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Úvod 
 

 Bakalářská práce je zaměřena na komunikační oblast, konkrétně na jednotlivé 

jazykové roviny (foneticko-fonologickou, lexikálně-sémantickou, morfologicko-

syntaktickou a pragmatickou jazykovou rovinu) v předškolním věku. Rozdíly v 

komunikačních dovednostech v tomto věkovém období se postupně vyrovnávají. Na 

počátku školní docházky by většina dětí měla zvládnout určité komunikační kompetence, 

které jsou vymezeny Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP 

PV).  

Předškolní věk je období, kdy se pro rozvoj komunikačních dovedností dá mnoho 

udělat. Dítě, kterému by se pro jeho nedostatky v řeči jeho vrstevníci později smáli, může 

nyní bez ostychu mluvit, neboť děti si mezi sebou rozumí nad rámec slov a jsou k sobě 

zatím velmi tolerantní. Mnohokrát se mi během mé praxe stalo, že jsem nebyla schopna 

pochopit, co mi chce dítě sdělit, zatímco ostatní děti to pochopily bez problémů. Při práci 

s dětmi je třeba se zaměřit na všestranný rozvoj řeči a nedopustit, aby dítě ztratilo chuť a 

zájem komunikovat s ostatními. Neustále je povzbuzovat k vyprávění, povídat si s nimi, 

odpovídat jim na otázky, číst jim pohádky a dětské příběhy, pěstovat v nich lásku k 

rodnému jazyku. 

 Cílem bakalářské práce je analyzovat rozvoj jednotlivých jazykových rovin u dětí 

předškolního věku. Bakalářská práce má čtyři části. První tři vymezují teoretický rámec 

popisované oblasti, čtvrtá, empirická část se věnuje konkrétním dovednostem, které děti 

ovládají v předškolním období.                                                  

  První část popisuje vývoj dítěte v předškolním období, charakteristiku tohoto 

období, vývoj jazykových a řečových schopností a dovedností a celkový pohled na 

psychomotorický vývoj dítěte. Druhá část se zabývá komunikací a narušenou komunikační 

schopností. Třetí část je věnována rozvoji komunikačních dovedností u dítěte v 

předškolním vzdělávání. Všímá si úlohy mateřské školy a role učitelky v rozvoji 

komunikačních dovedností dětí. Zabývá se logopedickou intervencí a očekávanými 

kompetencemi podle RVP PV. 

     Čtvrtá, praktická část analyzuje míru konkrétních komunikačních dovedností 

rozřazených do čtyř okruhů podle již zmíněných jazykových rovin. Výzkumné šetření bylo 

provedeno dvakrát v odstupu necelého roku u vybraného vzorku deseti dětí. Jeho 
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výsledkem je zhodnotit, které jednotlivé dílčí úkoly činí dětem potíže a co naopak zvládají 

bez problémů, na co je třeba se zaměřit při přípravě dětí před vstupem do školy a v 

neposlední řadě ukázat, že komunikační schopnosti nejsou jen záležitostí správné 

výslovnosti, ale že se jedná o širokou škálu dovedností, které je třeba pojímat komplexně. 
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 1  VÝVOJ DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 
 

 

1.1  Charakteristika předškolního věku 
 

        Každý jedinec prochází během svého života postupným vývojem. Tento vývoj 

probíhá poměrně plynule podle určitých zákonitostí. Jsou známy různé periodizace vývoje, 

které vycházejí z konkrétní sledované oblasti jako je třeba myšlení, morálka, řeč apod. 

Podle Matějčka (1996) však panuje mezi laiky i profesionály celkem zásadní shoda v 

rozlišení některých základních vývojových fází, kterými jsou věk novorozenecký, 

kojenecký, batolecí, předškolní a školní věk, přes dospělost, až po stáří a definitivní konec 

života.  

 Podle Heluse (2004) průběh jednotlivých stadií pak ovlivňuje, jak proběhnou stadia 

následující. Během jednotlivých vývojových období na jedince působí jak vnitřní 

dispozice, tak i vlivy vnějšího prostředí. Vágnerová, Valentová (1992) upozorňují, že velmi 

důležitým činitelem je vlastní aktivita jedince, protože dítě není pouze pasivním příjemcem 

podnětů.  „Proces vývoje, jeho průběh a charakteristické vlastnosti jsou vždy individuální.“ 

(Vágnerová, Valentová 1992 s. 11). Novotná, Hříchová, Miňhová (2012) uvádí, že 

předškolní období je zakončením etapy raného dětství. Tělesný a psychický vývoj je 

pomalejší. Pokračuje zrání centrální nervové soustavy, a to se promítá do větší výkonnosti 

tělesných a psychických funkcí. 

      Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) může být v širším smyslu slova jako 

předškolní věk označováno celé období od narození, a to někdy i včetně vývoje 

prenatálního, až do vstupu do školy. V užším smyslu slova je to pak období mezi třetím a 

šestým rokem věku dítěte. Plevová (in Šimíčková-Čížková, 2005) poukazuje na dvě 

rozmezí, která jsou dána novým sociálním zařazením dítěte. Na začátku mezi třetím a 

čtvrtým rokem je to nástup dítěte do mateřské školy a na jeho konci po dovršení šestého 

roku vstup do základní školy. Je však nutné poznamenat, že ne všechny děti z nejrůznějších 

důvodů mateřskou školu navštěvují.  

 Toto období je Eriksonem označováno jako období iniciativy, jeho hlavní potřebou 

je potřeba aktivity a sebeprosazení. Tato iniciativa však musí být adekvátním způsobem 

regulována. Dítěti musí být jasné normy jeho chování. Musí vědět, co smí a co nesmí 

(Vágnerová, Valentová, 1992).  
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Dítě je nakloněno všemu novému a jeho hlavní aktivitou je hra. Hra mu přináší 

uspokojení, rozvíjí fantazii, pomáhá mu získávat nové kamarády a pomocí hry si dítě 

osvojuje řadu různých schopností a dovedností. A naopak pomocí hry si dítě nově nabyté 

schopnosti a dovednosti fixuje a procvičuje. „Podobně jako ostatní oblasti má i vývoj hry 

své zákonitosti (obvyklou posloupnost, časovost). To jak si dítě hraje, se mění s věkem” 

(Bednářová, Šmardová, 2011, s. 60). Sledování toho jak, s kým a s čím si dítě obvykle 

hraje, nám může o dítěti mnoho prozradit.  

 Šulová (in Mertin, Gillernová, 2003) k tomu poznamenává, že pro dítě 

předškolního věku je hra analogická pozdějšímu učení či ještě vzdálenější práci. S trochou 

nadsázky je možno konstatovat, že jak si dítě hraje, tak se bude později učit a pracovat. 

Dítě by mělo mít možnost hrát si spontánně, aby rodiče a ostatní dospělí zjistili, co ho baví, 

co mu jde a pro co má předpoklady. Potom na základě těchto pozorování rozvíjeli jeho 

talent a dispozice a naopak ho i podněcovali v oblastech, které by dítě nejspíše spontánně 

samo nerozvíjelo. 

„Dítě bylo dlouho pokládáno za „dospělého v malém“. Dnes už víme, že dítě 

vnímá, myslí a cítí, vyrovnává se se světem jinak než dospělý“ (Plevová, in Šimíčková-

Čížková, 2005, s. 77). Plevová (2005) dále uvádí určitá specifika dětské psychiky. 

Upozorňuje, že u dítěte v předškolním věku převládá soulad mezi prožíváním a chováním. 

To, co dítě právě prožívá, dává také svým chováním najevo. Převažuje expresivní chování 

oproti adaptivnímu.  Dítě je autentické, vyjadřuje to, co právě cítí, nepředstírá veselí, 

pokud není zrovna veselé. Intenzivní emoce jako je například strach, úzkost nebo pocit 

opuštěnosti sděluje spíše nonverbálně.  

 Jak uvádí Matějček (1996), v předškolním věku období vzdoru pomalu přechází 

nebo už docela přešlo a nastupuje období tzv. konformity, což znamená, že dítě vysloveně 

chce vypadat jako ostatní, dělat to, co dělají druzí, a chápe (a více než kdykoliv později v 

životě je ochotno dodržovat) to, „co se dělat má“ a „co se dělat nemá“.  Dítě se nechá v 

tomto věku poměrně snadno ovlivnit. Podle Vágnerové, Valentové (1992) dítě ještě není 

schopné samostatně hodnotit ani samo sebe ani kohokoli jiného, většinou pouze přejímá 

cizí názory. Je tedy důležitým úkolem rodičů a ostatních dospělých dítě za vše, co se mu 

podaří, chválit. Chválíme nejen konečný výsledek, ale i pouhou snahu či nápad. Pokud v 

mateřské škole učitelka dítě za něco nápadně pochválí před celou třídou, může mít jistotu, 

že příště totéž zopakuje několik dalších dětí.   
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 I když v předškolním období je nadále nezastupitelná úloha rodiny, dítě se začíná 

pomalu osamostatňovat a ke svému zdárnému vývoji potřebuje kolem sebe ostatní děti. 

Matějček (1996) o tom říká, že druhé děti vstoupí na vývojovou scénu našeho dítěte a už z 

ní neodejdou. Ve vztahu k nim se rozvíjí mnohé důležité vlastnosti, jako je schopnost 

spolupráce a další souhrn vlastností, které jsou známy pod názvem pro-sociální chování. 

Sem řadíme vlastnosti jako je družnost, solidarita, obětavost, tolerance a soucit, radost z 

obdarování nebo pomoci. Je to chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch 

druhým lidem bez očekávání odměny za toto chování.  

 V tomto věku dochází k vývoji sociálních kontrol, to znamená k přijímání a přijetí 

norem společensky žádoucího chování. Dochází k osvojování sociálních rolí. Dítě má 

možnost uvnitř rodiny pozorovat chování náležící k určitým rolím (chlapec, dívka, matka, 

otec), jehož uplatňování, trénování a modifikování se děje již mimo rodinu, většinou ve 

skupině vrstevníků, ve které má možnost srovnávání a korigování osvojených způsobů 

chování (Šulová, in Mertn, Gillernová, 2003). 

  Zdrojem citových zážitků v tomto období je konkrétní činnost. Rozvíjí se smysl pro 

humor a dítě má radost ze spontánní činnosti, kterou umí dát najevo. Stejně tak pokud se 

mu něco nedaří, dává to najevo vztekem a zlostí. Kolem čtvrtého roku je ještě přítomen 

strach z neznámého a z cizích lidí (Plevová, in Šimíčková-Čížková, 2005).  

  Podle Šulové (in Mertn, Gillernová, 2003) je pro dítě velmi důležitá potřeba 

stability, jistoty, zázemí, trvalosti a bezpečí. Pokud jsou tyto potřeby naplněny, dává to 

dítěti energii a chuť do zkoumání a dítě se postupně odpoutává od této jistoty a zázemí. 

Odpoutávání, však musí mít „pod kontrolou“. Pokud dítě vnímá zázemí jako nejisté, 

přestává experimentovat, zkoumat a odpoutávat se, ale naopak fixuje se v nejistém vztahu. 

 

 

1.2  Psychomotorický vývoj dítěte v předškolním věku 
 

 Vývoj osobnosti se dá popsat z hlediska různých vývojových oblastí jako je oblast 

tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková a osobnostně-sociální. Je 

zřejmé, že vývoj v těchto jednotlivých oblastech neprobíhá izolovaně, ale že se navzájem 

prolíná a ovlivňuje. Neméně důležité je zdůraznit, že každé dítě je jiné, stejně jako 

podmínky pro jeho vývoj jsou odlišné a individuální. Přesto však existují určité zákonitosti 
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a časová posloupnost, které jednotlivé vývojové období charakterizují. Vágnerová, 

Valentová (1992) zmiňují, že obecné zákonitosti vývoje určují jeho průběh pouze rámcově, 

zatímco jeho originální vlastnosti jsou dány interakcí dědičných dispozic a konkrétními 

životními situacemi.  

 V předškolním období dítě postupně zvládá jednotlivé prvky sebeobsluhy jako je 

oblékání, svlékání, obouvání, dodržování hygieny, používání příboru apod. Zdokonaluje se 

jeho motorický vývoj. Zrání a soustavná stimulace celého pohybového aparátu vedou ke 

zlepšení koordinace, přesnosti a účelnosti pohybů (Vágnerová, Valentová, 1992). Helus 

(2004) upozorňuje na nadšení dítěte z vlastní pohyblivosti, obratnosti a šikovnosti. Děti v 

tomto období pronikají do tajů rychlého pohybu za pomocí odrážedel, koloběžek, postupně 

si osvojují jízdu na kole a někteří začínají na konci předškolního věku s lyžováním, 

bruslením nebo plaváním.  

 V oblasti jemné motoriky se postupně vyhraňuje lateralita, zdokonaluje se dětská 

kresba.  Podle Říčana (in Helus, 2004) „je pro předškolní dítě kresba hrou a zároveň tím 

nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem. Dítě kreslí stejně samozřejmě, jako my 

dospělí mluvíme. Stojí za to umět tuto dětskou řeč číst! Dítě mnohdy poví kresbou 

mnohem víc, než by dovedlo nebo než by se odvážilo říci slovy.“   

 Předškolní dítě si s oblibou hraje s různými materiály: s papírem, pískem, 

modelovací hmotou, keramickou hlínou, ale třeba i s vodou. V okamžiku, kdy se naučí 

zacházet s nůžkami, rádo stříhá a své výstřižky si vybarvuje a nalepuje na papír. Tím si 

zlepšuje jemnou motoriku a rozvíjí představivost. Proto je důležité dítěti tyto činnosti 

neodpírat, jak to někdy některé opatrné maminky dělají.  

 S rozvojem manuální zručnosti souvisí také zdokonalování konstruktivních 

schopností dítěte, které vyúsťují do speciálních druhů činnosti – konstruktivních her 

(Klenková, 2010). V závěru předškolního období některé děti staví velmi hezké a složité 

stavby za pomocí různých druhů kostek a stavebnic. Přitom rozvíjejí své představy a 

fantazii. 

