skupin, které budou za tímto účelem (uměle) 

utvořeny. Data, která byla od dětí v rámci tří po sobě jdoucích fází testování získána, 

budou seřazena chronologicky podle věku respondenta v době testování. Prošlo-li dítě 

všemi třemi fázemi testování, budou jeho výsledky v celkovém vzorku třikrát, pokaždé 

však budou zpracovávány v jiné věkové skupině. Tento postup se jeví jako logičtější, 

jelikož i jiní autoři (viz teoretická část práce) nacházejí odlišnosti ve vývoji morfologie 

dětí s běžným a s narušeným řečovým vývojem (jen) v některých věkových obdobích.  

Vzhledem k tomu, že u použité metody sběru dat (Test morfologického 

uvědomování) došlo mezi druhou a třetí fází testování ke změně (úpravy v testu), při 

analýze se omezím na subtesty a položky, které jsou shodné ve všech třech fázích 

testování. Konkrétně se jedná o 1. až 4. a 6. subtest v první variantě testu, kterým 

odpovídají první čtyři položky 1. až 5. subtestu druhé varianty testu. 

 Tabulka 4 se týká vnitřní koherence zpracovávaných položek a subtestů a tedy 

i reliability použitého Testu morfologického uvědomování (jeho redukované části 

zpracovávané v této diplomové práci). Skóry sledovaných dětí v jednotlivých subtestech 

významně korelují s jejich celkovými skóry v Testu morfologického uvědomování (r > 

0,6). Cronbachova alfa udávající koeficient reliability nabývá hodnoty 0,768, což hovoří 

pro vysokou (nad 0,7) vnitřní konzistenci a reliabilitu zpracovávaného testu.  
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Tabulka 4. Vzájemné korelace jednotlivých subtestů a jejich korelace s celk. skórem 

  S1 S2 S3 S4 S6 CS   
Cronbach's 

Alpha S1 1 0,359 0,232 0,354 0,216 0,694   

S2   1 0,300 0,395 0,411 0,712   0,768 

S3     1 0,311 0,493 0,680   

N of Items S4       1 0,346 0,675   

S6         1 0,666   6 

Subtest 1-4 a 6 (S1-S4, S6), celkový skór (CS) v Testu morfologického uvědomování, n = 226 – 229 

  

3.1.3 Rodinné pozadí dětí a podrobnější anamnestické údaje 

 

Na následujících řádcích bych ráda poskytla čtenáři podrobnější informace 

o sledovaných dětech a jejich rodinách, jejichž výkony v Testu morfologického 

uvědomování dále v práci zpracovávám. Základním zdrojem informací je mi dotazník 

s názvem Rodinné interview, který vyplňoval zaškolený administrátor společně s rodiči 

dětí během první fáze testování (T1) v projektu ELDEL a který byl vytvořen (prozatím 

výlučně) pro účely tohoto projektu.  

 O věku dětí pojednávám na jiných místech této práce. Popis vzorku bych zde 

tedy započala informací o skladbě vzorku z hlediska pohlaví účastníků. Z 81 

zúčastněných dětí (resp. dětí ze skupin SLI a BV, které vypracovávaly Test 

morfologického uvědomování ve fázi T1) je 40 chlapců a 41 děvčat, ve skupině BV je 

poměr chlapců ku dívkám 16 ku 31, ve skupině SLI 24 ku 10 (viz tabulka 5). 

V rámci první fáze testování (T1) byl dětem zadáván mimo jiné i inteligenční 

test – Ravenovy Barevné progresivní matice (tj. série A, AB, B). Jedná se o zkoušku 

zaměřenou na nonverbální složku inteligence (např. Schürer, In Švancara a kol., 1980) 

a použita byla proto, že u verbální složky předpokládáme u dětí s SLI či rizikem 

dyslexie přítomnost oslabení (viz teoretická část práce). Zkouška byla administrována 

dětem individuálně, odpovědi dětí do záznamového archu zaznamenával administrátor. 

Průměrné výkony dětí ze skupiny s běžným vývojem řeči (BV) a s vývojovou dysfázií 

(SLI) uvádím v tabulce 5. Tabulka obsahuje jednak průměry a standardní odchylky 

(SD) celkového skóru v testu (součet sérií A, AB a B), jednak jejich převod na hodnoty 

IQ, kde byl však problém vzhledem k existenci převodních norem až od věku 5 let 

6 měsíců. Uvádím tak v příslušném oddílu tabulky jen údaje dětí, u nichž bylo možné 

převod realizovat. Mezi skupinami dětí s běžným vývojem řeči a s vývojovou dysfázií 

se ukázal jak u celkového skóru, tak u omezeného vzorku dat udávajících hodnotu IQ, 
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statisticky významný rozdíl mezi skupinami, kdy sledované děti ze skupiny SLI 

vykazují nižší hodnotu neverbální inteligence v porovnání s dětmi ze skupiny BV.    

 

Tabulka 5. Počet dětí v jednotlivých skupinách vzhledem k věku, výkony dětí 

v Ravenově inteligenčním testu 

 Počet dětí 

Ravenovy Barevné progresivní matice 

 
Celkový skór ** IQ *** 

 
N Průměr SD n* Průměr SD 

BV 47 46 18,3 4,6 26 112,3 11,5 

chlapci 16   
 

    
 

  

dívky 31             

SLI 34 34 15,9 3,6 18 100,9 10,9 

chlapci 24   
 

    
 

  

dívky 10             

Celkem 81 80 17,3 4,4 44 107,7 12,6 

chlapci 40   
 

    
 

  

dívky 41             

* pro děti mladší 5 let 6 měsíců neuvádí manuál IQ normy 
** p = 0,013, *** p = 0,003 (rozdíl mezi dětmi ze skupin BV a SLI v celkovém skóru a IQ) 
Děti ze skupiny s běžným (BV) a narušeným (SLI) vývojem řeči, počet dětí (n), standardní odchylka (SD) 

 

V zahraničních studiích se pravidelně setkáváme s informací o tzv. lokalitě, ze které děti 

pocházejí. Rozlišuje se mezi venkovem, malým městem, předměstím či velkoměstem. 

V našem prostředí ale otázce topografie běžně pozornost nevěnujeme a to z důvodu, že 

u nás není výrazný rozdíl mezi školstvím a péčí o dítě v prostředí venkova či města 

(Jošt, 2011). Ani při náboru dětí do projektu ELDEL se neřešilo, zda děti bydlí na 

vesnici či ve městě (a v jak velkém) či kam docházejí do mateřské či později základní 

školy.    

 Vrátím-li se k dětem a jejich časnému vývoji, 96 % dětí se narodilo v termínu, 

pouze 3 děti (3 a 5 týdnů) před stanoveným termínem porodu. U 15 % dětí se vyskytly 

při porodu či během raného dětství nějaké zdravotní komplikace (náročný porod, 

zkažená plodová voda, omotaná pupeční šňůra, poporodní infekce, srdeční vada aj.). 

Z dětí, které podstoupily vyšetření, se u 15 % objevil nějaký defekt či deficit v oblasti 

zraku (většinou subnormní zraková ostrost korigovaná brýlemi, dále šilhavost, 

astigmatismus), u 6 % dětí se ukázaly obtíže v oblasti sluchu (nedoslýchavost). Jde-li 

o lateralitu, 86 % dětí je pravorukých, 10 % dětí je levorukých a 4 % dětí mají 

nevyhraněnou preferenci (tzv. ambidextrie, obouručnost). Podrobnější údaje o počtech 

dětí v jednotlivých skupinách (BV a SLI) viz tabulka 6. 
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Tabulka 6. Anamnestické údaje o dětech – okolnosti porodu, základní zdravotní údaje 

  

Narození v 
termínu 

Komplikace peri- 
či  postnatální Zrak v normě Sluch v normě ** Lateralita*** 

Ano Ne* Ano Ne Ano Ne Nevyš. Ano Ne Nevyš. Pravák Levák Nevyhr. 

BV 46 1 7 40 27 8 11 22 2 21 40 5 1 

SLI 32 2 5 29 25 1 9 23 1 10 28 3 2 

Celkem 78 3 12 69 52 9 20 45 3 31 68 8 3 

* Ve skupině BV jedno dítě 5 týdnů před termínem porodu, ve skupině SLI 2 děti 3 týdny před termínem 

** U dvou dětí ze skupiny BV rodiče neodpověděli 

       *** U jednoho dítěte ze skupiny BV a jednoho ze skupiny SLI rodiče neodpověděli 

   Dítě nebylo vyšetřeno (Nevyš.), dítě nemá vyhraněnou lateralitu (Nevyhr.) 

     

V anamnestickém dotazníku Rodinné interview nás zajímal i jazykový/řečový vývoj 

dětí. Je zde však potřeba mít na mysli, že uvedené údaje vycházejí často ze 

subjektivního dojmu rodičů, který ne vždy odpovídá realitě – rodiče mohou 

nadhodnocovat výkon dětí např. proto, že nemají srovnání apod. Ze získaných údajů 

vyplývá, že děti ze skupiny s běžným řečovým vývojem začaly mluvit (první slovo) 

v průměru ve věku 10,4 měsíců (SD 3,4), oproti tomu děti ze skupiny s narušeným 

vývojem řeči (SLI) řekly své první slovo v průměru ve věku 11,4 měsíců (SD = 4,0), tj. 

o měsíc později. Rozdíl mezi skupinami však není statisticky významný (p = 0,188).  

 O vývoj řeči si dělali starost rodiče 35 % dětí, přitom jen u 20 % ve skupině BV, 

zato ve skupině SLI u 56 % dětí. Aktuálně si dělají starost o řečové dovednosti rodiče 

48 % dětí, přitom 90 % dětí je v péči odborníka (logoped, SPC). Ponejvíce si rodiče 

všímají zřetelných dyslalických obtíží. Ve skupině BV si dělají starost o úroveň řeči 

rodiče 26 % dětí, kdy 83 % dětí je v péči odborníka. Ve skupině SLI jsou rodiče 

znepokojeni u 79 % dětí, v péči odborníka je 93 % z nich. Shrnutí údajů o řečovém 

vývoji dětí a aktuálních řečových obtížích hodnocených rodiči je v tabulce 7.   

 

Tabulka 7. Anamnestické údaje o dětech – řečový vývoj 

  

První slovo/v měsících 
Starost rodičů o 
vývoj řeči dítěte 

Aktuální obtíže v řeči dle 
rodičů 

Opovědělo Průměr SD Ano Ne Ano Ne Péče** 

BV 41* 10,4 3,4 9 37 12 35 10 

SLI 25* 11,4 4,0 19 15 27 7 25 

Celkem 0 10,8 3,7 28 52 39 42 35 

* Rozdíl mezi skupinami BV a SLI ve věku, kdy řekly děti své první slovo, p = 0,188 

** Dítě je v péči odborníka (logoped, SPC) 
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Ve většině rodin (98 %) se hovoří doma pouze česky, jen v jedné rodině figuruje navíc 

němčina a v jedné slovenština, v obou případech je to u jednoho z rodičů. V 77 ze 78 

rodin se věnují společnému prohlížení a čtení knih, děti přitom naslouchají, prohlížejí si 

a popisují obrázky, společně vyprávějí přečtený příběh a doptávají se vzájemně na to, co 

jim není jasné či co bylo zapomenuto. Všechny ze sledovaných dětí docházely v první 

fázi testování do mateřské školy – 93 % do běžné státní mateřské školy (jedno dítě ze 

skupiny SLI dochází do logopedické třídy), 5 % do mateřské školy soukromé a 2 % dětí 

do mateřské školy speciální (obě děti jsou ze skupiny SLI). Viz tabulka 8.   

 

Tabulka 8. Anamnestické údaje – sociální a rodinný kontext vývoje dítěte 

  

Doma se mluví pouze česky 
Společné 

prohlížení/čtení knih Typ navštěvované MŠ 

Ano Ne Další jazyk Ano Ne Státní Soukromá Speciální 

BV 46 1 Němčina 46 0 45 2 0 

SLI 33 1 Slovenština 31 1 30** 2 2 

Celkem 79 2   77* 1 75 4 2 

* U jednoho dítěte ze skupiny BV a u dvou ze skupiny SLI rodiče neodpověděli 
 ** Jedno z dětí dochází do logopedické třídy 

     

Požadavky na děti přijímané do projektu nebyly v době jejich náboru nijak striktně 

definovány s výjimkou faktoru věku. Z toho plyne i pestrost vzorku dětí, se kterými se 

v projektu pracovalo. Zároveň se to odrazilo i na skutečnosti, že anamnestický profil 

dětí z rizikových skupin (SLI, ale i ze skupiny dětí rodinného rizika) není totožný 

s anamnestickým profilem dětí ze skupiny s běžným vývojem, která slouží jako skupina 

kontrolní při hodnocení vývojového profilu rizikových dětí ve sledovaných jazykových, 

předškolních a školních dovednostech. 
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3 . 2  V ý z k u m n é  o t á z k y  a  h y p o t é z y  

 

Následující analýza dat bude zaměřena na hodnocení výsledků, kterých děti dosáhly 

v Testu morfologického uvědomování formou skórů v testu jako celku i jednotlivých 

subtestech. Budu se věnovat i podrobnější kvalitativní analýze jejich výkonů 

v jednotlivých oblastech morfologie, jelikož se zdá (např. Kučerová, 2012), že u dětí 

s narušeným řečovým vývojem (resp. dětí rizikových vzhledem k pozdějšímu rozvoji 

dyslexie) v porovnání s dětmi nerizikovými pozorujeme spíše než celkové oslabení 

ve vývoji odlišný vývojový profil. 

 

3.2.1 Kvantitativní zpracování – tvorba věkových skupin a testové hypotézy 

 

Na počátku kvantitativní analýzy jsou k dispozici výsledky Testu morfologického 

uvědomování od 229 dětí, z toho 134 patří do skupiny dětí běžného řečového vývoje 

(BV) a 95 do skupiny dětí s narušeným řečovým vývojem (SLI). Tyto děti jsou ve 

věkovém rozmezí od 58 do 97 měsíců, průměrný věk skupiny je 77 měsíců (SD = 9,8 

měsíců). Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším dítětem je 39 měsíců, čili 3 roky a 3 

měsíce. I z toho důvodu (viz výše) jsem se tedy rozhodla pro rozdělení dětí do několika 

skupin podle věku, tak aby byly porovnávány výkony dětí podobně starých. Důvodem 

toho je skutečnost, že se morfologie v předškolním věku a často ještě na počátku 

školního věku stále rozvíjí a zdokonaluje, lze tedy předpokládat různé výkony u různě 

starých dětí. Podrobnější informace viz tabulka 9. 

 Děti jsem rozdělila do čtyř skupin v rozmezí deseti měsíců. První skupina 

(interval 58 až 67 měsíců) zahrnuje 44 dětí, 22 ze skupiny BV a 22 ze skupiny SLI. 

Druhá skupina (interval 68 až 77 měsíců) zahrnuje 80 dětí, 46 ze skupiny BV, 34 ze 

skupiny SLI. Třetí skupina (interval 78 až 87 měsíců) zahrnuje 68 dětí, 41 ze skupiny 

BV, 27 ze skupiny SLI. Čtvrtá skupina (interval 88 až 97 měsíců) zahrnuje 37 dětí, 25 

ze skupiny BV, 12 ze skupiny SLI. Souhrnně viz tabulka 10.  
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Tabulka 9. Údaje o počtu a věku dětí absolvujících Test morfologického uvědomování 

  
Celkem BV SLI 

Počet dětí 229 134 95 

V
ě

k 
v 

m
ě

sí
cí

ch
 

Min 58 61 58 

Max 97 97 95 

Průměr 77 77 75 

SD 9,8 9,6 9,9 

Skupina dětí s běžným (BV) a narušeným (SLI) vývojem řeči 

 

Tabulka 10. Údaje o jednotlivých věkových skupinách 

  
Celkem BV SLI 

 
  

Počet dětí Prům. věk SD Počet dětí Prům. věk SD Počet dětí Prům. věk SD 

 

In
te

rv
al

y 
vě

ku
 

<58,67> 44 64 2,4 22 64 1,9 22 63 2,8 

 <68,77> 80 72 2,6 46 72 2,5 34 72 2,8 

 <78,87> 68 82 3,0 41 82 3,2 27 83 2,5 

 <88,97> 37 92 2,4 25 92 2,4 12 92 2,6 

 Skupina dětí s běžným (BV) a narušeným (SLI) vývojem řeči, směrod. odchylka (SD), věk dětí uveden v měsících 

 

V první řadě předpokládáme, že se morfologické uvědomování, tedy schopnost 

aplikovat osvojená pravidla v mluvené řeči, u dětí v předškolním a na počátku školního 

věku ještě stále zdokonaluje, vývoj zatím není ukončen. Proto lze očekávat, že skóry 

dětí v Testu morfologického uvědomování se budou s postupným věkem (věkovou 

skupinou) zlepšovat. První hypotéza, kterou budu při statistickém zpracování dat 

ověřovat, tedy zní: 

 

H1: Výkony dětí v Testu morfologického uvědomování se budou s postupujícím věkem 

zlepšovat. 