  Vnímání je podle Klenkové (2010) pro dítě předškolního věku ze všech 

poznávacích procesů nejdůležitější, neboť pomocí vnímání ať už zrakového, sluchového, 

dotykového, chuťového nebo čichového, získává dítě informace o okolním světě. Vnímání 

je dosud nepřesné. Dítě je především upoutáváno nápadnými vlastnostmi objektu a dále 

těmi podněty, které mají nějaký význam pro uspokojení jeho momentální potřeby 
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(Vágnerová, Valentová, 1992). Ovšem během tohoto období se vnímání postupně 

zdokonaluje.   

 Předškolní dítě žije především přítomností a vnímání času se rozvíjí velice pomalu. 

(Bednářová, Šmardová, 2012). Šulová (in Mertin, Gillernová, 2003) k tomu dodává, že dítě 

umí čas posoudit jen ve vztahu ke konkrétní činnosti: „Ještě se třikrát vyspím a pojedu k 

babičce.“ Postupně si dítě osvojuje časové pojmy, učí se určovat časovou posloupnost, 

odhadovat příčinu a následek. 

 Podle Langmeiera, Krejčířové (2006) se v oblasti myšlení dítě dostává z úrovně 

předpojmové (symbolické) na vyšší úroveň názorového (intuitivního) myšlení. Zatím zde 

jsou zřejmá omezení, které dítěti nedovolují myslet skutečně logicky. Helus (2004) uvádí, 

že dítě se zatím neopírá o pojmy, ale zatím jen o pseudopojmy. Zatímco pojmy jsou 

založené na vytřídění nějaké skupiny jevů podle podstatných a společných znaků, 

pseudopojmy dítě vymezuje podle znaků, které mu jevově imponují a jsou mu něčím 

nápadné. Myšlení tohoto období je ovlivňováno emocemi a vypomáhá si ve své orientaci 

fantazií (Vágnerová, Valentová, 1992).  

 Langmeier, Krejčířová (2006) uvádí, že dětské myšlení je egocentrické, 

antropomorfické (všechno polidšťuje), magické (dovoluje měnit fakta podle vlastního 

přání) a artificialistické (všechno se „dělá“). To je jeden z důvodů, proč je dětství obdobím, 

na které většina z nás ráda vzpomíná. Děti si dění kolem sebe, kterému nerozumí, 

přizpůsobují svému myšlení a to pak my dospělí popisujeme slovy, že mají svůj svět.  

 Rozvíjí se také dětská představivost, kterou děti doplňují fantazií a to se projevuje 

nejen v dětských hrách, ale i v konfabulaci (vymýšlení) a animismu (oživování). Dětská 

imaginace nachází odezvu v pohádkách, které jsou v tomto období velmi oblíbené. Jsou 

blízké dětské psychice svojí záhadností, magičností a jednoduchostí (Novotná, Hříchová, 

Miňhová, 2012). Zde stojí za zmínku upozornit, že nezastupitelnou úlohu v rozvoji dětské 

psychiky mají pohádky čtené někým blízkým. Bohužel v současné době ne všichni rodiče 

dětem čtou, čímž ochuzují nejen své děti, ale i sebe. 

 Podle Šulové (in Mertin, Gillernová, 2003) jsou představy pro předškoláka nutné, 

protože ve svých představách si dítě přizpůsobuje pro něj někdy obtížně přijatelnou nebo 

pochopitelnou realitu. V tomto období totiž dochází k významnému procesu decentrace, 

kdy se dítě postupně učí, že existence prostorového, časového a příčinného světa jevů, 

nezávisí na něm. 
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 Paměť předškolního dítěte se velmi pomalu přesouvá od bezděčné k záměrné, od 

mechanické k logické, od krátkodobé k dlouhodobější. Vágnerová, Valentová (1992) 

uvádějí, že dítě si mnohem lépe pamatuje konkrétní události než jejich verbální popis. Dále 

se zmiňují o tom, že pozornost je v předškolním věku ještě nezralá, krátkodobá a povrchní, 

ale lze již pozorovat počátky úmyslné pozornosti. Postupně se zlepšuje její koncentrace i 

délka. Plevová (in Šimíčková-Čížková, 2005) upozorňuje, že stálost a úmyslnost 

pozornosti dítěte nezávisí pouze na věku, ale i na temperamentu a na druhu činnosti. 

 

 

1.3  Vývoj jazykových a řečových schopností a dovedností  

 
 „Vývoj řeči a komunikace je jedním z nejúžasnějších a nejdůležitějších momentů v 

rámci ontogeneze“ (Bednářová, 2011, s. 28). Z hlediska řečového vývoje projde dítě od 

narození do věku okolo šesti dlouhou cestu, která začíná počátečním novorozeneckým 

křikem, přes broukání a žvatlání, až k jednotlivým stadiím vývoje vlastní řeči.  

 Lejska (2003) konstatuje, že děti se rodí s mozkem, který má schopnost učení a 

přijímání poznatků. Toto učení probíhá ve dvou stadiích. První stádium je období 

obligatorní, které je vymezeno od narození do čtyř až pěti let věku dítěte. Všechny 

poznatky, jež dítě v tomto věku přijímá, jsou do mozku tzv. vtisknuty. Jejich otisk je trvalý, 

vždy je k dispozici a nezapomíná se. To se týká např. mateřské řeči. Druhé období je 

období fakultativní. Začíná mezi čtvrtým a pátým rokem a trvá až do konce života. 

Nejnázornějším příkladem je učení se cizím jazykům. Slovíčka si musíme mnohokrát 

opakovat, přesto je zapomínáme, děláme chyby a učení nás stojí spoustu času a energie. To 

nám opět potvrzuje důležitost raného dětství jako období, které má zásadní vliv na 

osobnost člověka. 

 Názvy a počet jednotlivých stadií vývoje řeči se u jednotlivých autorů někdy liší. 

Klenková (2006) uvádí, že počátek vlastního vývoje řeči je okolo jednoho roku života 

dítěte a rozlišuje čtyři postupná, na sebe navazující stadia. Počátečním obdobím je stadium 

emociálně-volní, kdy dítě jednoslovně vyjadřuje své přání a tato slovní označení spojuje se 

známými osobami a věcmi. Mezi rokem a půl až dvěma lety dítě napodobuje dospělé, ale 

také si samo opakuje slova a objevuje mluvení jako činnost. Mluvíme o egocentrickém 

stadiu vývoje řeči. Další stadium je asociačně-reprodukční, kdy slova již nabývají funkce 
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pojmenovávací a dítě si výrazy, které slyšelo ve spojitosti s určitými jevy, přenáší na jevy 

podobné. Okolo třetího roku života dítěte nastupuje období logických pojmů, kdy se 

označení původně spjatá s konkrétními jevy postupně stávají obecnými označeními. 

Vlastní vývoj řeči pak vrcholí na přelomu třetího a čtvrtého roku stadiem intelektualizace 

řeči. Toto stadium se týká zejména kvantitativní stránky osvojování nových slov, 

zpřesňování obsahu slov a gramatických forem a rozšiřování slovní zásoby. Tato etapa pak 

pokračuje až do dospělosti (Klenková, 2006). 

 Lechta (2003) rozděluje vývoj řeči na jednotlivé vývojové fáze, jejichž názvy 

vystihují nejtypičtější procesy, jež v dané fázi probíhají. 

1. období pragmatizace (0. – 1. rok) 

2. období sémantizace (1. - 2. rok) 

3. období lexemizace (2. - 3. rok) 

4. období gramatizace (3. - 4. rok) 

5. období intelektualizace (po 4. roce života) 

 U Bytešníkové, Horákové, Klenkové (2007) můžeme najít šest období a to stadium 

emociálně-volní, stadium egocentrické, stadium asociačně-reprodukční, stadium rozvoje 

komunikační řeči, stadium logických pojmů a stadium intelektualizace řeči. 

  Vzhledem k tomu, že v předškolním období velmi stoupá zájem o mluvenou řeč, 

nazývá Kutálková (2005) období po třetím roce života obdobím pohádek a fantazie. 

Současně varuje před nebezpečím sledování televize: „Pasivní sezení před obrazovkou, 

konzumace hotových příběhů často nevalné kvality, bez možnosti příběh upravit podle své 

fantazie, jakkoli ovlivnit výběr námětu, to jsou všechno okolnosti pro rozvoj řeči 

nepříznivé a jsou v rozporu s přirozeností dítěte“ (Kutálková, 2005, s. 38).  

 Vrcholnou fázi ve vývoji řeči před nástupem školní docházky popisuje Vyštejn 

(1991) jako souvislou, gramaticky správnou řeč, vyprovokovanou touhou po sdělení 

vlastních zážitků, viděných i slyšených, a vlastních úmyslů ostatním lidem. 

 „Při charakteristice řečového vývoje dítěte se využívají poznatky o vývoji 

jazykových rovin. V ontogenezi řeči se jazykové roviny prolínají, jejich vývoj probíhá v 

jednotlivých časových úsecích současně“ (Klenková, 2006, s. 37). 
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Lechta (2005) rozlišuje čtyři jazykové roviny, a to: foneticko-fonologickou 

jazykovou rovinu, lexikálně-sémantickou jazykovou rovinu, morfologicko-syntaktickou 

jazykovou rovinu a pragmatickou jazykovou rovinu. 

 „Fonetika je vědní obor zabývající se zvukovou stránkou řeči. Fonologie je 

lingvistický obor, nauka o funkci hlásek. Fonologie sleduje hlásky – fonémy, které mají 

rozlišovací funkci, všímá si disktinktivních (rozlišujících) rysů hlásek. Distinktivní rys 

hlásky je vlastnost hlásky, jíž se hláska liší od jiné a tím slouží k rozlišení významu slov“ 

(Mlčáková, in Michalík a kol., 2011, s. 417).   

 Foneticko-fonologickou jazykovou rovinu můžeme podle Bytešníkové, Horákové, 

Klenkové (2007) zkoumat nejdříve. Již po 7. týdnu života se do křiku dítěte začínají 

začleňovat souhláskové zvuky. Za klíčový moment považují období přechodu z pudového 

žvatlání na napodobivé.  Jedná se o důležitý vývojový mezník, od kterého můžeme hovořit 

o výslovnosti v pravém slova smyslu.  

 Dvořák v Logopedickém slovníku uvádí, že foneticko-fonologická jazyková rovina 

zahrnuje fonematický sluch, artikulaci apod. Jedná se tedy o schopnost hlásky rozlišit a 

artikulačně správně vyslovit. Mnozí odborníci věnovali pozornost tomu, které hlásky dítě 

vyslovuje nejdříve a které později. Klenková (2006) zmiňuje tzv. pravidlo nejmenší 

námahy, které vyslovil Schulze již v 19. století, podle něhož dítě nejprve vytváří hlásky, 

které vyžadují nejmenší námahu a až později hlásky artikulačně namáhavější. Nicméně, 

jak konstatuje, s tímto tvrzení někteří odborníci nesouhlasili s tím, že některé děti vyslovují 

artikulačně namáhavější hlásky a ty jednodušší vyslovit nedovedou. Proto, jak uvádí 

Bytešníková (2012), je třeba brát v úvahu individuální vývoj jedince.  

 Z pohledu speciálního pedagoga – logopeda je důležité znát v ontogenezi řeči 

pořadí fixace jednotlivých hlásek, protože podle tohoto pořadí se postupuje při korekci 

výslovnosti. Jako první se v dětské řeči fixují samohlásky a v pořadí souhlásek neboli 

konsonant jsou to hlásky závěrové, úžinové jednoduché, polozávěrové a úžinové se 

zvláštním způsobem tvoření (Klenková, 2006). 

 Bytešníková (2012) uvádí Lechtu (1990), který popisuje, že při srovnání osvojování 

si foneticko-fonologické roviny s jinými jazykovými oblastmi zjistíme, že tento proces 

začíná dříve a probíhá delší dobu. Je to ovlivněno více faktory, především úrovní motoriky 

řečových orgánů a schopností fonematické diferenciace. Svůj vliv mají také intelektové 

schopnosti dítěte, napodobovací schopnost a podnětnost prostředí (Bytešníková, 2012). 
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 Klenková (2006) zmiňuje, že názory na to, kdy by měla být výslovnost jednotlivých 

hlásek bez nedostatků, se různí. Nicméně současným trendem je, aby vývoj výslovnosti 

mělo dítě ukončeno do pěti let. V případě, že tomu tak není, nastupuje logopedická 

intervence, aby před zahájením povinné školní docházky byla výslovnost v pořádku. 

 

 Podle Mlčákové (in Michalík a kol., 2011) lexikálně-sémantická jazyková rovina 

představuje lexikon – slovník člověka tj. objem aktivní a pasivní slovní zásoby. Aktivní 

slovní zásobu jedinec používá v mluveném a psaném projevu, pasivní slovní zásobu 

aktivně nepoužívá, ale obsahu slov a slovních spojení rozumí. Základní jednotkou 

lexikálního systému je slovo – lexém. Lexikologie se zabývá slovní zásobou, tvořením 

slov, frazeologií a sémantikou. Předmětem frazeologie jsou ustálená slovní spojení a 

obraty. Sémantika je nauka o významu slov (Bytešníková, 2012). 

 Peutelschmiedová (2001) uvádí, že slovní zásoba každého člověka se vyvíjí po celý 

život v závislosti na mnoha okolnostech. Jednou z podstatných okolností je jeho celkové 

osobnostní vyladění, jeho sociokulturní úroveň včetně prostředí, které ho formuje, dále 

četba atd. K tomu poznamenává prohlášení profesora Matějčka, který v jednom ze svých 

vystoupení řekl, že hodně si už přinášíme hotového na svět. Záleží potom, jak s těmito 

předpoklady výchova jak v rodině, tak ve škole, hospodaří. 