 

Výkony dětí budou hodnoceny podle dosaženého skóru v Testu morfologického 

uvědomování, resp. ve vybraných subtestech a položkách (vysvětleno viz výše), které se 

shodují ve všech třech fázích testování (první čtyři položky v subtestech S1, S2, S3, S4 

a S6 v první variantě testu, resp. S5 ve druhé variantě testu – pro přehlednost 

označováno oboje jako S6). Porovnávat budu jak celkový skór v testu, tak i skóry 

v jednotlivých subtestech, z nichž každý se zaměřoval na jiný mluvnický jev. 

Postupujícím věkem jsou myšleny rozdíly ve skórech mezi čtyřmi po sobě jdoucími 
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věkovými skupinami (intervaly věku v měsících: <58,67>, <68,77>, <78,87> 

a <88,97>).  

Za druhé předpokládáme, že u dětí s narušeným vývojem řeči (SLI) budou 

patrné deficity i v oblasti vývoje morfologie. Pak tedy, že budou dosahovat v Testu 

morfologického uvědomování horších výsledků (nižších skórů) než děti s běžným 

řečovým vývojem (BV). Druhá hypotéza tedy zní: 

 

H2: Výkony dětí s narušeným vývojem řeči (SLI) budou v Testu morfologického 

uvědomování horší než výkony dětí s  běžným vývojem řeči (BV). 

 

 Výkony dětí mezi skupinou SLI a BV budu porovnávat zvlášť v jednotlivých 

věkových skupinách, kam byly řazeny děti sobě věkově blízké. Opět, jako u první 

hypotézy, budu hodnotit výkony dětí podle skórů, kterých dosáhly v Testu 

morfologického uvědomování (v subtestech a položkách shodných ve všech třech fázích 

testování). Zvlášť budu sledovat případné rozdíly dětí SLI a BV v celkovém skóru (CS) 

z testu i rozdíly v jednotlivých subtestech (S1, S2, S3, S4 a S6).    
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3 . 3  Z p r a c o v á n í  d a t  a  z á v ě r y  s t a t i s t i c k ý c h  a n a l ý z  

 

3.3.1 Statistická analýza dat a z ní plynoucí závěry pro hypotézy H1 a H2 

 

Pro statistické zpracování dat užívám statistický software IBM SPSS Statistics 20 

a pracuji s metodou testování hypotéz, kdy si stanovuji nulovou a alternativní hypotézu 

a na hladině významnosti 5% ověřuji, zda je či není možné nulovou hypotézu 

zamítnout.  

Při statistickém zpracování výkonů dětí v subtestech S1 – S4 a S6 a testu jako 

celku (CS, celkový skór) v jednotlivých věkových skupinách jsem v první řadě 

ověřovala, zda mají data (skóry) normální rozložení (s použitím neparametrického One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Testu). Zjištění jsou uvedena v tabulce 11. Z tabulky je 

patrné, že normální rozložení mají skóry dětí ve věkové skupině <58,67> v subtestu S2 

a S3, ve věkové skupině <88,97> v subtestu S4 a pak celkové skóry dětí ve všech 

čtyřech věkových skupinách. Z toho pak plyne následný výběr mezi parametrickými 

a neparametrickými statistickými metodami zpracování dat. 

 

Tabulka 11. Souhrn počítačového výstupu programu SPSS při testování normálního 

rozložení skórů dětí v subtestech i testu jako celku v jednotlivých věkových skupinách 

Skóry 

Věková skupina <58,67> Věková skupina <68,77> Věková skupina <78,87> Věková skupina <88,97> 

Průměr SD Sig. Průměr SD Sig. Průměr SD Sig. Průměr SD Sig. 

S1 1,70 1,55 0,023 2,10 1,60 0,001 2,60 1,58 0,000 3,65 0,74 0,000 

S2 2,20 1,31 0,112 2,66 1,30 0,000 3,24 0,94 0,000 3,78 0,47 0,000 

S3 1,93 1,45 0,162 2,66 1,33 0,001 3,33 1,16 0,000 3,76 0,54 0,000 

S4 0,25 0,48 0,000 0,51 0,79 0,000 1,03 1,18 0,000 1,76 1,15 0,195 

S6 1,48 0,92 0,002 1,78 0,92 0,000 2,29 0,81 0,000 2,62 0,71 0,001 

CS 7,57 3,51 0,292 9,73 3,48 0,743 12,52 3,64 0,139 15,57 2,18 0,415 

Tučně jsou označeny hodnoty Sig., kde nezamítám nulovou hypotézu (H0: Rozdělení dat je normální.) na hladině 
významnosti 5%. Standardní odchylka (SD), skóry v subtestech 1-4 a 6 (S1-S4 a S6), celkový skór v Testu 
morfologického uvědomování (CS). 

 

V rámci hypotézy H1 ověřuji předpoklad, zda se výkony dětí s věkem zlepšují. Tedy 

zda existuje statisticky významný rozdíl mezi skóry dětí v jednotlivých věkových 

skupinách. To ověřuji postupně pro jednotlivé subtesty i pro celkový skór v Testu 

morfologického uvědomování. Výsledky analýzy jsou vidět v tabulce 12. Z tabulky 

vyplývá, že ve všech subtestech i testu jako celku existuje statisticky významný rozdíl 
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mezi skóry dětí v jednotlivých věkových skupinách. V tabulce 13 pak na průměrech 

skórů vidíme, že je mezi věkovými skupinami tendence k růstu skórů s věkem. Což 

znamená, že se potvrdil předpoklad, že se během předškolního věku i na počátku školní 

docházky morfologické dovednosti stále vyvíjejí a zdokonalují, děti umí stále lépe 

užívat správné tvary ve větách a spojeních – dosahují postupně s věkem lepších 

výsledků v Testu morfologického uvědomování. Tendence k růstu skórů společně 

s věkem (tj. napříč věkovými skupinami) v jednotlivých subtestech je graficky 

znázorněna v grafu 2 – zvlášť pro skupinu dětí BV a SLI.    

 

Tabulka 12. Počítačový výstup programu SPSS k hypotéze H1 – rozdíl ve skórech dětí 

mezi věkovými skupinami  

 S1 S2 S3 S4 S6 CS 

Chi-Square 38,246 43,906 49,969 49,371 46,273 87,674 

Df 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

U jednotlivých skórů zamítáme nulovou hypotézu (H0: Mezi skóry dětí napříč věkovými skupinami je rozdíl.) na 
hladině významnosti 5%. Subtesty 1-4 a 6 (S1-S4 a S6), celkový skór (CS), hodnota testového kritéria (Chi-Square), 
stupně volnosti (df), pozorovaná hladina významnosti (Asymp. Sig.). Kruskal Wallis Test 

    

Tabulka 13. Průměrné hodnoty skórů v subtestech 1-4 a 6 a celkového skóru 

v jednotlivých věkových skupinách 

 
Porovnání průměrné hodnoty skóru mezi věkovými skupinami 

 
<58,67>   <68,77>   <78,87>   <88,97> 

S1 1,7 < 2,1 < 2,6 < 3,6 

S2 2,2 < 2,7 < 3,2 < 3,8 

S3 1,9 < 2,7 < 3,3 < 3,8 

S4 0,3 < 0,5 < 1,0 < 1,8 

S6 1,5 < 1,8 < 2,3 < 2,6 

CS 7,6 < 9,7 < 12,5 < 15,6 

Subtesty 1-4 a 6 (S1-S4 a S6), celkový skór (CS) 
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Graf 2. Grafické znázornění růstu průměrných skórů napříč věkovými skupinami 

 

Subtesty 1-4 a 6 (S1-S4, S6), děti ze skupiny běžného (BV) a narušeného (SLI) vývoje řeči, S1_BV = průměrné skóry 

dětí ze skupiny běžného řečového vývoje v subtestu S1 

 

V rámci hypotézy H2 se dostávám ke srovnání výkonů dětí s narušeným (SLI) 

a běžným (BV) vývojem řeči. Opět jsem pracovala se skóry v jednotlivých subtestech 

(S1-S4, S6) i s celkovým skórem (CS) v Testu morfologického uvědomování 

u jednotlivých věkových skupin, tentokrát s důrazem na to, zda existuje statisticky 

významný rozdíl mezi výkonem dětí ze skupiny BV a SLI. Souhrn výsledků analýzy je 

v tabulce 14 a 15.  

 Ve věkové skupině <58,67> měsíců porovnáváme skóry 22 dětí ze skupiny BV 

a 22 dětí ze skupiny SLI. Z analýzy plyne, že statisticky významný rozdíl mezi dětmi ze 

skupiny BV a SLI nalézáme u subtestů S4, S6 a u celkového skóru v testu. Do věkové 

skupiny <68,77> měsíců patří 46 dětí ze skupiny BV a 33 ze skupiny SLI. Rozdíl mezi 

dětmi BV a SLI nalézáme u subtestu S3, S4 a S6 a u celkového skóru. Ve věkové 

skupině <78,87> měsíců je 41 dětí skupiny BV a 25 SLI, zde nacházíme rozdíl ve 

skórech v subtestech S2, S3, S4 a S6 a celkovém skóru. Věková skupina <88,97> 

měsíců zahrnuje 25 dětí skupiny BV a 12 SLI, rozdíl nalézáme v subtestech S2, S4 a S6 

a v celkovém skóru.  
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Tabulka 14. Počítačový výstup programu SPSS k hypotéze H2 – rozdíl ve skórech dětí 

ze skupiny BV a SLI v jednotlivých věkových skupinách – skóry s normálním 

rozložením 

Věk. sk. 
a subtest 

Počet dětí 
BV/SLI 

  Levenesův Test shody rozptylů T-Test pro dva nezávislé soubory 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

<58;67) 

22/22 

Shodné rozptyly 0,653 0,424 1,751 42 0,087 

S2 Rozdílné rozptyly     1,751 41,569 0,087 

<58;67) 

22/22 

Shodné rozptyly 5,780 0,021 1,789 42 0,081 

S3 Rozdílné rozptyly     1,789 39,138 0,081 

<58;67) 

22/22 

Shodné rozptyly 3,018 0,090 2,366 42 0,023 

CS Rozdílné rozptyly     2,366 37,747 0,023 

<68;77) 

46/33 

Shodné rozptyly 0,229 0,634 3,575 77 0,001 

CS Rozdílné rozptyly     3,610 71,395 0,001 

<78;87) 

41/25 

Shodné rozptyly 0,309 0,580 4,371 64 0,000 

CS Rozdílné rozptyly     4,363 50,532 0,000 

<88;97) 

25/12 

Shodné rozptyly 0,373 0,545 3,968 35 0,000 

S4 Rozdílné rozptyly     4,292 26,720 0,000 

<88;97) 

25/12 

Shodné rozptyly 2,414 0,129 5,563 35 0,000 

CS Rozdílné rozptyly     4,778 15,506 0,000 

Tučně jsou označeny hodnoty Sig., kde nezamítám nulovou hypotézu (H0: Není rozdíl mezi skóry dětí ze skupiny  

BV a SLI.) na hladině významnosti 5%. Subtesty 2-4 (S1-S4), celkový skór v Testu morfologického uvědomování (CS),  

věkové skupiny (věk.sk.) podle intervalů v měsících 
      

Tabulka 15. Počítačový výstup programu SPSS k hypotéze H2 – rozdíl ve skórech dětí 

ze skupiny BV a SLI v jednotlivých věkových skupinách – ostatní skóry 

 S1 S2 S3 S4 S6 CS 

Věková skupina <58,67> měsíců 

Počet dětí BV/SLI 22/22   22/22 22/22  

Mann-Whitney U 236,000   175,000 153,500  

Wilcoxon W 489,000   428,000 406,500  

Z -0,146   -2,160 -2,248  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,884   0,031 0,025  

Věková skupina <68,77> měsíců 

Počet dětí BV/SLI 46/34 46/34 46/34 46/34 46/33  

Mann-Whitney U 690,000 668,000 512,000 466,000 444,500  

Wilcoxon W 1285,000 1263,000 1107,000 1061,000 1005,500  

Z -0,925 -1,151 -2,726 -3,588 -3,454  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,355 0,250 0,006 0,000 0,001  

Věková skupina <78,87> měsíců 

Počet dětí BV/SLI 41/27 41/27 41/25 41/27 41/27  

Mann-Whitney U 518,000 317,500 210,000 253,500 246,000  

Wilcoxon W 1379,000 695,500 535,000 631,500 624,000  

Z -0,469 -3,241 -4,784 -3,986 -4,330  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,639 0,001 0,000 0,000 0,000  

Věková skupina <88,97> měsíců 

Počet dětí BV/SLI 25/12 25/12 25/12  25/12  

Mann-Whitney U 149,000 80,500 132,500  62,000  

Wilcoxon W 474,000 158,500 210,500  140,000  

Z -0,042 -3,314 -0,833  -3,245  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,967 0,001 0,405  0,001  

Tučně jsou označeny hodnoty Asymp. Sig., kde nezamítám nulovou hypotézu (H0: Není rozdíl mezi skóry dětí  
ze skupiny BV a SLI.) na hladině významnosti 5%. Subtest 1-4 a 6 (S1-S4 a S6), celkový skór (CS). 
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Podíváme-li se na data z hlediska kvalitativního – tedy podle jednotlivých sledovaných 

oblastí na poli morfologie, u nejmladší skupiny dětí (58 až 67 měsíců) nalézáme 

(statisticky významný) rozdíl v dovednostech dětí ze skupiny BV a SLI u subtestu S4, 

který hodnotí dovednost odvozovat přídavná jména ze sloves či substantiv, u subtestu 

S6, který hodnotí dovednosti v oblasti gramatické shody a v celkovém skóru v Testu 

morfologického uvědomování. Vždy je rozdíl ve prospěch dětí ze skupiny běžného 

vývoje, tedy že tyto děti dosahují lepších výsledků oproti dětem s narušeným vývojem 

řeči. U subtestů S2 (třetí osoba jednotného čísla slovesa) a S3 (minulý čas sloves) 

nejsou rozdíly mezi skupinami statisticky významné. U subtestu S1 (tvorba množného 

čísla podstatných jmen) jsou výkony dětí SLI a BV u první věkové skupiny rovny.  

Ve skupině dětí ve věkovém rozmezí 68 až 77 měsíců nalézáme rozdíl u subtestu 

S3, který se věnuje dovednosti tvořit minulý čas sloves, u subtestu S4, který je zaměřen 

na odvozování přídavných jmen, subtestu S6, který hodnotí tvorbu gramaticky 

shodných spojení, a v celkovém skóru v testu. Ve všech případech se daří lépe dětem ze 

skupiny běžného vývoje. Pokud jde o dovednost tvořit množné číslo podstatných jmen 

(subtest S1) a odvozování správného tvaru slovesa ve 3. osobě jednotného čísla (subtest 

S2), jsou na tom děti ze skupiny BV oproti SLI jen o něco málo vývojově lépe (rozdíly 

nejsou statisticky významné).  

Obdobně je tomu ve věkové skupině 78 až 87 měsíců s jednou výjimkou, kdy 

děti SLI začínají za dětmi BV významně zaostávat i u subtestu S2, tedy při tvorbě 

správného tvaru slovesa ve 3. osobě jednotného čísla, avšak jsou lepší při tvorbě 

množného čísla podstatných jmen (subtest S1, rozdíl zde však není statisticky 

významný).  

V nejstarší věkové skupině dětí v rozmezí 88 až 97 měsíců se situace opět mírně 

mění. Výkony dětí se vyrovnávají u subtestu S3 (tvorba minulého času sloves) a S1 

(tvorba množného čísla podstatných jmen), kdy jsou děti BV jen o málo lepší než děti 

SLI (rozdíl není statistiky významný). Děti SLI však nadále zaostávají (statisticky 

významně) při tvorbě 3. osoby jednotného čísla slovesa (S2), při odvozování 

přídavných jmen (S4), při tvorbě gramaticky shodných spojení (S6) i v testu jako celku. 

(Viz tabulka 16) 
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Tabulka 16. Průměrné hodnoty skórů dětí v jednotlivých subtestech (S1-S4, S6) a Testu 

morfologického uvědomování jako celku (CS) v jednotlivých věkových skupinách 

zvlášť pro děti ze skupiny BV a SLI  

Věková skupina N S1 S2 S3 S4 S6 CS 

 
<58;67> 

BV 22 1,7 2,5 2,3 0,4 1,8 8,8 

 SLI 22 1,7 1,9 1,5 0,1 1,1 6,4 

 
<68;77> 

BV 46 2,2 2,8 3,0 0,7 2,1 10,7 

 SLI 34 1,9 2,5 2,2 0,2 1,3* 8,2* 

 
<78;87> 

BV 41 2,5 3,5 3,8 1,5 2,6 13,9 

 SLI 27 2,8 2,9 2,5** 0,4 1,8 10,3** 

 
<88;97> 

BV 25 3,7 4,0 3,8 2,2 2,9 16,6 

 SLI 12 3,5 3,4 3,6 0,8 2,1 13,4 

 * u subtestu S6 a CS n = 33 
      ** u subtestu S3 a CS n = 25 
      Skupina dětí s běžným (BV) a narušeným (SLI) řečovým vývojem, počet dětí (n) 

 

3.3.2 Kvalitativní rozbor sledovaných oblastí morfologie 

 

 První subtest (S1) Testu morfologického uvědomování je zaměřen na tvorbu 

množného čísla podstatných jmen. Dítě má informaci, že něco je v množství jedna/jeden 

(banán, židle, šála, krabice) a má za úkol utvořit tvar kdy je toho více podle zadané 

číslovky – dva banány, čtyři židle, tři šály, pět krabic. U těchto prvních čtyř položek, 

které se opakují ve všech třech fázích testování, není úloha komplikována tím, že by se 

při manipulaci se slovem měnila jeho hlásková stavba. Tvorba množného čísla od slova 

banán či šála není ničím komplikovaná. Slova židle a krabice se skloňují obě podle 

vzoru růže, ve spojení slova krabice s číslovkou pět však dochází k výjimce 

z pravidelného skloňování, které se řídí tzv. typem ulice, tvar krabic podle ulic má tzv. 

nulovou koncovku (Havlová a kol., 1999). V  nejmladší věkové skupině jsou 

(průměrné) výkony dětí s běžným a narušeným vývojem řeči rovny, ve druhé a čtvrté 

věkové skupině dosahují děti ze skupiny BV mírné převahy nad dětmi ze skupiny SLI, 

ve skupině v rozmezí 78 až 87 měsíců dosahují děti SLI dokonce o něco málo lepších 

výsledků oproti dětem BV, ač je to v rozporu s předpokladem vývojového oslabení 

u dětí SLI (podrobně viz tabulka 15).           