  Počátek rozvoje pasivní slovní zásoby můžeme podle Klenkové (2006) registrovat 

u dítěte okolo deseti měsíců věku, kdy dítě začíná tzv. rozumět řeči. Okolo jednoho roku 

pak začíná používat jednotlivá slova – rozvíjí svojí aktivní slovní zásobu. Podle 

Bednářové, Šmardové (2011) je pro rozvoj řeči velice důležité nahlas pojmenovávat vše, 

co dítě vidí, slyší, dělá a prožívá, stejně tak jako to, co děláme my. Tím dochází k pevnému 

a jasnému spojení mezi předmětem nebo činností a slovem.   

 V souvislosti s počátečním osvojováním slovní zásoby hovoří odborníci o dvou 

jevech – hypergeneralizaci a hypodiferenciaci. Hypergeneralizace znamená, že dítě chápe 

první slova všeobecně. Slovy „mňau-mňau“ označuje vše, co je chlupaté a má čtyři nohy. 

Hypodiferenciace nastupuje s rozšiřující se slovní zásobou, kdy dítě považuje určité slovo 

za označení pouze jedné konkrétní věci nebo osoby: například „mama“ je jen a pouze jeho 

maminka (Bytešníková, 2012). 

 Dalším jevem, který s rozšiřováním slovní zásoby souvisí, je tzv. období otázek. Z 

pohledu dospělého je to velmi náročné stádium, které zná téměř každý rodič. Bytešníková, 
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Horáková, Klenková (2007) k tomu poznamenávají, že pro období okolo jednoho a půl 

roku je typické pokládání otázek „Co je to?“, „Kdo je to?“ a pro období okolo tří let věku 

dítěte jsou typické otázky „Proč?“, „Kde?“ 

 Bytešníková (2012) konstatuje, že je zřejmé, že nikdo nemůže ovládat celou slovní 

zásobu. Jednotliví uživatelé ovládají pouze její určitou část, která je označována termínem 

individuální slovní zásoba. Tato slovní zásoba se rozšiřuje nerovnoměrně a mezi jedinci 

mohou být značné rozdíly. Stejně tak výzkumná šetření slovní zásoby jsou velmi 

problematická a jejich závěry se ve svých výsledcích často rozchází.  

Klenková (2006) uvádí, že největší nárůst slovní zásoby je do třetího roku věku 

dítěte. Ve třech letech je uváděna slovní zásoba okolo 1000 slov, což je oproti slovní 

zásobě dvouletého dítěte (200 slov) zhruba pětinásobek. Ve čtyřech letech je slovní zásoba 

dítěte asi 1500 slov a před nástupem povinné školní docházky činí tato zásoba 2500 – 3000 

slov.  

 Mlčáková (in Michalík a kol., 2011) zmiňuje, že morfologicko-syntaktická 

jazyková rovina bývá také označována jako gramatická. K tomu dodává objasnění 

Melichara, Styblíka (2000): Gramatika pojednává o tvarosloví a skladbě. Tvarosloví 

(morfologie) je nauka o slovních druzích, jejich tvarech a o významu těchto tvarů. Skladba 

(syntax) sleduje tvoření a stavbu vět a souvětí.  Podle Dvořáka (1998) zahrnuje uplatňování 

gramatických pravidel v mluvním projevu, gramatickou správnost slov, vět, slovosledu, 

čísla, rodu, pádu aj.  

 Klenková (2006) upozorňuje, že tuto jazykovou rovinu lze začít zkoumat až okolo 

prvního roku života dítěte, kdy nastupuje vlastní vývoj řeči. První slova plní funkci 

jednoslovných vět. Vznikají opakováním slabik – mama, tata a vykazují podobnost v 

různých jazycích. Jsou neohebná, neskloňují se ani nečasují. Tyto projevy trvají přibližně 

do roku a půl až dvou let, kdy prostou sumací jednoslovných vět vznikají věty dvojslovné 

(máma pá pá). 

 Podle Bytešníkové, Horákové, Klenkové (2007) je pro vývoj gramatiky 

charakteristický tzv. transfér neboli přenos mluvního vzorce na mluvu v podobné situaci. 

Dítě nejprve napodobuje gramatický vzor, později pak napodobuje, ale i pamatuje a 

přenáší slyšené na to, co chce říct.  
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V období okolo dvou až dvou a půl let dítě začíná pozvolna skloňovat a časovat a 

nastává zjevný pokrok v gramatické stavbě promluvy. Postupně si dítě osvojuje všechny 

slovní druhy (Mlčáková, in Michalík a kol., 2011). Během vývoje dochází k tomu, že se 

zastoupení jednotlivých slovních druhů mění.  

Bytešníková (2012) upozorňuje na zvukomalebná (onomatopoická) citoslovce, 

která převládají v počátcích řečového vývoje. Jedná se z dětské řeči dobře známá 

citoslovce jako je bum, bác, ham, hop, brm aj. Tato citoslovce z dětské řeči postupně mizí a 

u dospělé populace jsou zastoupena pouze okrajově.  

Z hlediska morfologie podle Klenkové (2006) používá dítě nejprve podstatná jména 

a slovesa a mezitím se objevují onomatopoická citoslovce. V období mezi druhým a třetím 

rokem se postupně přidávají přídavná jména a osobní zájmena. Nejpozději začíná dítě 

používat číslovky, předložky a spojky. Po čtvrtém roce pak většinou užívá všechny slovní 

druhy. Mezi druhým a třetím rokem dítě začíná skloňovat a po třetím roce užívá jednotné i 

množné číslo.  

 Z hlediska syntaxu zmiňuje Bytešníková (2012) u dítěte přechod z jednoslovných 

vět k větám dvouslovným a okolo dvou a půl až tří let k větám víceslovným. Uvádí 

Lechtovo složení trojslovné věty na základě vzorce: agent – akce – objekt (pes pije vodu), 

pomocí kterého je dítě schopno vystihnout vzájemné vztahy. Odborníci se shodují v tom, 

že z hlediska slovosledu bývá v tomto období na prvním místě slovo, které má pro dítě 

emociálně klíčový význam. Často děti začínají větu slovem: já. Podle Klenkové (2006) 

mezi třetím a čtvrtým rokem děti tvoří postupně souvětí. Nejprve se jedná o souvětí 

slučovací, později i souvětí podřadná.  

  Nedostatky v morfologicko-syntaktické jazykové rovině jako je nesprávné tvoření 

tvarů slov – chyby ve skloňování, časování a jejich skladebních spojení, se mohou 

objevovat v jazykovém projevu u dítěte přibližně do věku čtyř let. Tento jev se nazývá 

fyziologický dysgramatismus a je zcela přirozený, dítě má na tyto projevy nárok 

(Mlčáková, in Michalík a kol., 2011). Nicméně pokud i po čtvrtém roce života dítěte 

přetrvávají v běžných komunikačních situacích nápadné odchylky v gramatické stránce 

řeči, může se podle Klenkové (2006) jednat o narušený vývoj řeči. 
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Pragmatická jazyková rovina představuje uplatnění komunikačních schopností v 

praxi. Zahrnuje takové dovednosti jako je vyžádání či oznámení informace, vyjádření 

vztahů, pocitů, prožitků, událostí a usměrnění sociálních interakcí (Bednářová, Šmardová, 

2011). 

Podle Bytešníkové (2012) je tato rovina založena na sociálních a psychologických 

aspektech komunikace. Jedná se o oblast jazykových schopností, která v sobě zahrnuje 

správné užívání jazyka v rámci společenského kontextu. Dochází k propojení toho, co chce 

jedinec sdělit s nejoptimálnějším způsobem, jak to sdělit. 

 V pragmatické rovině vystupují do popředí určité aspekty jako je schopnost jedince 

aktivně se účastnit konverzace, schopnost postřehnout a vhodně reagovat na nonverbální 

projevy, schopnost udržovat téma rozhovoru, schopnost užívat adekvátní komunikační 

styly a způsoby chování vůči různým komunikačním partnerům (Bytešníková, Horáková, 

Klenková, 2007).  

 Podle Bytešníkové (2012) dítě na počátku vývoje používá pouze nonverbální 

signály. Přibližně od devátého měsíce věku dítě začíná vyjadřovat škálu komunikačních 

záměrů prostřednictvím gest společně s vokalizací a postupně i slovním vyjádřením. Okolo 

osmnáctého měsíce si pak dítě začíná uvědomovat komunikativní funkci řeči a začíná 

používat řeč za účelem předání informací. Po druhém roce života pak začíná 

upřednostňovat verbální formu komunikace. V případě, že tato komunikace je neúspěšná, 

okolí dítěti nerozumí nebo jeho snahám o komunikaci nevěnuje pozornost, může tento 

neúspěch vést k frustraci dítěte. 

 Lechta (2003) popisuje vývoj pragmatiky podle Schiffové- Myersové: 

  V období přibližně do tří a půl roku dítě komunikuje s cílem usměrnit chování 

druhých, získat předměty, upřít pozornost na sebe, přidat se k určité aktivitě, „společensky 

komunikovat“, komentovat předměty a situace. Komunikuje tzv. tady a teď, mluví o sobě, 

uvědomuje si posluchače, ale nepřizpůsobuje se jim. Promluva následuje za promluvou 

dospělého, ale obsahově s ní nemusí souviset. 

 V dalším období přibližně do čtyř let věku dítěte dítě více komunikuje s okolím, i 

když stále ještě komentuje události spíše pro sebe. Objevují se otázky, které mohou sloužit 

ke kontaktu s dospělým, ne k získání informací. Dítě začíná hovořit o bezprostřední 

minulosti a nejbližší budoucnosti. Hovoří spontánně, začíná rozhovor a v rozhovoru 

navazuje na předchozí informaci. 



 

21 

 

 V období asi do šesti let věku dítě komunikuje kvůli osobnímu kontaktu. Formuluje 

mnoho otázek, oznamuje či komentuje události, které nejsou dospělému známy. Dítě mluví 

o věcech, které se udály v minulosti, ale jeho projev ještě nemusí být souvislý. Hovoří 

spontánně a otázkami dospělému se dítě dožaduje objasnění předchozího výroku. Mluvení 

odráží složitější souvislosti, používá podřadná souvětí a elipsy, aby ze svého projevu 

vyloučilo nadbytečnou informaci (Katka má ráda čokoládu a já taky…) (Lechta, 2003). 
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2  KOMUNIKACE  

A NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST 
 

 

2.1  Základní pojmy z oblasti komunikace  
 

 „Jednou z fascinujících lidských schopností je schopnost řečové komunikace. 

Definujeme ji jako schopnost vědomě používat jazyk jako složitý komunikační systém 

znaků a symbolů ve všech jeho formách. Tato schopnost je nejen jakousi „hraniční zónou“ 

mezi člověkem a živočišnou říší, ale i schopností, díky které se lidstvo může snažit o 

navázání kontaktů s jinými světy“ (Lechta, 2002, s. 13). 

 Pojem komunikace je podle odborníků těžké jednotně definovat, protože jeho obsah 

značně přesahuje do různých oblastí života jedince. Původ slova komunikace pochází z 

latinského „communicatio“, což v překladu znamená sdělení, sdělování, ale také sdílení. 

(Tvůj slovník [online]) Z toho vyplývá, že komunikovat neznamená jen někomu něco 

sdělovat, ale také něco spolu sdílet. Navzájem si vyměňovat informace, názory, pocity a 

zkušenosti. A sdílet nemusíme pouze za pomoci slov, ale i bez nich. Pokud půjdeme ještě 

dál, slovo komunikace nás přivádí k celé řadě významů: kromě již zmíněného sdělování a 

sdílení, je to i cesta, spojení, styk nebo dorozumívání. Cesta odněkud někam, od člověka k 

člověku. Z toho vyplývá, že komunikační schopnost je schopnost, předat něco ze sebe 

někomu jinému a nemusí se vždy jednat jen a pouze o slovní výměnu. 

 S komunikací obecně souvisí i několik důležitých pojmů, které je třeba od sebe 

rozlišit, a to pojmy jazyk, řeč a mluva. Pojmem jazyk označujeme souhrn sdělovacích 

prostředků používaných v určité společenské skupině jako je národ, menšina nebo sociální 

skupina. Řeč je pak schopnost užívat verbální a neverbální jazykové prostředky v 

komunikaci a interakci. Zatímco mluva je způsob používání řeči, včetně emocionálního 

zabarvení (Slowík, 2007). 

 Řeč má, jak uvádí Lejska (2003) z komunikačního hlediska dvě spojené stránky: 

složku expresivní, to znamená, že řeč produkujeme, vytváříme a složku receptivní, to že 

řečová sdělení přijímáme a rozumíme jim.  

 Podle Klenkové (2006) lze komunikaci chápat v obecné rovině jako složitý proces 
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výměny informací, který je tvořen čtyřmi základními komponenty, které se navzájem 

ovlivňují. Je to komunikátor, to znamená osoba sdělující něco nového, zdroj informací. 

Potom to je komunikant, ten, který informaci přijímá a nějakým způsobem na ní reaguje. 

Dalším prvkem je komuniké, nová informace, sdělení a v neposlední řadě komunikační 

kanál, předem dohodnutý kód, který musí obě strany používat, aby si navzájem rozuměly. 

 Klenková (2006) dále uvádí, že komunikace má několik fází, od vzniku myšlenky 

(ideová geneze) přes její vyjádření (zakódování), přenos, příjem, po dekódování, po němž 

následuje akce.  

  Teorie komunikace je jedna věc, ale i když je popsáno, jakým způsobem a za 

jakých podmínek by měla správná komunikace probíhat, praxe je věc druhá. Někdy i přes 

veškerou naši snahu neumíme nebo nechceme sdělit to, co by mělo být sděleno. „Rychle a 

přesně sdělit informace a přijmout je, to je naprostý základ v úřadování i ve výrobě, ve 

vědě, v politice – ale také v soukromém životě. Jen si vezměte, kolik zklamání, sporů a 

bolesti v rodinném životě vzniká tím, že si lidé nerozumějí, že si k sobě navzájem, třeba 

nevědomky, zatarasí cestu a pak nejsou schopni nebo už ani ochotni se domluvit“ (Říčan, 

2013, s. 48). 

 A tím se dostáváme k rozdělení komunikace na komunikaci verbální a nonverbální. 