Druhý subtest (S2) je zaměřen na tvorbu 3. osoby jednotného čísla z infinitivu 

slovesa. Pracuje se se čtyřmi nedokonavými slovesy v následujících spojeních – chytá 

ryby, češe si vlasy, nese nákup, sedí u stolu. Nedokonavá slovesa vyjadřující přítomný 
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děj jsou pro děti jednodušší, jelikož od počátku vývoje přirozeně komunikují 

v přítomném čase, oproti tomu dokonavá slovesa přítomný děj vyjadřovat nemohou – 

vyjadřují děj minulý nebo budoucí, ač přítomným tvarem (Havlová a kol., 1999). Lze 

tak předpokládat, že v předškolním věku budou mít děti manipulaci se slovesy 

v přítomném čase lépe zvládnutou. Podíváme-li se na průměrné výkony dětí 

v jednotlivých věkových skupinách (tabulka 15), jeví se tento subtest pro děti jako 

nejsnazší, dosahují nejlepších (průměrných) skórů. Ve všech věkových skupinách jsou 

na tom děti s běžným řečovým vývojem v dané dovednosti lépe oproti dětem 

s vývojovou dysfázií. U dvou mladších skupin není rozdíl mezi dětmi BV a SLI 

statistiky významný. Větších rozdílů v úrovni dané dovednosti děti dosahují až ve 

věkových skupinách 78 až 87 a 88 až 97 měsíců, rozdíl je opět ve prospěch dětí 

s běžným řečovým vývojem. 

 Ve třetím subtestu (S3) měly děti za úkol tvořit ze sloves v přítomném čase tvar 

v čase minulém. Manipulovalo se se čtyřmi obvyklými plnovýznamovými slovesy – 

konkrétně četla, pekli, šel, svítilo. Komplikací byly změny v hláskové stavbě slov či 

změna celého slova. Ze slovesa č-t-e se stává č-e-t-la, ze slovesa p-e-č-ou se stává p-e-

k-li, ze slovesa jde vzniká šel, nejjednodušší pak byl převod slovesa svít-í na svít-ilo. 

Podle tabulky 15 se subtest jeví jako druhý nejsnazší. Manipulace se slovesnými tvary 

tak jde dětem lépe než s ostatními slovními druhy (podstatnými či přídavnými jmény) či 

než komplexnější gramatická shoda v rámci slovního spojení. V prvních třech věkových 

skupinách (58 až 87 měsíců) jsou patrné větší rozdíly ve výkonech dětí intaktních 

a rizikových, avšak u nejmladší skupiny není rozdíl statisticky významný. Výkony dětí 

se vyrovnávají v nejstarší věkové skupině (88 až 97 měsíců), kdy je převaha dětí ze 

skupiny běžného řečového vývoje jen minimální nad dětmi ze skupiny dysfatické. 

Oproti předchozímu subtestu, který se též věnuje manipulaci se slovesy, se tak nyní 

výkony dětí ve vyšším věku vyrovnávají, oproti tomu v subtestu S2 se rozdíl mezi dětmi 

BV a SLI s věkem prohlubuje.     

Ve čtvrtém subtestu (S4) měly děti za úkol odvozovat přídavná jména od slovesa 

nebo podstatných jmen. Bylo jim zadáno podstatné jméno a nějaká jeho vlastnost byla 

opsána buď vedlejší větou přívlastkovou v položce jedna a čtyři (papír, do kterého něco 

balíme, oběd, který jíme v neděli) nebo přívlastkem neshodným v položce dva a tři (šaty 

pro dívky, houpačka pro děti). Děti měly utvořit k danému podstatnému jménu příslušné 

přídavné jméno ve formě přívlastku shodného (balicí papír, dívčí šaty, dětská 
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houpačka, nedělní oběd). V češtině využíváme k odvozování (derivaci) přídavných 

jmen především přípony – můžeme rozlišit přídavná jména účelová (bali-cí), 

přivlastňovací (dív-čí, dět-ská), vztahová (neděl-ní) aj. (Havlová a kol., 1999). Z pěti 

zde zpracovávaných subtestů je tento podle tabulky 15 pro děti nejobtížnější. Především 

mladší děti v daném úkoly často místo odvozování pracovaly s obsahem a na zadání se 

snažily odpovědět jako na otázku (Šaty pro dívky jsou sukně. Oběd, který jíme v neděli, 

je kuře.). Ve všech čtyřech věkových skupinách se dětem s běžným řečovým vývojem 

daří v subtestu (statisticky) významně lépe než dětem s SLI, které v tomto náročném 

subtestu selhávají.    

 V posledním hodnoceném subtestu (S6) se pracuje s gramatickou shodou. Dětem 

bylo zadáno slovní spojení podstatného a přídavného jména (vanilková zmrzlina, 

vodové barvy, velký obchod, dlouhá pohádka), které měly doplnit do věty, která 

předurčovala tvořený pád (koupila vanilkovou zmrzlinu, kreslíme vodovými barvami, 

chodíme do velkého obchodu, četla dlouhou pohádku). Podstatou operace je pravidlo, 

podle kterého se přídavná jména skloňují ve shodě s podstatnými jmény, která rozvíjejí 

či ke kterým se vztahují (Havlová a kol., 1999). Jednalo se o poslední subtest poměrně 

dlouhého a náročného testu, při hodnocení výkonů dětí tak musíme uvažovat i možnou 

ztrátu zájmu o úkol či únavu ovlivňující morfologické dovednosti či výkonnost pracovní 

paměti. U poslední z položek děti často vynechávaly přídavné jméno (odpovídaly pouze 

pohádku) či ho zaměňovaly za obsahově podobné (velkou pohádku). U druhé a třetí 

položky se pak děti potýkaly s tendencí tvořit hovorové tvary (vodovýma barvama, 

velkýho obchodu), které ve svém okolí slýchají před nástupem do školy častěji než 

obraty spisovné. Z hlediska celkové náročnosti se subtest jeví jako druhý nejobtížnější 

(viz tabulka 15). Ve všech věkových skupinách se v daném subtestu daří lépe dětem 

s běžným vývojem řeči.  

Stejné je to pak při pohledu na Test morfologického uvědomovaní jako celek. 

Děti s narušeným vývojem řeči (SLI) dosahují ve všech čtyřech věkových skupinách 

horší úrovně rozvoje morfologických dovedností oproti dětem s běžným řečovým 

vývojem. Potvrzuje se nám tak předpoklad deficitů v oblasti rozvoje morfologie u dětí 

s dysfázií v porovnání s běžnou populací (reprezentovanou v našem případě skupinou 

dětí BV). A Test morfologického uvědomování je schopen tyto deficity zachytit. 
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Graf 3 znázorňuje průměrné výkony dětí v jednotlivých subtestech a věkových 

skupinách, zvlášť dětí s běžným a s narušeným vývojem řeči. Vidíme zde vzrůstající 

tendenci hodnot skórů dětí s věkem, lepší výkony dětí s běžným vývojem řeči oproti 

dětem dysfatickým, náročnost subtestů vůči sobě navzájem a případné výjimky z výše 

popsaných skutečností, tendencí či pravidel. 

 

Graf 3. Průměrné skóry dětí v jednotlivých subtestech a věkových skupinách 

Subtest 1-4 a 6 (S1-S4 a S6), děti s běžným (BV) a narušeným (SLI) řečovým vývojem, V1-V4 znamená věkové 

skupiny: V1 = 58 až 67 měsíců, V2 = 68 až 77 měsíců, V3 = 78 až 87 měsíců, V4 = 88 až 97 měsíců, BV_V1 = děti 

s běžným řečovým vývojem ve věkové skupině 58 až 67 měsíců atd.  
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3 . 4  D i s k u s e   

 

 Diplomová práce vychází ze dvou projektů, které se věnují vyhledávání 

rizikových faktorů pro vznik specifických poruch učení (SPU). Tyto poruchy výrazně 

narušují fungování dětí nejen v oblasti školních úspěchů (Matějček, Vágnerová a kol. 

2006). Chceme-li těmto poruchám předcházet, či alespoň zmírnit jejich projevy, 

musíme nejprve zmapovat oblasti, jejichž oslabení tyto poruchy způsobuje či je jejich 

součástí, a ty potom cíleně stimulovat a rozvíjet. Právě mapování vývoje jazykových, 

předčtenářských a počátečních čtenářských dovedností, které jsou považovány za 

stěžejní pro úspěšné osvojení čtení a psaní či pro případný vznik SPU, je v centru zájmu 

těchto dvou výzkumných projektů. Za zvláště rizikové jsou pak považovány děti 

z rodin, ve kterých se již specifické poruchy učení objevily, a děti, které mají potíže ve 

vlastním řečovém vývoji – konkrétně s vývojovou dysfázií (např. van Alphen a kol., 

2004).  

Jednou z těchto sledovaných oblastí je i oblast morfologie, které se věnuje tato 

diplomová práce. Výzkumná práce v době jejího psaní dosud nedošla do fáze, kdy by 

byla sledovaným dětem stanovena případná diagnóza SPU, aby bylo možné sledovat 

zpětně rozdíly ve vývoji dětí s a bez diagnózy. Prozatím je tak jen sledován vývojový 

profil dětí, zde konkrétně v oblasti tzv. morfologického uvědomování, tedy dovednost 

dětí aplikovat pravidla morfologie (či snad šířeji gramatiky, syntaxe) v řečové produkci. 

Zároveň jsou sledovány případné rozdíly ve vývoji morfologie u dětí s narušeným 

vývojem řeči (vývojovou dysfázií), u kterých podle teoretických východisek 

i současných výzkumných zjištění (viz teoretická část práce) jistý deficit na poli 

morfologie předpokládáme (Smolík, 2009), a u dětí s běžným řečovým vývojem, 

u kterých nejsou známy okolnosti, které by mohly vývoj jejich morfologického 

uvědomování narušit.      

V oblasti morfologie předpokládáme hlavní období vývoje v předškolním věku, 

možná ještě na počátku školní docházky – autoři podávají různé odpovědi na otázku, 

kdy je vývoj ukončen a kdy už jsou nedostatky známkou patologie. Podle Kutálkové 

(1996) je vývoj ukončen již před nástupem do školy, podle Sováka (1978) či Vágnerové 

s Klégrovou (2008) jsou nedostatky na počátku školní docházky stále ještě přípustné. 

To je důležité si ujasnit dříve, než budeme rozhodovat, zda jsou případné nedostatky 

v době kolem nástupu do školy fyziologické a hlubší rozdíly mezi dětmi lze pak 
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připisovat případným prediktorům SPU – role úrovně morfologie při predikci dyslexie 

však bude předmětem až některého z budoucích zkoumání, prozatím k němu nemáme 

dostatek dat (závěrečnou diagnostiku čtenářské úrovně sledovaných dětí).  

K mapování vývojových posunů zde používáme Test morfologického 

uvědomování, který byl inspirován Žlabovou Zkouškou jazykového citu (1992). Ten 

sleduje 5 oblastí – dovednost manipulovat s podstatnými jmény (tvorba množného 

čísla), s přídavnými jmény (jejich odvozování ze jmen podstatných či ze sloves), se 

spojením přídavného a podstatného jména (gramatická shoda) a se slovesy (tvorba 

minulého času a tvorba 3. osoby jednotného čísla). Vývoj je mapován u dětí ve 

věkovém rozmezí 58 až 97 měsíců, tj. 4 roky a 10 měsíců až 8 let a 1 měsíc. Sledované 

děti byly rozděleny do 4 skupin podle věku v intervalu 10 měsíců a to právě z důvodu 

sledování vývojových posunů spojených s rostoucím věkem, kdy ve sledovaném 

věkovém období probíhají intenzivní změny (Zelinková, 2008). V diplomové práci 

následně sleduji (1) vývojové posuny v jednotlivých jmenovaných oblastech morfologie 

mezi těmito čtyřmi věkovými skupinami a (2) rozdíly v úrovni vývoje morfologických 

dovedností mezi dětmi s běžným vývojem řeči (BV) a vývojovou dysfázií (SLI) uvnitř 

těchto čtyř skupin. (3) Nechybí ani kvalitativní analýza sledovaných mluvnických 

kategorií.   

V rámci první z analýz (hypotéza H1), kde jsem porovnávala výkony dětí 

v Testu morfologického uvědomování mezi jednotlivými věkovými skupinami – 

vzestupně od nejmladší po nejstarší – se potvrdil předpoklad, že na přelomu 

předškolního a školního věku není vývoj morfologie ještě stále uzavřen a výkony 

dětí se pořád ještě s věkem zlepšují. Děti dosahovaly postupně s rostoucím věkem 

(starší věkovou skupinou) vyšších skórů ve všech zpracovávaných subtestech Testu 

morfologického uvědomování a v součtu i v celkovém skóru. Děti tedy postupně 

zlepšují svou schopnost užívat správné mluvnické tvary. V předškolním věku se učí 

gramatická pravidla implicitně, využívají k tomu nápodobu a analogii, kdy se postupně 

zlepšují díky tomu, co slyší a zapamatují si ze svého okolí. Nástupem do školy se 

povaha učení mění, kdy jednak učitelé a učitelky užívají oproti běžné komunikaci 

výhradně spisovné tvary místo hovorových a zároveň (a především) jednotlivá pravidla 

dětem explicitně sdělují a vysvětlují (Vágnerová a Klégrová, 2008). Kromě vývojové 

tendence morfologických dovedností v daném věku se nám zároveň potvrdila 
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použitelnost Testu morfologického uvědomování jako nástroje pro zachycení 

vývojových posunů v daném věkovém rozpětí.  

Druhá hypotéza (H2) hledala rozdíly v úrovni rozvoje morfologických 

dovedností mezi dětmi s běžným a s narušeným řečovým vývojem v rámci jednotlivých 

věkových skupin (tedy u přibližně stejně starých dětí). U dětí s narušeným vývojem 

řeči, kterými jsou zde myšleny děti s vývojovou dysfázií neboli anglicky specific 

language impairment (SLI), se předpokládá narušení vývoje jazykových dovedností, 

mimo jiné i v oblasti morfologie (Smolík, 2009). Někteří autoři hovoří o tom, že jsou 

děti s dysfázií vývojově na úrovni dětí mladšího věku bez poruchy (Kamhi a Nelson, 

1988). Předpoklad vývojového opoždění u dětí s vývojovou dysfázií se nám potvrdil 

ve všech čtyřech věkových skupinách u celkového skóru z Testu morfologického 

uvědomování a i u většiny subtestů byla úroveň rozvoje v dané oblasti morfologie 

vyšší u dětí běžného řečového vývoje oproti dětem s vývojovou dysfázií, ne vždy 

však byl rozdíl statisticky významný. V jednom případě byly výsledky obou skupin 

rovny, v jednom případě byly děti ze skupiny SLI mírně lepší (rozdíl nebyl statisticky 

významný, v obou případech se jednalo o subtest 1 – zde lze uvažovat např. vhodnost 

výběru testových položek aj.). Ač je výsledek analýzy, který hovoří o tom, že jsou děti 

s narušeným řečovým vývojem v určitém věku vývojově pozadu za dětmi bez obtíží 

v řeči, v souladu s teoretickými předpoklady, neměli bychom zapomenout na proměnné, 

které mohly výsledek analýzy a celkově samotná sebraná data ovlivnit. 