Verbální systém podle Bytešníkové (2007) představují zejména slovní signály a verbální 

komunikace je reprezentována především mluvenou i psanou formou řeči. Nonverbální 

projevy nejčastěji používáme k doplnění výpovědi verbální, pro zdůraznění nebo k 

jemnějšímu přiblížení významu řečeného.  

 Jak zmiňuje Farková (2008), kromě napomáhání verbální řeči, může také 

nonverbální komunikace řeč nahrazovat, vyjadřovat postoje a emoce. Jako základní druhy 

neverbálních projevů uvádí gesta (gestika), která jsou závislá na kultuře. Dále pohyby v 

prostoru (proxemika), postoje (posturologie), doteky (haptika), pohyby drobných svalů 

obličeje (mimika) a výraz očí. 

 Někdy verbální a neverbální projevy nemusí být ve shodě. „Pokud se setkáváme s 

neverbálním sdělením, které není v souladu s verbálním sdělením, je pravděpodobnost, že 

uvěříme neverbálnímu signálu mnohem větší“ (Klenková, 2006, s. 30). U dětí to nemusí 

platit. Pokud se dítě ocitne v takové situaci, tak se ve sdělení obtížně orientuje a může dojít 

k jeho zmatení. Proto bychom měli dbát na to, abychom ve styku s dětmi byly upřímní a 

autentičtí.  I nepříjemná informace se dá sdělit vlídným a jemným způsobem. A pro dítě je 



 

24 

 

mnohdy důležitější ne to, co se řekne, ale to, jak se to řekne. Kutálková (1999) k tomu 

poznamenává, že výchova řeči musí obsáhnout nejen péči o obsah (slovní zásobu) a formu 

(výslovnost), ale i příležitost naučit se rozumět signálům mimoslovním a používat je. 

 V souvislosti s komunikací s dětmi uvádí Říčan (2013) několik důležitých aspektů, 

které bychom měli vést v patrnosti, protože děti učíme komunikovat tím, jak s nimi sami 

komunikujeme. Základem komunikace mezi dospělým a dítětem je partnerský přístup. 

Musíme dávat dítěti při každé příležitosti najevo, že ho respektujeme. Při komunikaci s 

ním ho oslovujeme jménem, obracíme se k němu tváří a vhodně v rámci situace používáme 

oční kontakt. Když nás dítě osloví, reagujeme a nepřejdeme to mlčením. Na otázky 

odpovídáme jasně a zřetelně. Neméně důležité je naslouchat dítěti. Děti touží toho mnoho 

povědět, pokud nemají s dospělými jako s posluchači špatnou zkušenost. 

 U dětí předškolního věku se snažíme posilovat a rozvíjet tzv. komunikační 

kompetence. Tento pojem, vysvětluje Bytešníková (2012), jako schopnost využívání 

jazykových prostředků mluvčím v reálných podmínkách komunikačního kontextu a pro 

určité komunikační účely. Předškolní věk považuje za klíčové období pro jejich rozvíjení. 

Předškolní dítě by mělo disponovat komunikačními kompetencemi na takové úrovni, aby 

bylo schopno se souvisle a srozumitelně vyjadřovat a úspěšně navazovat kontakty s 

ostatními dětmi a dospělými (Bytešníková, 2007). 

 

 

2.2  Klasifikace narušené komunikační schopnosti  
 

 Komunikací v nejširším slova smyslu se zabývá vědní obor logopedie. V českých 

zemích je logopedie řazena mezi speciálně-pedagogické obory a zabývá se výchovou a 

vzděláváním osob s narušenou komunikační schopností. Zahrnuje i preventivní opatření 

(Peutelschmiedová, in Krejčířová a kol., 2002).  

 Lechta (2005) definuje logopedii v moderním pojetí jako vědu zkoumající 

narušenou komunikační schopnost u člověka z hlediska jejich příčin, projevů, následků, 

možností diagnostiky, terapie i prevence. S tím souvisí vymezení pojmu narušená 

komunikační schopnost: „Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá 

jeho rovina jeho jazykových projevů (příp. několik rovin současně) působí interferenčně 

vzhledem ke komunikačnímu záměru“ (Lechta, 2003, s. 17). 
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 V současné době se mnoho odborníků snaží vyvrátit mezi laiky rozšířený názor, že 

logopedie se zabývá pouze nápravou vadné výslovnosti u dětí. Podle Klenkové (2006) 

komunikační schopnost a narušenou komunikační schopnost musí být pojímána v celé její 

šíři. Nelze se zabývat pouze foneticko-fonologickou rovinou. Při sledování komunikačních 

schopností se hodnotí i další roviny jazykových projevů – morfologicko-syntaktická, 

lexikálně-sémantická a pragmatická jazyková rovina. Za narušenou komunikační 

schopnost nelze u dítěte pokládat určité projevy, které jsou fyziologickými jevy. Jako je 

např. fyziologická neplynulost (dysfluence), fyziologická dyslálie nebo fyziologický 

dysgramatismus. Je na odbornících, aby posoudili, zda se jedná o jev fyziologický 

způsobený nevyzrálostí centrální nervové soustavy, neobratností mluvních orgánů nebo 

není-li způsoben smyslovou poruchou, orgánovým postižením apod. 

 Narušení komunikační schopnosti je skutečnost, která ovlivňuje život jedince v celé 

řadě oblastí. Člověk je tvor společenský a jeho postavení ve společnosti se z velké míry 

určuje právě v kontextu jeho komunikačních dovedností. Proto je důležitá jak prevence, tak 

včasná intervence. Krejčíková, Kaprová (1999) přirovnávají člověka s narušenou 

komunikační schopností k cizinci se všemi charakteristickými znaky a důsledky tohoto 

postavení. Tento člověk může být ochuzen o pocit, že je integrální součástí daného 

společenství, zažívá pocity zmatení a frustrace. Vyštejn (1995) na toto téma uvádí, že i 

když při poruchách řeči ve srovnání s jiným, vážným onemocněním nejde o otázku života 

a smrti, přece jen se na řečové postižení nelze dívat jen na jakýsi zanedbatelný estetický 

nedostatek. Toto narušení se může stát pro dítě i dospělého zdrojem nepříjemných situací i 

duševní trýzně, zahánět ho do ústraní, přeměňovat jeho společenské uplatnění a omezovat 

ho při výběru povolání. 

 Při vymezování narušené komunikační schopnosti je možné vzít v úvahu celou řadu 

hledisek. Podle Lechty (2003) se může jednat o její verbální i neverbální resp. mluvenou i 

grafickou formu. Z hlediska komunikačního procesu může být narušena složka expresivní 

(produkce) či receptivní (porozumění). Narušení komunikační schopnosti může být trvalé 

nebo přechodné. Může se projevit jako vrozená vada řeči nebo získaná porucha řeči. V 

celkovém klinickém obraze může dominovat nebo může být příznakem jiného postižení 

nebo onemocnění. Narušení může být úplné nebo částečné. Člověk si své narušení může, 

anebo nemusí uvědomovat. Všechny tyto a ještě další aspekty hrají roli při diagnostice 
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narušené komunikační schopnosti a následně i při návrhu vhodných metod odborné terapie. 

 Etiologie narušení komunikační schopnosti může být různá. Klenková (in 

Pipeková, 2006) uvádí, že z časového hlediska může docházet k narušení v období 

prenatálním, perinatálním nebo postnatálním. Z lokalizačního hlediska k nejčastějším 

příčinám řadíme genové mutace, aberace chromozomů, vývojové odchylky, orgánová 

poškození receptorů, poškození centrální části a poruchy efektorů. A dále pak třeba 

působení nevhodného, nepodnětného a nestimulujícího prostředí. 

 Bytešníková, Horáková, Klenková (2007) uvádí, že v odborné literatuře i v praxi se 

často užívá symptomatická klasifikace Lechty. Jedná se o dělení podle symptomu, který je 

pro určité narušení komunikační schopnosti nejtypičtější. Tím vzniklo deset kategorií 

narušené komunikační schopnosti, a to vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), získaná 

orgánová nemluvnost (afázie), získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), narušení 

zvuku řeči (rinolalie, palatilalie), narušení fluence (plynulosti) řeči (tumultus sermonis, 

balbuties), narušení článkování řeči (dyslálie, dysartrie), narušení grafické stránky řeči, 

symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu, kombinované vady a poruchy řeči. 

 

 

2.3  Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku 
 

 U dětí předškolního věku se můžeme setkat s různými druhy narušené komunikační 

schopnosti. Mezi nejčastější patří poruchy artikulace, konkrétně dyslálie. Dále se pak může 

vyskytovat narušený vývoj řeči, poruchy tempa a plynulosti řeči, poruchy zvuku řeči, 

poruchy hlasu a mutistické poruchy. Pokud těmto potížím není ze strany rodičů a 

odborníků věnována náležitá pozornost, může to mít pro další vývoj jedince dalekosáhlé 

následky (Bytešníková, 2012). 

 Mikulajová, Kapalková (in Lechta, 2005) definuje narušený vývoj řeči jako 

systémové narušení jedné či většího počtu, příp. i všech oblastí vývoje řeči (osvojování 

mateřského jazyka) vzhledem k chronologickému věku dítěte. Může být dominujícím 

příznakem v klinickém obrazu (např. u vývojové dysfázie), nebo se může vyskytovat jako 

součást jiných vývojových poruch a onemocnění. 

 Vývoj řeči u každého dítěte postupuje jiným tempem. Jsou děti, které delší dobu 
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tzv. nemluví a pak se rozmluví jakoby naráz a všechny překvapí svojí výslovností a slovní 

zásobou. A naopak. Jsou děti, které začnou mluvit z hlediska věku velmi brzo, ale pak 

poměrně dlouho mluví artikulačně nesprávně. Proto na jedné straně je samozřejmě důležité 

věnovat pozornost řečovým schopnostem dítěte, ale na druhou stranu není třeba se 

zbytečně znepokojovat, pokud dítě v určitém věku nemá takový rozsah slovní zásoby jako 

jiné děti. 

 O opožděném vývoji řeči mluví odborníci ve chvíli, kdy dítě po překročení tří let 

věku mluví podstatně méně než ostatní děti a tento stav se nijak nevyvíjí. V tomto případě 

doporučuje Klenková (2006) provést diferenciální diagnostiku a provést odborná vyšetření, 

která by vyloučila sluchovou vadu, vadu zraku, poruchu intelektu, vady mluvních orgánů, 

akustickou dysgnozii nebo poruchy autistického spektra. 

 Po vyloučení těchto možností řadí Kutálková (1999) mezi příčiny opožděného 

vývoje řeči vliv sociálního prostředí, který označuje jako nejčastější příčinu opožděného 

vývoje řeči. Dítě velmi stojí o kontakt s dospělým a dožaduje se ho, ale v případě, že jeho 

signály nejsou vyslyšeny, přestává se snažit. Jako další příčinu uvádí dědičnost, která se 

podílí na opožděném vývoji řeči nejméně jednou třetinou. Dále zmiňuje nedostatek 

citových vazeb a nedostatek mluvního kontaktu, o čemž vypovídají i výsledky srovnání 

vývoje u dětí z kojeneckých ústavů a dětí z běžných rodin. Zajímavostí je, že i přespříliš 

pečlivá výchova, kdy rodiče předem odhadují přání a potřeby svého dítěte, vede k tomu, že 

dítě vlastně řeč nepotřebuje, protože každé jeho přání je splněno dříve, než ho stihne 

vyjádřit. To vede k tomu, že dítě má poměrně bohatou pasivní slovní zásobu, ale prakticky 

řeč nerozvíjí.  

 Nicméně podle Bytešníkové (2012) je prognóza prostého opoždění vývoje řeči 

dobrá po odstranění všech překážek vývoje a zabezpečení adekvátních podmínek včetně 

vhodné stimulace okolí. Klenková (2006) upozorňuje na roli, kterou zde sehrává 

spolupráce rodič-logoped-mateřská škola a dodává, že v případě odpovídající péče může 

dítě své opoždění úplně vyrovnat a na konci předškolního období pak zahájit povinnou 

školní docházku. 

 V předškolním věku se můžeme setkat s narušením komunikační schopnosti, kdy 

dítě projevuje v oblasti rozumových schopností zřetelný rozdíl mezi složkou verbální a 

neverbální. V takovém případě se může jednat o vývojovou dysfázii neboli specificky 

narušený vývoj řeči. V současné době se většina našich odborníků při definování vývojové 
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dysfázie shoduje na definici Mikulajové a Rajfusové (1993), která uvádí: „Vývojová 

dysfázie se diagnostikuje tehdy, jedná-li se o narušený vývoj jazykových schopností, který 

se nedá vysvětlit mentální retardací, ani fyzickým handicapem, poruchou sluchu, citovou 

deprivací či emočními poruchami, ani nepříznivými vlivy prostředí a výchovy“ (Mlčáková, 

in Michalík, 2011, s. 426). 

 Podle Bytešníkové (2012) je vývojová dysfázie způsobena poruchou centrálního 

zpracování řečového signálu. Vzniká v důsledku deficitu v raném senzorickém vývoji a 

způsobuje časové opoždění vývoje řeči a celkově aberantní vývoj řeči. Klenková (2006) 

vysvětluje, že podle Lejsky dítě s vývojovou dysfázií řeč slyší, ale nedostatečně a nepřesně 

jí rozumí. Na základě špatného rozumění vzniká špatná tvorba vlastní řeči. Dítě se snaží 

reprodukovat řeč tak, jak ji rozumí, ale protože rozumí chybně, musí být i vývoj řeči dítěte 

opožděný a defektní.  

 Bytešníková (2012) uvádí charakteristiku tohoto narušení tak, jak ji specifikovaly 

Mikulajová, Rajfusová (1993), podle nichž má postižení má vždy systémový charakter, 

takže zasahuje v různé míře do všech jazykových rovin. Ihned v počátcích vývoje jsou 

evidentní nedostatky v morfologicko-syntaktické rovině. Specifické projevy se vyskytují i 

v rovině foneticko-fonologické, lexikálně-sémantické a pragmatické. Přesahuje rámec 

fatické poruchy a je možné zaznamenat nerovnoměrný vývoj celé osobnosti. Vyskytují se 

deficity v oblasti jemné motoriky, grafomotoriky, paměti a pozornosti. Autorky dále 

zmiňují, že dysfatici jsou lehce unavitelní, narušena je sféra emocionální, zájmová a 

motivační. Narušený vývoj řeči celkově negativně ovlivňuje formování osobnosti dítěte. 