Na vývoj jako takový působí mnoho proměnných – obecně je lze rozdělit např. 

na potenciál na straně dítěte (genetická výbava, pohlaví, osobnost dítěte, případná 

zdravotní poškození aj.), vlivy rodinného prostředí (péče o dítě, socioekonomický status 

a z něj plynoucí způsob trávení volného času rodiny, hodnocení školního vzdělání, 

přítomnost knih v rodině aj.) a širšího okolí (výuková metoda, negativní vlivy prostředí 

na zdraví dítěte aj.). Na výkon během testování pak působí i aktuální proměnné jako je 

uspořádání testové situace, osobnost administrátora, naladění dítěte (únava, nuda, 

nemoc, hlad), aspekty prostředí (ruch z okolí, teplota v místnosti), atd. Proměnné, 

u kterých je to možné, se snažíme odstranit či eliminovat, u ostatních se snažíme, aby 

byly u všech dětí shodné. V případě srovnávání skupin usilujeme, aby vlivy ovlivňující 

výkon jedné skupiny byly shodné i v rámci druhé skupiny. Zde mám na mysli např. 

shodný počet jedinců a poměr obou pohlaví v obou skupinách, shodné věkové složení 

obou skupin aj. (Jošt, 2011) 
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Ne vše z výše zmíněného se u zde zpracovávaného projektu podařilo. Při náboru 

dětí byl hlavním kritériem věk dětí s tím, že byla připojena informace, že vítány jsou 

především dětí, které mají buď řečové obtíže, nebo u kterých se vyskytla dyslexie 

v rodině (tato informace byla směřována především na odborné pracovníky v PPP, SPC 

aj., kteří s námi při náboru dětí i dalším testování spolupracovali). Avšak i kritérium 

věku bylo sledováno jen přibližně, což způsobilo, že rozdíly ve věku dětí v jednotlivých 

fázích testování byly poměrné velké, navíc se věky dětí napříč fázemi překrývaly. To se 

následně jeví jako značná komplikace, chceme-li pozorovat vývojové změny u dětí. 

Z toho důvodu v této práci zpracovávám výkony dětí v Testu morfologického 

uvědomování nikoli s ohledem na fázi testování, ale s ohledem na věk dětí během 

testování. Avšak i rozdělení dětí do čtyř věkových skupin v intervalu 10 měsíců bylo 

věcí náhody. Obtížně tak můžeme potvrzovat či vyvracet názory některých autorů, že 

jsou děti s SLI v určitém věku na vývojové úrovni mladších dětí bez poruchy, věk 

(interval) ve kterém stanovujeme vývojovou úroveň byl určen uměle. Zde je tak prostor 

pro další zpracování dat s hlubším důrazem na věk dětí. 

Rozdělení do skupin v předkládané diplomové práci je problematické 

i z důvodu, kdy jsou v rámci jednotlivých skupin odlišné počty dětí ze skupiny 

s rizikovým a běžným řečovým vývojem, zároveň při zpracování dat nereflektuji 

pohlaví dětí, protože by pak bylo zapotřebí rozdrobit skupiny do ještě menších – 

s malým počtem respondentů, i když literatura říká, že chlapci bývají oproti děvčatům 

ve vývoji často opožděni (např. Sovák, 1978). Závěry týkající se vývoje morfologie 

u dětí s vývojovou dysfázií a bez ní sice odpovídají teoretickým východiskům 

i výzkumným zjištěním z jiných zemí, zmíněné limity práce bychom však při jejich 

interpretaci neměli opomíjet.   

Jak vyplývá z popisu vzorku v úvodu teoretické části práce, získali jsme velice 

pestrý vzorek dětí, které se účastní testování. To nám sice může činit komplikace při 

statistickém zpracování dat, jelikož je velice obtížné ohlídat všechny možné proměnné, 

které vývoj dětí ovlivňují (hodnota IQ, pohlaví, zdravotní stav, faktory rodinného 

prostředí aj.), zároveň nám to však poskytuje bohatý materiál pro případné kvalitativní 

kazuistické studie, když se budeme zpětně snažit odhalit faktory, které ovlivňují rozvoj 

SPU u rizikových dětí v porovnání s rizikovými dětmi, u nichž se porucha nerozvine.   

I přes zmíněné výtky, které plynou jednak z požadavků mezinárodního 

koordinátora výzkumného projektu ELDEL, jednak z náročnosti získat a udržet zájem 
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rodin pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumném projektu, získali jsme bohatý 

materiál, který může přispět nejen k mapování vývoje (rizikových) dětí např. v oblasti 

morfologického uvědomování v českém jazyce, tak ve výsledku i ke stanovení 

rizikových faktorů pro vznik specifických poruch učení, jejich včasnému zachycení 

a díky cílené intervenci i k jejich eliminaci, vč. široké škály sekundárních následků.   

V blízké budoucnosti bych ráda pokračovala ve studiu vývoje morfologie, 

tentokrát v komplexnějším srovnání vývoje dětí ze všech třech sledovaných skupin – 

děti s běžným řečovým vývojem, děti s vývojovou dysfázií a děti s rodinným rizikem 

dyslexie – s vyhlídkou na porovnání výkonů dětí, u kterých se objeví anebo neobjeví 

porucha, hned jak budou potřebná data k dispozici. Zároveň bych se ráda zaměřila i na 

výkony dětí v dalším z testů hodnotících úroveň rozvoje morfologie v prezentovaném 

projektu – Test morfologického uvědomování hodnotí úroveň morfologie z hlediska 

řečové produkce dětí, další z možností je však hodnocení z hlediska porozumění 

(v projektu ELDEL hodnoceno pomocí Testu porozumění větám) a samozřejmě 

i vzájemná komparace získaných údajů o vývoji dětí.  
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3 . 5  Z á v ě r  

 

Jak napovídá název práce „Vývoj morfologie u dětí s SLI – příspěvek ke studiu 

předpokladů pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem dyslexie“ pojednává 

diplomová práce o rozvoji morfologických dovedností u dětí s vývojovou dysfázií 

v porovnání s dětmi s běžným řečovým vývojem. V širším kontextu práce poukazuje 

na potřebu hledat prediktory specifických poruch učení (nejen) u dětí z rizikových 

skupin – oblast morfologie pak považujeme za jednu z oblastí, které je potřeba věnovat 

v této souvislosti pozornost. Diplomová práce je členěna na dvě základní části – 

teoretickou a praktickou.   

V teoretické části je čtenář seznámen s teoretickými východisky praktické části, 

která jsou zasazena do širšího kontextu aktuálního vědeckého poznání. V první kapitole 

jsou definovány specifické poruchy učení a jsou rozebrány možné důsledky, které 

s sebou porucha postiženému jedinci a jeho rodině přináší. Čtenář je tak stručně vpraven 

do problematiky v celé její šíři, aby následně lépe chápal potřebu předcházet 

specifickým poruchám učení. Další kapitola nastiňuje různé přístupy k etiologii 

poruch, podrobněji je pak rozebrána teorie deficitů dílčích funkcí, ze které vycházíme 

v naší práci při hledání prediktorů poruchy. Kapitola třetí pak pojednává 

o prediktorech SPU a o významu jejich vyhledávání pro včasné zachycení jedinců, 

u kterých hrozí pozdější rozvoj poruchy, a pro možnosti včasné intervence formou 

stimulace konkrétních oslabených oblastí. Čtenář je v rámci kapitoly následně seznámen 

se dvěma navazujícími výzkumnými projekty realizovanými na katedře psychologie 

PedF UK v Praze, které se věnují vyhledávání rizikových faktorů pro vnik SPU 

v českém jazykovém prostředí a ze kterých zároveň vychází tato diplomová práce. 

Čtvrtá kapitola teoretické části diplomové práce je věnována konceptu rizika dyslexie 

s důrazem na děti s vývojovou dysfázií (anglicky specific language impairment, SLI), 

které tvoří rizikovou skupinu, jež je v centru zájmu v praktické části diplomové práce. 

Kapitola obsahuje jak definici této řečové/jazykové poruchy, tak některá aktuální 

výzkumná zjištění týkající se rizika dyslexie anebo SLI. Předposlední kapitola 

pojednává o oblasti morfologie jakožto kategorii mluvnických dovedností, o způsobu 

a průběhu jejich vývoje u českých i anglických dětí, včetně zmínky o možnostech 

výzkumu v oblasti morfologie (některé konkrétní výzkumy morfologických dovedností 

u dětí s rizikem dyslexie anebo SLI jsou zmíněny již v kapitole předchozí). Poslední 
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kapitola teoretické části pak navazuje na předchozí kapitolu představením dvou 

testových metod vhodných pro hodnocení úrovně rozvoje morfologických 

dovedností předškolních anebo mladších školních dětí. První takovou je Žlabova 

Zkouška jazykového citu a jí inspirovaný Test morfologického uvědomování 

vytvořený pro účely prezentovaného výzkumného projektu.   