 Afázie můžeme podle Klenkové (2006) specifikovat jako centrální poruchu řeči, ke 

které dochází orgánovým poškozením nebo onemocněním centrální nervové soustavy, na 

základě lokálních poškození mozku. S afázií se můžeme setkat i u dětí. Jedná se o dětskou 

vývojovou afázii. U těchto dětí došlo k poškození vyvíjejících se řečových schopností, 

které ještě nebyly zautomatizovány tak, jak je tomu u dospělých osob. Můžeme u nich 

velmi často nalézt závažné deficity v oblasti porozumění řeči, slovní pohotovosti, poruchy 

fluence, dysgramatismy, poruchy výslovnosti a další projevy. Ve školním věku jsou to pak 

poruchy čtení a psaní. 

 Zřejmě každá učitelka v mateřské škole se během své praxe setkala s dítětem, které 

v její přítomnosti nekomunikovalo, zatímco s ostatními dětmi a rodiči mluvilo bez 

problémů. Přesto do mateřské školy chodilo rádo a doma s ochotou vyprávělo, co který den 
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prožilo. V takovém případě je třeba nebrat si takové chování osobně a obrnit se trpělivostí. 

Odborně se tento stav označuje termínem elektivní mutismus. Podle Peutelschmiedové 

(2001) dítě s elektivním mutismem mluvit může, ale nechce. Jedná se o funkční útlum řeči. 

Elektivní (výběrový) znamená, že dítě si vybírá osoby, se kterými komunikuje a stejně tak 

si volí situace, v nichž nemluví.  Klenková (2006) upozorňuje, že přestože mutismus 

zasahuje především schopnost verbálně komunikovat, je chápán spíše jako psychická 

porucha.  

 Kromě elektivního mutismu se můžeme setkat i s mutismem totálním. Tento stav 

není tak častý. Mutismus je charakterizován nepřítomností nebo ztrátou řečových projevů, 

která není podmíněna organickým nebo funkčním postižením CNS. Jedinec nemlčí, 

protože by chtěl, ale proto, že nedokáže promluvit, i když je zcela zdráv (Lejska, 2003). 

Mezi příčiny mutismu řadí Klenková (in Vítková, 1998) duševní úraz, úlek, velké vzrušení, 

výjimečně může být i důsledkem totálního vyčerpání, kdy nejdříve je nutné zajištění 

lékařské péče. 

 Jak uvádí Peutelschmiedová (2005), nejrozšířenějším narušením komunikační 

schopnosti v dětském věku je dyslálie, patlavost, která pro laickou veřejnost povětšinou 

supluje pojem logopedie jako oboru, který se pouze zabývá „špatnou“ výslovností.  

 „Dyslálie je porucha artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky nebo 

skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou vyslovovány správně podle příslušných 

jazykových norem“ (Klenková, 2006, s. 99). Nádvorníková (in Lechta 2003) zmiňuje, že 

dyslálie je konvenční termín, který zahrnuje několik specifických stránek narušené řečové 

produkce. Tento termín označuje několik spojitých úrovní, a to zejména úroveň fonetickou, 

která se vztahuje k užívání jednotlivých hlásek. Dále pak úroveň fonologickou, která se 

týká používání elementárních řečových zvuků ve spojeních do slabik a slov, příp. vět, které 

jsou pak základem dalších jazykových úrovní, morfologicko-syntaktické, lexikálně-

sémantické a pragmatické. 

 Je třeba vzít v úvahu, že v průběhu vývoje výslovnosti dítěte zaznamenáváme určité 

odchylky v přesnosti tvoření hlásek. Z vývojového hlediska rozlišují odborníci 

fyziologickou dyslálii, prodlouženou fyziologickou dyslálii a dyslálii. Podle Mlčákové (in 

Michalík a kol., 2011) zpřesňování výslovnosti probíhá u dětí individuálním tempem a 

úzce souvisí s rozvojem fonematického sluchu, dozráváním centrální nervové soustavy a se 

zpřesňováním motoriky artikulačních orgánů. O fyziologické dyslálii uvažujeme tehdy, 
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když přetrvává do pátého roku věku dítěte, o prodloužené fyziologické dyslálii, pokud se 

nedostatky v artikulaci projevují dále až do sedmého roku. V tomto období může stále ještě 

dojít ke spontánní úpravě tzv. autokorekci obtíží. Pokud však odchylka výslovnosti jedné či 

více hlásek přetrvává i po sedmých narozeninách jedná se o vadnou výslovnost – dyslálii. 

 Dyslálii lze klasifikovat podle několika hledisek. Klenková (2006) uvádí dělení 

podle kontextu hlásek na mogilálii, kdy dítě hlásku vynechává, na paralálii, když dítě 

obtížnou hlásku nahrazuje hláskou jinou. V případě, že je hláska tvořena jiným způsobem a 

na jiném místě než odpovídá normě spisovného jazyka, mluvíme o vadné výslovnosti – 

dyslálii. Taková hláska se označuje řeckým písmenem s příponou -ismus (rotacismus, 

sigmatismus). Dále se dyslálie může klasifikovat podle příčin na orgánovou a funkční, 

podle rozsahu na dyslálii univerzalis (mnohočetná dyslálie, dyslálii multiplex (gravis) a 

dyslálii parciální (levis). 

 Narušení artikulace jako celku vznikající při organickém poškození centrálního 

nervového systému, nazýváme dysartrií. Kromě poruchy hláskování jsou přítomny v různé 

míře i poruchy respirace, fonace, rezonance a prozódie. V případě lehké až těžké poruchy 

celkové artikulace se používá termín dysartrie, při úplné neschopnosti artikulovat, 

hovoříme o anartrii (Cséfalvay, in Lechta a kol., 2003).  

Podle Neubauera (in Lechta a kol., 2005) dysartrii dělíme na vývojovou a získanou. 

Vývojová dysartrie vzniká na základě vrozené léze nervové soustavy a to nejčastěji v 

rámci syndromu dětské mozkové obrny. Získaná dysartrie v dětském věku zahrnuje 

situace, kdy je probíhající proces zrání CNS a rozvoje řečových schopností dítěte vyššího 

než raného věku narušen náhle vzniklým traumatem na bázi úrazu mozku, infekce či 

onkologického onemocnění. 

 Patologické snížení nebo zvýšení nosovosti v mluvené řeči se označuje jako 

porucha nosní rezonance - huhňavost. Ta představuje patologickou změnu rezonance, 

proměnu jednotlivých hlásek a tím i mluvené řeči jako celku.  Rozlišujeme tři formy 

tohoto narušení komunikační schopnosti. Jestli-že se jedná o patologicky sníženou nosní 

rezonanci, jde o hyponazalitu (zavřenou huhňavost). U patologicky zvýšené nosní 

rezonance hovoříme o hypernazalitě (otevřené huhňavosti). Kombinací hyponazality a 

hypernazality vzniká smíšená nazalita (Kerekrétiová, in Lechta a kol., 2003). 

 Podle Mlčákové (in Michalík a kol., 2011) je hyponazalita snížení nebo chybění 

nosovosti, které vzniká, jestliže výdechový proud vzduchu nemůže při nosovkách volně 
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procházet nosní a nosohltanovou dutinou. Volnému průchodu vzduchu brání překážky. 

Zvuk řeči pak zní jako při silné rýmě. V dětském věku bývá často příčinou zavřené 

huhňavosti zbytnělá nosní mandle.  

 Hypernazalitu popisuje Peutelsmiedová (2001) tak, že při ní výdechový proud 

proniká do dutiny nosní, když to není žádoucí. Po akustické stránce je nejvíc ovlivněn zvuk 

samohlásek, zejména I a U. Vrozená organická otevřená huhňavost vzniká u rozštěpových 

vad nebo jako vývojová porucha. Získanou organickou otevřenou huhňavost nacházíme při 

obrnách měkkého patra nebo po jeho perforaci úrazem. Léčba organické otevřené 

huhňavosti je primárně záležitostí medicínskou.  

 Smíšená huhňavost se vyskytuje jako kombinace hypernazality na základě 

velofaryngeální insufience s hyponazalitou způsobenou organickou překážkou v nose. 

Můžeme se setkat i se střídavou nazalitou, kdy mluvčí bezděčně střídá otevřenou a 

zavřenou huhňavost (Klenková, 2006). 

 Jedním z nejtěžších a z nejnápadnějších narušení komunikační schopnosti je 

palatolálie, jejíž příčinou je rozštěp patra. Vzhledem k tomu, že komunikační schopnost 

jedince je narušena, když některá rovina nebo více rovin jeho jazykových projevů působí 

interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru, je možno konstatovat, že při 

palatolálii se můžeme setkat s narušením všech jazykových rovin. Především jde o 

narušení foneticko-fonologické roviny, kde se projevuje poruchou nosní rezonance, 

artikulace a srozumitelnosti řeči. V případě opožděného vývoje řeči se ale současně jedná i 

o narušení morfologicko-syntaktické a lexikálně-sémantické roviny. V důsledku 

psychosociálních problémů, které může orofaciální rozštěp druhotně způsobit, se můžeme 

setkat s obtížemi i v pragmatické jazykové rovině. (Kerekrétiová, in Lechta a kol., 2003). 

 Do okruhu narušení plynulosti řeči řadíme breptavost (tumultus sermonis) a 

koktavost (balbuties). 

 Podle Peutelschmidové (2001) má koktavost výrazně nepříznivé dopady na 

osobnost jedince. Ovlivňuje jednak psychiku a následně jeho celkové sociální zařazení, od 

školní úspěšnosti přes volbu povolání po sociální vazby. „Jde o syndrom komplexního 

narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje 

charakteristickými nedobrovolnými specifickými pauzami narušujícími plynulost procesu 

mluvení a tím působícími rušivě na komunikační záměr“ (Lechta, 2004, s. 16,17). 
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Jak konstatuje Peutelsmiedová (2001), příčina koktavosti dosud nebyla přes veškeré 

snahy odborníků mnoha vědních oborů spolehlivě odhalena a určena. Neznáme-li příčinu, 

jsou všechny pokusy o odstraňování koktavosti pouze potlačováním příznaků. Lechta 

(2003) uvádí, že vzhledem k množství potenciálních etiologických faktorů a jejich časté 

kombinaci, většina odborníků hovoří o vzájemném prolínání jednotlivých příčin 

koktavosti. Mezi tyto faktory se řadí vliv dědičnosti, negativní působení sociálního 

prostředí, psychotraumata, orgánové příčiny, poruchy metabolismu, vegetativní labilita, 

vrozená řečová slabost, narušená sluchová zpětná vazba a celá řada dalších. 

 Koktavost je komplexní syndrom. Jeho symptomy lze pozorovat ve všech čtyřech 

jazykových rovinách. V oblasti foneticko-fonologické se vyskytují obtíže s artikulací, 

velmi často u okluziv. V lexikálně-sémantické je patrný interferenční vliv parafrází při 

koncipování mluvního projevu. Balbutik nejednou volí místo původně zamýšleného výrazu 

jiný, o němž předpokládá, že ho vysloví plynule, ale to nemusí vždy být s původním 

slovem plně synonymní. V morfologicko-syntaktické jazykové rovině se setkáváme se 

snahou o co nejkratší věty. K nejnápadnějším vnějším projevům pragmatické roviny u 

balbutiků patří velmi často narušené koverbální chování. Důležité jsou však i vnitřní 

problémy související s problematickou realizací komunikačního záměru. Opakované 

zážitky komunikačního neúspěchu, selhání v komunikaci, potíže s navazováním a 

udržováním rozhovoru mohou vést ke snaze vyhnout se verbální komunikaci (Lechta, 

2004). 

 Breptavost (tumultus serminis) je narušení komunikační schopnosti, které řadíme 

do okruhu plynulosti řeči. Zatím co koktavost je charakterizována narušením dynamiky 

řeči, u breptavosti je pozměněno, akcelerováno tempo řeči. Jedná se o překotnou řeč 

spojenou s přeříkáváním, s polykáním celých slabik u enormně zrychleného tempa řeči 

(Peutelschmiedová, 2005). 

 Tarkowski (in Lechta, 2003) uvádí, že tato porucha není izolovanou nozologickou 

jednotkou, ale připomíná syndrom. „Může představovat kombinaci narušení psychických 

(především poruchy koncentrace pozornosti a chaotičnost myšlení), lingvistických 

(neplynulost řeči, dysgramatismus) a fyziologických (dýchací dysarytmie)“ (Tarkowski, in 

Lechta, 2003, s. 283). 
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Podle Peutelschmidové (2001) jsou jedinci s breptavostí často vitální a originální 

lidé, kteří většinou nemívají subjektivní pocit vady řeči, protože jsou schopni - byť jen 

krátkodobě, podřídit svůj mluvní projev uvědomělé kontrole. Také rodiče, jak konstatuje 

Kutálková (1999) někdy popisují své děti jako velmi chytré, které pouze nestíhají říci 

všechno, co vědí. Proto často nebývají nakloněni logopedické intervenci a argumentují tím, 

že když si dá dítě pozor, mluví velmi pěkně. Tím dochází k tomu, že breptavost přetrvává 

až do dospělého věku. 

 Příčiny tohoto narušení nejsou podle Klenkové (2006) dosud úplně objasněny. Mezi 

etiologické faktory je možno uvést dědičnost, organický podklad, ale také charakter 

neurotický nebo polyfaktoriální.  
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3  ROZVOJ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

V PRŮBĚHU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

3. 1  Současná situace v předškolním vzdělávání 

  
 Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Mateřská 

škola je legislativně zakotvena v rámci výchovně vzdělávací soustavy jako druh školy. 

Předškolní vzdělávání je zabezpečováno pro děti ve věku od tří do šesti (sedmi) let. 