 Praktická část diplomové práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První 

kapitola je věnována dětem, které byly do projektu zapojeny (z části obecně, větší 

prostor je pak věnován dětem ze skupiny s vývojovou dysfázií a běžným řečovým 

vývojem, jejichž výkony v Testu morfologického uvědomování v praktické části dále 

zpracovávám). Údaje o dětech vycházejí mimo jiné i z anamnestického dotazníku 

Rodinné interview. Popsán je průběh tří následujících fází sběru dat. Na úvod kapitoly 

obsahující výzkumné hypotézy je vysvětlen a zdůvodněn způsob rozdělení dětí do čtyř 

věkových skupin. Následně jsou vysloveny dvě hlavní výzkumné otázky. První (H1) 

vychází z předpokladu, že na konci předškolního a na počátku školního věku není vývoj 

morfologie stále ještě uzavřen a že Test morfologického uvědomování je s to tyto 

vývojové posuny zachytit. V rámci druhé (H2), hlavní výzkumné otázky této diplomové 

práce je porovnáván vývoj morfologických dovedností u dětí s běžným a narušeným 

vývojem řeči. Předpokládá se tu oslabení u dětí s SLI, které vychází z teorie i jiných 

výzkumných prací zmíněných v teoretické části práce. Následující kapitola obsahuje 

statistické zpracování testovaných hypotéz, přičemž se oba předpoklady (H1 a H2) 

potvrzují – vývoj dětí v daném věkovém období s rostoucím věkem stále postupuje 

vpřed, kdy se děti v jednotlivých oblastech morfologie zlepšují, zároveň se potvrzuje 

předpokládaný rozdíl mezi výkony dětí ze skupiny s běžným a narušeným vývojem. 

Děti s běžným vývojem jsou v jednotlivých věkových obdobích vývojově napřed oproti 

dětem s vývojovou dysfázií. V závěru kapitoly se pokouším o kvalitativní rozbor 

jednotlivých sledovaných morfologických dovedností vč. přehledu, nakolik se dětem 

z obou sledovaných skupin daří v které oblasti, jak jsou oblasti obtížné vůči sobě 

navzájem apod. Před závěrečnou, souhrnnou kapitolou je umístěna diskuse, ve které 

jsou dávány závěry práce do kontextu aktuálního vědeckého poznání a teoretických 

východisek, uvažovány jsou i možné limity předkládané výzkumné práce a zmíněny 

jsou stručně i budoucí, zamýšlené záměry.         
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P ř í l o h a  1  

 

Test morfologického uvědomování, zadání a položky verze T1 a T2 (zkráceno) 

 

Subtest 1 – Tvoření množného čísla 

„Já ti vždy řeknu začátek nějaké věty a ty mi povíš, jak ta věta bude pokračovat.“ 

Maňásek má banán, ale chtěl by mít dva …(banány). 

Maňásek má židli, ale chtěl by mít čtyři … (židle). 

Maňásek má šálu, ale chtěl by mít tři … (šály). 

Maňásek má krabici, ale chtěl by mít pět … (krabic). 

 

Subtest 2 – 3. osoba jednotného čísla 

„Já ti nejprve povím, co lidé dělají – třeba, že mohou vařit oběd.  Pak se tě zeptám, co dělá nějaký 

člověk, třeba: Co dělá maminka? A ty odpovíš: Maminka vaří oběd.“ 

Chytat ryby. Táta … (chytá ryby). 

Česat si vlasy. Sestra si … (češe vlasy). 

Nést nákup. Babička … (nese nákup). 

Sedět u stolu. Chlapec … (sedí u stolu). 

 

Subtest 3 – Minulý čas 

„Já ti řeknu větu o tom, co se děje dnes. Třeba Děda krájí chleba a tvým úkolem bude mi tu větu říci 

tak, jako by to bylo včera. Tedy Děda včera ... krájel chleba.” 

Maminka čte pohádku. Maminka včera … (četla pohádku). 

Pekaři pečou chleba. Pekaři včera … (pekli chleba). 

Chlapec jde do školy. Chlapec včera … (šel do školy). 

Venku svítí sluníčko. Venku včera … (svítilo sluníčko). 

 

Subtest 4 – Odvozená přídavná jména 

„Budeme říkat, jak se říká různým předmětům. Třeba taška. Když nějakou tašku používá maminka 

na nákupy, řekneme o té tašce, že je to ... nákupní taška.“ 

Papír. Jak se říká papíru, do kterého něco balíme? (balicí papír) 

Šaty. Jak se říká šatům pro dívky? (dívčí šaty) 

Houpačka. Jak se říká houpačce pro děti? (dětská houpačka) 

Oběd. Jak se říká obědu, který jíme v neděli? (nedělní oběd) 

 

Subtest 5 – Tvorba ženského/mužského rodu 

„Já nejprve řeknu, co kdo dělá, co je jeho práce. Když to bude muž – např. prodavač, ty mi řekneš, 

jak říkáme ženě, která dělá stejnou práci.“ 

Muž je lékař – žena je … (lékařka). 

Žena je pekařka – muž je … (pekař). 

Žena je kuchařka – muž je … (kuchař) 

Muž je řidič – žena je … (řidička) 

 

Subtest 6 – Gramatická shoda 

„Já ti řeknu 2 slova. Třeba nová hračka a pak řeknu začátek věty, a ty tu větu doplníš tak, že v ní 

použiješ ta dvě slova. Např. Děti si přejí … novou hračku.“ 

Vanilková zmrzlina. Maminka nám koupila … (vanilkovou zmrzlinu). 

Vodové barvy. Ve školce kreslíme … (vodovými barvami). 

Velký obchod. Chodíme nakupovat do … (velkého obchodu). 

Dlouhá pohádka. Teta mi četla … (dlouhou pohádku). 

 

  



 
 

P ř í l o h a  2  

 

Test morfologického uvědomování, zadání a položky verze T3 (zkráceno) 

 
Subtest 1 – Tvoření množného čísla 

„Já ti vždy řeknu začátek nějaké věty a ty mi povíš, jak ta věta bude pokračovat.“ 

Maňásek má banán, ale chtěl by mít dva …(banány). 

Maňásek má židli, ale chtěl by mít čtyři … (židle). 

Maňásek má šálu, ale chtěl by mít tři … (šály). 

Maňásek má krabici, ale chtěl by mít pět … (krabic). 

Maňásek má přítele, ale chtěl by mít dva … (přátele) 

Maňásek má oko, ale chtěl by mít pět … (očí) 

 

Subtest 2 – 3. osoba jednotného čísla 

„Já ti nejprve povím, co lidé dělají – třeba, že mohou vařit oběd.  Pak se tě zeptám, co dělá nějaký 

člověk, třeba: Co dělá maminka? A ty odpovíš: Maminka vaří oběd.“ 

Chytat ryby. Táta … (chytá ryby). 

Česat si vlasy. Sestra si … (češe vlasy). 

Nést nákup. Babička … (nese nákup). 

Sedět u stolu. Chlapec … (sedí u stolu). 

Skákat do vody. Helena … (skáče do vody). 

Říct pohádku. Učitelka … (řekne pohádku). 

 

Subtest 3 – Minulý čas 

„Já ti řeknu větu o tom, co se děje dnes. Třeba Děda krájí chleba a tvým úkolem bude mi tu větu říci 

tak, jako by to bylo včera. Tedy Děda včera ... krájel chleba.” 

Maminka čte pohádku. Maminka včera … (četla pohádku). 

Pekaři pečou chleba. Pekaři včera … (pekli chleba). 

Chlapec jde do školy. Chlapec včera … (šel do školy). 

Venku svítí sluníčko. Venku včera … (svítilo sluníčko). 

Chci jít do kina. Včera … (jsem chtěl jít do kina). 

Jirko, ty mi lžeš. Jirko, včera … (jsi mi lhal). 

 

Subtest 4 – Odvozená přídavná jména 

„Budeme říkat, jak se říká různým předmětům. Třeba taška. Když nějakou tašku používá maminka 

na nákupy, řekneme o té tašce, že je to ... nákupní taška.“ 

Papír. Jak se říká papíru, do kterého něco balíme? (balicí papír) 

Šaty. Jak se říká šatům pro dívky? (dívčí šaty) 

Houpačka. Jak se říká houpačce pro děti? (dětská houpačka) 

Oběd. Jak se říká obědu, který jíme v neděli? (nedělní oběd) 

Člun. Jak se říká člunu s motorem? (motorový) 

Jak se nazývá ten, kdo není vidět? (neviditelný) 

 

Subtest 5 – Gramatická shoda 

„Já ti řeknu 2 slova. Třeba nová hračka a pak řeknu začátek věty, a ty tu větu doplníš tak, že v ní 

použiješ ta dvě slova. Např. Děti si přejí … novou hračku.“ 

Vanilková zmrzlina. Maminka nám koupila … (vanilkovou zmrzlinu). 

Vodové barvy. Ve školce kreslíme … (vodovými barvami). 

Velký obchod. Chodíme nakupovat do … (velkého obchodu). 

Dlouhá pohádka. Teta mi četla … (dlouhou pohádku). 

Dva malí chlapci. Šli jsme proti … (dvěma malým chlapcům). 

Můj cvičený pes. Povídali jsme si o … (mém cvičeném psovi). 
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Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako 

s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto 

prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení 
Adresa trvalého 

bydliště 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