Přednostně jsou do mateřské školy přijímány děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky. Mateřská škola se organizačně dělí na třídy, které mohou být 

věkově homogenní nebo heterogenní. Do tříd je možno zařazovat v rámci integrace i děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami (RVP PV, 2004). 

 V souvislosti s předškolním vzděláváním u nás je potřeba zmínit několik důležitých 

dokumentů, které se současnou podobou předškolního vzdělávání úzce souvisí. Jedná se 

především o Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), Zákon 

561/2004 Sb.  O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV). 

 Národní program rozvoje vzdělávání tzv. Bílá kniha vznikl na základě usnesení 

vlády České republiky č. 277 ze dne 7. 4. 1999, která v něm schválila hlavní cíle 

vzdělávací politiky. Přijaté cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v České republice“ zveřejněné MŠMT ČR dne 13. 5. 1999. Bílá kniha 

v České republice je pojata jako systémový projekt formulující myšlenková východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy.  

 Předškolnímu vzdělávání je v Bílé knize věnována velká pozornost. Jsou zde jasně 

deklarovány jeho cíle a podmínky. Cílem je zlepšování jeho kvality a jeho dostupnost. 

Hlavními podmínkami jsou upevnění jeho postavení v systému celoživotního vzdělávání, 

přehodnocení cílů a obsahu předškolního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogů v 

předškolním vzdělávání (Bečvářová, 2010). 

 Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova 
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uskutečňuje a vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání. 

Jeho druhá část se týká předškolního vzdělávání, jež podporuje rozvoj osobnosti dítěte 

předškolního věku a podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a 

na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských 

vztahů. Dále napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Stanovuje pravidla organizace předškolního vzdělávání, 

konkrétně kritéria přijímání dětí do mateřských škol, případně rozhodnutí o ukončení 

předškolního vzdělávání (Školský zákon 561/2004 Sb. [online]). 

 Na základě Národního programu rozvoje vzdělávání a na základě školského zákona 

vznikl v roce 2001 první Rámcový program pro předškolní vzdělávání, a to jako materiál 

doporučený školám k využití při přípravě školního vzdělávacího programu (ŠVP). Vznikl 

jako první a postupně vznikaly RVP také pro další úrovně vzdělávání. V souladu s nimi byl 

RVP  PV upraven a v roce 2004 vydán jako závazný (Bečvářová, 2010). 

 Svobodová (2010) uvádí, že první fáze práce s RVP PV přinesla do mateřských škol 

nejistotu. Scházelo systematické vzdělávání v této oblasti a semináře, které se pořádaly, se 

často lišily v základním pochopení RVP PV. Na mateřskou školu a každého jednotlivého 

pedagoga byla přenesena odpovědnost nejen za proces vzdělávání, ale i za jeho plánování a 

vyhodnocování. 

 Jednou ze zásadních změn byl požadavek integrovaného přístupu. Učitelky 

mateřské školy musely opustit do té doby tradiční rozdělení složek výchovy na mravní, 

výtvarnou, hudební, pracovní… a byly vyzvány k propojení vzdělávacího obsahu v 

přirozených souvislostech. Z vlastní zkušenosti učitelky mateřské školy v období před a po 

zavedení RVP PV musím konstatovat, že seznámení s novým přístupem proběhlo pouze 

formou samostudia různých publikací a bylo na každé z nás, jak se s novými požadavky 

vypořádá. Zatím co pro některé zejména mladší učitelky byla možnost podílet se na 

vzdělávacím obsahu předškolního vzdělávání výzvou a vítanou změnou, pro jiné to 

znamenalo přepracování svých mnohdy dlouholetých přístupů ke vzdělávání. A je nutno z 

praxe poznamenat, že u některých došlo pouze k vnější změně, zatímco vnitřní forma a 

obsah zůstaly stejné. 
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 Z hlediska cílů pracuje RVP PV se čtyřmi kategoriemi. Jsou to rámcové cíle, 

klíčové kompetence, dílčí cíle a dílčí výstupy. Tyto kategorie jsou vzájemně provázané a 

sledování a naplňování stanovených záměrů by mělo vést k očekávaným výstupům (RVP 

PV, 2004). 

 Vzdělávací obsah RVP PV je rozdělen do pěti oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Jednotlivé oblasti zahrnují dílčí 

cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Mimo to jsou v RVP PV uvedena i 

možná rizika, která mohou ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů. Srozumitelně 

upozorňují pedagoga, čeho by se měl vyvarovat (RVP PV, 2004). 

 V souladu se zásadami a principy RVP PV si mateřské školy připravují svůj školní 

vzdělávací program (ŠVP). Pro práci školy představuje ŠVP základní pedagogický 

dokument. Zatím co RVP PV vyjadřuje optimální představu o institucionalizovaném 

vzdělávání dětí předškolního věku,  ŠVP představuje představu reálnou, která je 

realizovatelná v konkrétních podmínkách mateřské školy. ŠVP je veřejným dokumentem a 

jako takový musí být ředitelem zveřejněn na přístupném místě. Přestože každý ŠVP je jiný, 

všechny musí obsahovat určité informační okruhy. Mezi ně patří identifikační údaje o 

mateřské škole, charakteristika školy a jejího vzdělávacího programu, podmínky a 

organizace vzdělávání. Dále pak vzdělávací obsah uspořádaný do integrovaných bloků a 

evaluační činnosti (Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ, 

2005). 

 Školní vzdělávací program mají i mateřské školy pro děti s různým druhem 

zdravotního postižení. Jejich ŠVP by se jako celek v zásadě neměl lišit od ŠVP běžné 

mateřské školy. V porovnání s běžnou školou je třeba postihnout a popsat úpravu 

organizace vzdělávání zohledňující speciální potřeby dětí jako je například snížení počtu 

dětí ve třídách, zajištění služeb asistenta, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, 

úpravu organizačního chodu či poskytování speciálně pedagogických a pedagogicko 

psychologických služeb. Z hlediska vzdělávacího obsahu ovlivní jeho podobu konkrétní 

vzdělávací potřeby a možnosti dětí, resp. druh a stupeň jejich postižení. Důležité je 

přizpůsobení integrovaných bloků speciálním vzdělávacím potřebám dětí a to tím, že bude 

vymezen pouze obecně, aby umožňoval individuálně odlišnou práci s dětmi (Manuál k 

přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ, 2005). 
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 Kromě běžných mateřských škol se můžeme v praxi setkat i mateřskými školami, 

které vycházejí z různých alternativních programů. Jedná se například o waldorfskou 

pedagogiku, montessori systém, modelový program Začít spolu nebo program Zdravá 

mateřská škola. Kromě nich jsou i mateřské školy, které využívají jen určité prvky těchto 

programů. Nabídka pro rodiče je tedy dostatečně široká a každý si může vybrat mateřskou 

školu, která bude osobnosti dítěti co nejlépe vyhovovat. Je však nutno objektivně dodat, že 

v současné době jsou v některých místech naší republiky velké problémy s umísťování dětí 

do mateřských škol. Kapacita většiny pražských mateřských škol je naplněna na horní 

hranici možného počtu dětí. To znamená, že v každé jednotlivé třídě mateřské školy je 

dvacet osm dětí. A ne všichni rodiče mají možnost umístit dítě do mateřské školy, kterou si 

vybrali. Není výjimkou, že k zápisu do mateřské školy přichází několika násobně vyšší 

počet zájemců, než kolik může škola přijmout. 

 

 

3.2  Možnosti ovlivňování vývoje řeči v předškolním věku 

 

 K ovlivňování vývoje řeči u dítěte v předškolním věku dochází z různých úhlů. 

Komunikační kompetence můžeme rozvíjet z hlediska očekávaných výstupů obsažených v 

RVP PV, můžeme se jimi zabývat z pohledu jednotlivých jazykových rovin nebo se 

můžeme zamýšlet nad tím, jak komunikační schopnosti rodičů a učitelek v mateřské škole 

ovlivňují komunikační kompetence dětí.    

 Bytešníková (2007) jmenuje základní předpoklady rozvoje komunikačních 

kompetencí u dětí v mateřské škole. Mezi ně patří: podnětnost řečového prostředí mateřské 

školy, rozšiřování a prohlubování komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků, 

ovládání kultivované češtiny pedagogických pracovníků, správný řečový vzor, zaměření se 

na rozvíjení řeči – správné výslovnosti, pasivní a aktivní slovní zásoby, vyjadřovacích 

dovedností. Dále sem můžeme zařadit zaměření se na rozvoj vzájemné komunikace, 

rozpoznání odchylek v komunikaci od normy, úzká spolupráce s rodinou dítěte a 

spolupráce s logopedy, s pracovníky SPC a s dalšími odborníky. 

 Jak už bylo uvedeno RVP PV stanovuje klíčové kompetence, které představují 

výstupy dosažitelné v předškolním vzdělávání. Jsou obecně formulovány jako soubory 

předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
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osobní rozvoj jedince. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto 

kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, kompetence sociální a personální a kompetence činnostní a občanské (RVP 

PV, 2004). 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) vymezuje, které 

konkrétní komunikativní kompetence by dítě ukončující předškolní vzdělávání mělo 

ovládat. Patří sem například to, že dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 

větách, umí samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí 

slyšenému, dokáže vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky, 

zvládne komunikovat bez zábran v běžných situacích s dětmi i s dospělými nebo průběžné 

rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání. 

Tyto kompetence získává prostřednictvím všech pěti základních vzdělávacích 

oblastí. Největší potenciál pro rozvoj komunikačních kompetencí má podle Bytešníkové 

(2007) vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika, konkrétně podoblast Jazyk a řeč. 

Problematika komunikace se nicméně odráží i v ostatních sledovaných oblastech. 

 Je nutné poznamenat, že RVP PV nedává přesný návod, jak těchto kompetencí 

dosáhnout, ukazuje pouze cestu, kterou by se mělo předškolní vzdělávání ubírat. Je tedy 

jen na schopnostech a dovednostech jednotlivých učitelek mateřských škol, jak budou tyto 

kompetence naplňovat.  

 Současné pojetí předškolního vzdělávání klade důraz na to, aby již v předškolním 

věku bylo plně využito individuálního potenciálu každého dítěte. Z tohoto důvodu je 

důležité komplexně a systematicky sledovat a vyhodnocovat vývojové i vzdělávací 

pokroky dítěte a tyto poznatky pak dále využívat při volbě vhodných vzdělávacích 

strategií. 

 Z hlediska komunikačních dovedností se sleduje slovní zásoba dítěte, formální 

vyspělost řeči, gramatická správnost řeči, stavba vět, úroveň verbální komunikace, kvalita 

slovního projevu, komunikace s dospělými a s dětmi (Pedagogické hodnocení v pojetí RVP 

PV, 2007). 

 Bytešníková (2007) zdůrazňuje, že pedagogičtí pracovníci v mateřské škole se u 

dětí musí zaměřit na rozvoj všech jazykových rovin – lexikálně-sémantické, foneticko-

fonologické morfologicko-syntaktické, i pragmatické.  
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 Při rozvoji lexikálně-sémantické jazykové roviny pedagog nejprve podporuje 

spontánní potřebu dítěte aktivně pojmenovávat předměty a jejich vlastnosti a 

pojmenovávat jevy a děje, s nimiž dítě přichází do kontaktu. Zaměřuje se na zpřesňování 

obsahu jednotlivých slov. Učí děti krátké říkanky, básničky a písničky. Využívá knihy a 

obrázky. K rozvíjení slovní zásoby využívá pohádky, rozvíjí schopnost samostatného 

řečového projevu. Postupně se pedagog snaží o zpřesňování a prohlubování porozumění 

významu slov, zpřesňování užívání sloves a přídavných jmen v řečovém projevu dítěte. 

Dítě by si mělo osvojovat nejen slova označující konkrétní předměty, ale i slova abstraktní. 

Na konci předškolního období pedagog podporuje děti, aby se učily nová slova, aktivně je 

používaly a současně se ptaly na význam slov, kterým nerozumí. Podporuje osvojování a 

užívání synonym, homonym a antonym, sloves, přídavných jmen i ostatních slovních 

druhů ve verbálním projevu. Obecně se dá říci, že slovní zásoba by měla být rozšiřována 

při všech činnostech, které se realizují v mateřské škole.  

Bednářová, Šmardová (2011) uvádějí, že dítě by na konci předškolního období 

mělo chápat jednoduché vtipy, hádanky, sestavit dějovou posloupnost a popsat ji, 

přiřazovat, co k sobě patří a vysvětlit proč. Pedagog sleduje, zda dítě chápe a ve správném 

pořadí realizuje i poměrně dlouhé a komplikovanější pokyny: „Polož panenku do postýlky, 

auto dej do poličky, z kostek postav komín.“ K rozvíjení lexikálně-sémantické roviny patří 

i to, že dítě pozná nesmysl na obrázku a umí správně posoudit pravdivost či nepravdivost 

tvrzení. 

 V rovině foneticko-fonologické na počátku předškolního období pedagog nejprve 

formou hry zjišťuje aktuální úroveň dětské výslovnosti, rozvíjí fonematický sluch, 

zaměřuje se na dechová cvičení, cvičí dýchání při zpěvu. Rozvíjí hrubou i jemnou 

motoriku včetně motoriky mluvních orgánů. Postupně se zaměřuje i na rozvoj zrakového 

vnímání. Na konci období by dítě mělo zvládnout fonetickou stránku mateřského jazyka, 

přestože mohou ještě přetrvávat nedostatky ve výslovnosti některých hlásek. Pedagog se 

snaží zařazovat artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy a slovní hádanky. 

Zařazuje cvičení na diferenciaci počáteční slabiky a hlásky ve slově, později i na konci 

slova.  

Při rozvoji morfologicko-syntaktické roviny se pedagog snaží poskytovat dítěti 

správný mluvní vzor. V počátku předškolního období se ještě může vyskytovat 

fyziologický dysgramatismus, po čtvrtém roce by měl být verbální projev po stránce 
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gramatické v normě. Postupně pedagog zvyšuje náročnost na správnost řečového projevu. 

Vhodným prostředkem jsou různé činnosti, při kterých mohou děti vyprávět vlastní 

zážitky. Pedagog se snaží citlivě vést děti k uvědomování si vlastních nesprávností v řeči 

(Bytešníková, 2007).  

Podle Bednářové, Šmardové (2011) by se pedagog měl zaměřit na to, zda dítě 

správně rozlišuje mezi jednotným a množným číslem, užívá čas minulý, přítomný a 

budoucí a tvoří souvětí souřadná a podřadná. Děti mají velmi oblíbené příběhy proložené 

obrázky, kdy dospělý čte nahlas příběh, udělá pomlku a dítě podle obrázku doplní správné 

slovo ve správném tvaru. 

 Bytešníková (2007) uvádí, že v pragmatické rovině rozvíjí pedagog schopnost dětí 

verbálně vyjádřit elementární žádosti. Rozvíjí aktivní potřebu dětí vlastní komunikace a 

respektuje u dítěte roli mluvčího. Snahou pedagoga je, aby děti zvládly adekvátně reagovat 

na pokyny ostatních, zvládly samostatně vyřídit vzkaz i odpověď. Na konci období by dítě 

mělo být schopno komunikovat bez problémů různým způsobem v různých komunikačních 

situacích. Pedagog usiluje o to, aby děti byly schopny vést rozhovor, udržet navozený 

rozhovor, uměly naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se. K dosažení těchto dovedností zařazuje pedagog do denních činností 

společné diskuze a rozhovory. 

 Podle Kutálkové (1999) je cestou k úspěchu k tomu, aby se řeč vyvíjela co 

nejpřirozeněji, a aby dosáhla co nejlepší úrovně, dodržování určitých pravidel. Pravidlo 

první je dostatek přiměřených podnětů. Pravidlo druhé je respektovat věk dítěte. A jak už 

bylo několikrát zmíněno, v předškolním věku by měl rozvoj komunikačních dovedností 

probíhat formou hry a zábavy. Třetí pravidlo zní, respektovat dosažený stupeň vývoje. Má-

li vývoj řeči probíhat hladce, musí se vždy vycházet z toho, na jakém stupni vývoje se dítě 

nachází a na to pak navazovat. Čtvrté pravidlo jsou zájmy. Vychází z toho, že pokud dítě 

něco baví, tak to dělá rádo a učí se nové věci podstatně snadněji. Pátým pravidlem je 

pochvala. Dobré pokusy je třeba chválit, nepovedené nekomentovat. A když to nejde jinak, 

pochválit je možno i za snahu. Další pravidlo je trpělivost. Stejně jako jiné činnosti i řeč 

potřebuje cvik. Je důležité na dítě nespěchat a nechat ho v klidu vyjádřit.  

 Většina dětí v předškolním věku tráví určitou část dne v mateřské škole. Doba zde 

strávená je pro jednotlivé děti různá. Někteří chodí do mateřské školy jen na dopoledne, ale 

většina dětí v současné době zůstává v mateřské škole do odpoledních hodin a nejsou ani 
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výjimečné případy, kdy jsou děti v předškolní zařízení devět až deset hodin denně. Je tedy 

zřejmé, že mnohdy tráví aktivní část svého dne ve větší míře s učitelkami mateřské školy 

než se svými rodiči. Proto i komunikační dovednosti učitelky jsou jednou z okolností, která 

výrazně ovlivňuje vývoj řeči dítěte v předškolním období.   

 Bytešníková (2007) uvádí, že řečový projev učitelky mateřské školy by měl být 

vzorem jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. Učitelka musí přesně 

vyslovovat všechny hlásky i skupiny hlásek ve slově. 

 Mimo to je však neméně důležité, aby učitelka vzbuzovala v dětech chuť 

komunikovat, povídat si, sdělovat své zážitky, představy a přání. Svobodová (2010) k tomu 

říká, že učitelka v mateřské škole je pro dítě jedním z prvních dospělých, se kterými se 

mimo okruh vlastní rodiny setkává. Její chování, komunikace, názory, to, co se jí líbí nebo 

nelíbí, co má ráda, to vše je pro dítě vzorem. Děti mají tendenci přijímat učitelku pozitivně, 

je pro ně důležitým člověkem, který má významné místo v jejich životě. Komunikační 

vzory, které dítě slyší, potom uplatňuje v interakci s dětmi i dospělými.  

 

 

3.3  Zajištění logopedické intervence 
 

 Lechta (2005) vymezuje logopedii jako vědní obor multidisciplinárního charakteru, 

jehož předmětem jsou zákonitosti vzniku, eliminace a prevence narušené komunikační 

schopnosti. Jak tedy již z předchozích informací vyplývá, může se jednat o narušení 

kterékoli jazykové roviny a jejím subjektem může být jedinec jakéhokoli věku.  

 Logopedie stejně jako všechny ostatní vědní obory má svoji historii, terminologii, 

metody a má také určitý vztah k dalším vědním oborům. V případě logopedie poukazuje 

Klenková (2006) na těsný vztah k obecné pedagogice a ostatním oborům speciální 

pedagogiky, jako je surdopedie, somatopedie, psychopedie i oftalmopedie, neboť u jedinců 

se speciálními vzdělávacími potřebami se narušení komunikační schopnosti objevuje ve 

větší míře. Z oborů medicíny to pak je pediatrie, foniatrie, otorinolaryngologie a další. Pro 

logopedii jsou důležité také poznatky z vývojové psychologie, patopsychologie a 

jazykových oborů – fonetiky a fonologie. 
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 Zatímco v minulých letech jsme se mohli setkat s různými termíny, které 

pojmenovávaly předmět logopedie, moderní pojetí užívá pojem logopedická intervence. 

Pojem intervence objasňuje Mlčáková (in Michalík, 2011) jako zásah nebo zákrok v něčí 

prospěch, snahu o ovlivnění nějakého jevu nebo procesu. Logopedická intervence je 

specifická aktivita, kterou logoped uskutečňuje s cílem identifikovat, eliminovat, zmírnit či 

alespoň překonat, anebo předejít narušení komunikační schopnosti. Tyto tři základní cíle se 

realizují ve třech vzájemně se prolínajících úrovních, kterými jsou: logopedická 

diagnostika, terapie a prevence (Lechta, 2005). 

 Mlčáková (in Michalík, 2011) uvádí, že logopedická intervence v České republice 

je aktuálně poskytována v rámci tří rezortů, a to v rezortu ministerstva zdravotnictví, 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v resortu ministerstva práce a sociálních 

věcí.  

 Působení logopeda ve zdravotnickém zařízení podléhá podmínkám daným 

legislativními normami pro práci ve zdravotnictví. Na stanovování těchto podmínek se 

podílí Asociace klinických logopedů ČR a příslušné zdravotní pojišťovny, se kterými mají 

logopedi uzavřené smlouvy. Mezi logopedická zařízení v rámci resortu zdravotnictví 

můžeme zařadit privátní logopedické ambulance a logopedická pracoviště na foniatrických 

odděleních a klinikách, na odděleních a klinikách otorinolaryngologie, na neurologických 

odděleních, na odděleních dětské psychiatrie, v rehabilitačních centrech, při nemocnicích a 

klinikách a v celé řadě dalších zdravotnických zařízení (Mlčáková, in Michalík, 2011). 

 Do působnosti rezortu ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže můžeme 

zařadit činnost logopedů ve speciálně pedagogických centrech a v některých školských 

zařízeních. Klenková (2006) uvádí, že děti s narušenou komunikační schopností, jejichž 

narušení jim neumožňuje navštěvovat běžnou mateřskou či základní školu, se mohou 

vzdělávat v logopedických třídách při mateřských školách, v mateřských školách 

logopedických a dále v základních školách logopedických. Nicméně zmiňuje, že základní 

školy logopedické jsou pro mnohé děti a jejich rodiče obtížně dostupné, a i když se 

většinou jedná o školy internátního typu, je řada rodičů, kteří si nepřejí být celý týden 

odloučeni od svých dětí. Proto dochází stále častěji ke snaze tyto děti integrovat do 

běžných základních škol.  

K tomuto tématu Peutelschmidtová (2001, 2005) dodává, že je třeba vždy velmi 

pečlivě individuálně posoudit, co je pro dítě nejvhodnější. Zařazení dítěte do speciální 
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školy nebo třídy má své výhody i úskalí. Výhodou je nízký počet dětí ve třídách a naopak 

se dá říct, že nevýhodou je, že dítě tráví denně několik hodin v řečově patologickém 

prostředí, kde je mluvního a řečového vzoru velmi málo. To může být překážkou v rozvoji 

jeho komunikačních dovedností. 

 S narušenou komunikační schopností se můžeme setkat také u dětí se smyslovým, 

tělesným nebo mentálním postižením. Logopedi tedy působí i v mateřských a základních 

školách pro sluchově postižené, v mateřských školách speciálních, v základních školách 

praktických i speciálních a v mateřských a základních školách pro tělesně postižené 

(Klenková, 2006). 

 Poradenskou činnost pro děti s narušenou komunikační schopností a jejich rodiče 

poskytují pedagogicko-psychologické poradny a zejména speciálně pedagogická centra. 

Jejich činnost upravuje vyhláška MŠMT 72/2005 Sb. Speciálně pedagogická centra (SPC) 

logopedická bývají zřizována při základních školách logopedického typu a podle Mlčákové 

(in Michalík, 2011) poskytují ambulantní speciálně pedagogické, logopedické a 

psychologické poradenství. Odborníci v SPC provádějí logopedickou diagnostiku a 

logopedickou intervenci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Dále pak 

poskytují poradenské služby rodičům těchto dětí, spolupracují se školami, pedagogicko-

psychologickými poradnami a se zdravotními institucemi. Poskytují pomoc při integraci 

žáků do mateřských, základních a středních škol.  

 Logopedická intervence v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí je součástí 

komplexní rehabilitace v zařízeních sociální péče pro děti a mládež. V těchto zařízeních 

jsou umístěni tělesně, mentálně postižení jedince nebo osoby s kombinovanými vadami. 

Logopedi, kteří zajišťují logopedickou intervenci u těžce postižených osob s mentálním, 

tělesným nebo kombinovaným postižením, používají k rozvoji jejich komunikačních 

schopností systémy augmentativní nebo alternativní komunikace (Klenková, 2006).   

 Z výše uvedeného vyplývá, že logopedie je velmi obsáhlým vědním oborem s 

širokým záběrem, který pokrývá schopnost komunikace od narození až do pozdního věku. 

Kromě veřejnosti nejznámější poruchy řeči dyslálie zahrnuje celou řadu dalších poruch, 

které označujeme názvem narušení komunikační schopnosti. Z hlediska prevence, včasné 

diagnostiky a následné terapie je období dětství obdobím velmi zásadním.  

Komunikační schopnosti můžeme rozdělit do čtyř jazykových rovin, foneticko-

fonologiké, morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické a pragmatické jazykové 
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roviny. V praxi však nelze tyto roviny od sebe oddělovat, protože se navzájem prolínají a 

pouze zvládnutí všech jejich komponentů dává předpoklad rozvinutí plně funkční 

komunikace. Na rozvoji komunikačních dovedností se podílí celé okolí dítěte, rodina, 

pedagogičtí pracovníci, další odborníci, ale v neposlední řadě všichni lidé, se kterými se 

dítě setkává. Zásadním úkolem nás dospělých je nevzít dítěti chuť komunikovat, 

povzbuzovat ho a poskytnout mu všestrannou pomoc a podporu v případě, že má v oblasti 

komunikace nějaký problém. 
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4  EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4.1  Cíl výzkumného projektu, metodologie 

 

 Cílem bakalářské práce je analyzovat rozvoj jednotlivých jazykových rovin u dětí 

předškolního věku. Hlavním cílem praktické části práce je porovnat úroveň jednotlivých 

schopností a dovedností v rámci jazykových rovin dětí v předškolním věku.  

 

 V rámci výzkumného šetření jsem zvolila dílčí cíle: 

1)  Analyzovat úroveň jednotlivých jazykových schopností a dovedností vybraných dětí 

ve věku 4 – 5 let. 

2)  Zhodnotit, které dílčí oblasti v rámci sledovaných komunikačních schopností a 

dovedností činí dětem potíže a naopak, v čem dosahují dobrých výsledků. 

3)  Posoudit, zda v jednotlivých věkových obdobích dosahují lepších výsledků dívky 

nebo chlapci. 

4)  Na základě analýzy výsledků šetření věnovat pozornost zejména těm oblastem, které 

dětem činily největší obtíže. 

5)  Analyzovat úroveň jednotlivých jazykových schopností a dovedností vybraných dětí 

ve věku 5 – 6 let.  

 

 Pro zpracování výzkumného šetření jsem si zvolila kvalitativní výzkum.  

Použila jsem metody a techniky:  

- pozorování 

- rozhovory 

- obsahová analýza výsledků činnosti 

- ústní a praktické zkoušení  

- monografické studie vybraných dětí 

 

  Náměty pro výzkumné šetření jsem čerpala z knih Diagnostika předškoláka 

(Klenková, 2010) a Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, Šmardová, 2011). 

Na jejich základě jsem vypracovala úkoly pro praktické zkoušení. Výsledky výzkumného 
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šetření jednotlivých dětí jsem zapisovala do záznamového archu, který jsem vytvořila pro 

tyto účely. Šetření bylo provedeno dvakrát v odstupu přibližně jednoho roku.  

 

Časový harmonogram:  

Příprava výzkumu: listopad – prosinec 2012 

Realizace prvního výzkumného šetření: leden – únor 2013 

Interpretace a zpracování výsledků: únor – březen 2013 

Cílená práce s dětmi: březen – prosinec 2013 

Realizace kontrolního výzkumného šetření: leden – únor 2014 

Interpretace a zpracování výsledků: únor 2014 

   

 

4.2  Výzkumný vzorek, místo šetření 

 

 Své výzkumné šetření jsem realizovala v mateřské škole v Praze 4. Jedná se o běžné 

předškolní zařízení. Nachází se v panelové zástavbě. Jsou zde čtyři třídy, v nichž jsou děti 

rozděleny podle věku. V každé třídě je zapsáno dvacet osm dětí. Ve třídách mírně převažují 

chlapci nad děvčaty.  

 Do mateřské školy dochází jednou týdně klinická logopedka, která společně 

s logopedickou asistentkou zajišťuje logopedickou intervenci u dětí, které mají nesprávnou 

výslovnost. Zabývá se tedy pouze dětmi, které mají potíže ve foneticko-fonologické 

rovině. V případě, že děti mají výslovnost správnou, další logopedická intervence 

neprobíhá. 

 Výzkumné šetření jsem realizovala ve třídě Filípků, kde pracuji jako učitelka. Ve 

školním roce 2012/2013 jsem vybrala deset dětí ze své třídy, o kterých jsem se domnívala, 

že budou mateřskou školu navštěvovat ještě příští školní rok. Jednalo se o pět chlapců a pět 

dívek. Tři z těchto deseti dětí byly předškoláci, ale věděla jsem, že rodiče budou žádat o 

odklad školní docházky. Zbylých sedm dětí bylo mladších.  
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 Stručná charakteristika vybraných dětí: 

Ríša 

 Ríša přestoupil do této mateřské školy ve třech letech, předtím navštěvoval 

soukromou mateřskou školu. Žije pouze s matkou. Vzhledem k této skutečnosti přichází do 

mateřské školy ráno mezi prvními a odchází z ní až na malé výjimky vždy poslední. Otec 

žije v jiném městě a Ríša se s ním vídá přibližně jednou za měsíc. Chlapec je milé, živé 

dítě, vděčné za každou pozornost. Je hyperaktivní a často se nechá strhnout ostatními. 

Vyhledává spíše mladší kamarády a nemá problém s navazováním kontaktu s okolím. 

Minulý školní rok byl dost nepozorný a nesoustředěný, proto matka zažádala o odklad 

školní docházky. Během letošního školního roku chlapec vyzrál a nyní je na nástup do 

základní školy dobře připraven. 

 

Matěj 

 Matěj nastoupil do mateřské školy ve třech letech v době, kdy mateřskou školu 

navštěvoval i jeho starší bratr. Rodina bydlí mimo Prahu a rodiče děti každý den přiváželi. 

Ve čtyřech letech Matěj vážně onemocněl, strávil poměrně dlouhou dobu v nemocnici a 

následně v rámci rekonvalescence doma. V tomto období se velmi fixoval na matku a na 

rodinu. Když začal opět chodit do mateřské školy, velmi těžko se ráno s rodiči loučil. Tato 

situace přetrvává v menší míře do teď. Matěj ráno pláče, až po chvilce se v klidu zapojí 

mezi děti. Má přátelskou povahu a rozsáhlé znalosti. Od čtyř let umí číst, je klidný a 

pozorný. 

 

Adámek 

 Když Adámek ve třech a půl letech nastoupil do mateřské školy, byl nesamostatný, 

sebeobsluha byla na velmi nízké úrovni. Vyskytovalo se u něj nadměrné slinění. Navíc se u 

něj projevovala hyperaktivita, nevydržel ani chvilku v klidu. Musel vždy sedět blízko 

učitelky, aby zůstal neustále pod kontrolou a okolí ho nerozptylovalo. Rodiče Adámka jsou 

ve starším věku a chlapce poměrně rozmazlovali. Ten si mohl dělat vše, co chtěl.  

 Nyní je chlapec poměrně oblíben pro svou milou a přátelskou povahu. Nesmí však 

být v blízkosti dalších hyperaktivních dětí, pak se nechá velmi snadno strhnout. Adámek je 

ochotný, a rád se zapojuje do všech činností. Rodiče zvažují odklad školní docházky. 
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Míša 

 Míša žije od narození v Praze, ale jeho rodiče pochází ze Slovenska a doma mluví 

většinou slovensky. Proto u Míši dochází ke kombinaci obou jazyků. To mu způsobuje 

problémy při osvojování komunikačních schopností a dovedností. Míša je často nepozorný 

a nesoustředěný. Má milou, přátelskou povahu a často se usmívá. 

 

Ondra 

 Ondra nemá žádné sourozence a je sebestředný. Ve třech letech dobře komunikoval a 

působil oproti svým vrstevníkům vyspělejším dojmem. Když o rok později přešel do třídy, 

kde už nebyl ze všech nejlepší, nesl to velmi těžce. Zlobil, vyrušoval a neustále se snažil na 

sebe upozornit. Doma byl naopak plačtivý a neustále si na něco stěžoval. Situace se 

postupně zlepšovala. Rodina se na začátku školního roku měla stěhovat a rodiče nechtěli, 

aby při nástupu do základní školy čekala Ondru taková změna. I vzhledem k jeho 

psychické nevyzrálosti a nesprávné výslovnosti volili rodiče možnost odkladu školní 

docházky. Nakonec se rozhodli, že nebudou měnit mateřskou školu a otec každý den vozí 

Ondru do mateřské školy autem. Ondra je v letošním školním roce opět spokojený, protože 

v různých činnostech dosahuje výborných výsledků. Stále na sebe rád upozorňuje a chce 

mít vždy poslední slovo. 

 

Kačka 

 Kačka nastoupila do této mateřské školy na počátku minulého školního roku, kdy se 

po rozchodu rodičů přistěhovala do Prahy pouze s otcem. S matkou se vídá málo. Otci 

pomáhají při péči o Kačku jeho rodiče. Jedná se o milou, usměvavou dívku. V minulém 

školním roce byla Kačka spíše zakřiknutá a trvalo vždy dlouho, než na cokoli odpověděla. 

Pokud měla dostatek času, přistupovala ke každé činnosti velmi pečlivě. Odklad školní 

docházky jí pomohl. Kačka během roku vyspěla, je rychlejší, komunikativnější, více 

aktivní a našla si kamarádky. Ráda kreslí. 
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Michelle 

  Matka Michellky tráví v rámci pracovních povinností vždy několik dnů v týdnu 

mimo domov. V té době je Michellka u svých prarodičů, kteří oba pracují jako učitelé na 

střední škole a dívce se náležitě věnují. Michellka nemá sourozence. Někdy je panovačná a 

ráda kamarádkám diktuje, co mají dělat a s kým si můžou hrát. Přesto ji mají ostatní děti 

rády a chtějí si s ní hrát. Je velmi sportovně nadaná. Chodí na kroužek tancování a velmi 

rychle běhá. Při závodech cross-country MŠ Prahy 11, kterých se zúčastnilo cca 70 dívek 

z různých mateřských škol, byla Michellka ve své věkové kategorii nejrychlejší.  

 

Karolínka 

 Karolínka je velmi pečlivá, svědomitá a šikovná dívka. Má velkou vnitřní motivaci a 

ráda dosahuje ve všem nejlepších výsledků. Pokud tomu však tak není, dokáže se s tím 

vyrovnat. Je přátelská, u dětí oblíbená. Má bohatou slovní zásobu a široký přehled 

v různých oblastech. Také ráda sportuje a tančí. Rodiče přemýšleli i o tom, že by Karolínka 

nastoupila do základní školy již v pěti letech, nakonec však od svého záměru upustili.  

 

Anička 

 Anička má staršího bratra, který také navštěvoval tuto mateřskou školu. Rodiče se 

Aničce vždy věnovali, a proto ve třech letech po nástupu do mateřské školy působila 

Anička vyspělejším dojmem než ostatní stejně staré děti. Stejně jako u Ondry postupně 

ostatní děti tento náskok vyrovnali. Nyní se Anička projevuje jako šikovná, sebevědomá 

dívka, která je připravená na nástup do základní školy. Vyniká pečlivostí a ráda kreslí. 

 

Vendulka 

 Vendulka má největší znalosti z naší třídy hlavně z oblasti přírody. Největší vliv na ni 

má babička, u které tráví vždy jeden den v týdnu a která se jí věnuje. Má výbornou paměť 

a smysl pro humor. Občas děti trochu poučuje, ale ve všem podléhá své nejlepší kamarádce 

Michellce, ke které vzhlíží. Michellka ji někdy i trochu využívá. Každá nastupuje na jinou 

základní školu, a to je v případě Vendulky dobře. Je velmi svědomitá a šikovná. 
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4.3   Vlastní šetření 

  

 Po vypracování a shromáždění obrazového materiálu k jednotlivým úkolům, jsem 

provedla předvýzkum na dvou dětech z vybraného vzorku. Tím jsem si ověřila, že děti 

správně chápou zadání a úkoly jsou pro ně srozumitelné.  

 Pracovala jsem s dětmi ze třídy, kde působím jako učitelka. Výzkumné šetření 

probíhalo formou praktického zkoušení i v rámci běžných denních činností v mateřské 

škole. Všechny úkoly byly předkládány zábavnou formou, přiměřenou jejich věku. Své 

poznatky jsem doplňovala pozorováním dětí prostřednictvím dalších her a činností 

v mateřské škole. Zájem o úkoly byl ze strany dětí velký, a proto si některé úkoly postupně 

vyzkoušely i další děti.  

 Poté, co jsem dětem vysvětlila zadání úkolu, jsem si vždy na několika příkladech 

vyzkoušela, zda dítě zadání rozumí. Vyšetření foneticko-fonologické roviny jsem sama 

nedělala. Výsledky mi na základě souhlasu rodičů vybraných dětí, poskytla klinická 

logopedka, která do mateřské školy pravidelně dochází. 

 Při interpretaci výsledků jsem hodnotila nejenom, jak dítě zvládlo určitý úkol, ale i 

to, jak komunikuje v běžných situacích. Při jednorázovém zkoušení může dojít ke zkreslení 

výsledků. Nespornou výhodou bylo, že děti, které se šetření zúčastnily, dobře znám. Mohu 

tedy objektivně hodnotit jejich schopnosti a dovednosti a neomezovat se pouze na jeden 

výsledek praktického zkoušení.  

 Další výhodu pak spatřuji v tom, že děti mě dobře znají a nehrozí zde problémy 

s trémou a stydlivostí nebo naopak s předváděním. Na realizaci výzkumu jsem měla 

dostatek času. Šetření jsem rozdělila do více dnů, protože nebylo možné, aby jedno dítě 

zvládlo celé výzkumné šetření v rámci jednoho dne. Pro některé děti byly úkoly snadné a 

rychle chápaly zadání, jiné měly s pochopením více problémů a pracovaly pomaleji.  

 Na základě výsledků výzkumného šetření jsem se během následujícího období 

v rámci své práce učitelky mateřské školy zaměřila na oblasti, které děti samostatně 

nezvládaly. Po roce jsem realizovala kontrolní výzkumné šetření, abych zjistila, zda ve 

sledovaných oblastech došlo ke zlepšení. 
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Průběh výzkumného šetření: 

Ríša 

Při prvním šetření projevoval Ríša při plnění úkolů zájem a přistupoval k jejich 

řešení velmi svědomitě. Bylo vidět, že se snaží řešit úkoly dobře, ale ne proto, že by mu na 

dobrém výsledku osobně záleželo, ale hlavně proto, že mi chtěl udělat radost. Během 

činností se různě ošíval, nevydržel v klidu. Při prvním šetření dosahoval v pragmatické 

jazykové rovině dobrých výsledků. V lexikálně – sémantické jazykové rovině mu trochu 

dělala problémy slova nadřazená a slova opačného významu. Ještě větší potíže měl 

s řazením obrázků podle časové posloupnosti. Největší potíže měl s morfologicko-

syntaktickou jazykovou rovinou. Ve foneticko-fonologické rovině mu dělali potíže hlásky 

R, Ř a diferenciace sykavek. 

Ríša během uplynulého roku vyspěl. Při kontrolním výzkumném šetření je při 

plnění úkolů pozorný a soustředěný. Všechny položky zvládl poměrně snadno a dožadoval 

se dalších zadání. Pamatoval si, které úkoly mu v minulém roce dělaly potíže. Ríša je 

velmi komunikativní. Nestydí se mluvit s dětmi ani s dospělými. Jeho jazykové schopnosti 

a dovednosti jsou na dobré úrovni. Výslovnost je v pořádku. 

 

Matěj 

V rámci prvního šetření byl Matěj ochotný a na řešení úkolů se soustředil. Zadání 

vždy rychle pochopil, ale při spontánním vyprávění si nebyl jistý. Pokud pouze odpovídal 

na otázky a doplňoval slova, bylo řešení většinou správné, pokud však měl sám 

zformulovat myšlenku, dělalo mu to problémy. Obrázky podle časové posloupnosti sestavil 

všechny správně, ale příběh podle nich nebyl schopný vyprávět. V tomto období měl 

poměrně dobře rozvinutou pasivní slovní zásobu, ale jeho aktivní slovní zásoba byla 

poměrně malá. Ve foneticko-fonologické rovině měl potíže s výslovností hlásek LRŘ, CSZ 

a T. 

Po roce je Matěj schopný vyřešit všechny úkoly správně, samostatně a poměrně 

rychle. Mnohem více komunikuje s dětmi i s dospělými. Vzhledem ke své dobré paměti a 

schopnosti soustředit se umí výborně převyprávět obsah pohádky nebo divadelního 

představení vlastními slovy. Postřehne vše podstatné a převypráví děj bez gramatických 

chyb. Pouze z hlediska výslovnosti přetrvávají problémy s hláskami R a CSZ. 
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Adámek 

 Největším problémem při prvním výzkumném šetření byla Adámkova hyperaktivita 

a nesoustředěnost. Nad zadanými úkoly příliš nepřemýšlel. Odpovídal zbrkle a výzkumné 

šetření jsme museli rozdělit do několika dnů. V lexikálně-sémantické jazykové rovině mu 

největší potíže dělalo sestavení obrázků podle časové posloupnosti. Při určování slov 

opačného významu popsal rozdíl mezi citronem a bonbónem slovy hnusný/sladký, mezi 

zmrzlinou a kávou žlutá/hnědá. 

Problémy ve foneticko-fonologické rovině se týkaly nesprávné výslovnosti hlásek 

LRŘ, TD, CSZ a ČŠŽ a měl potíže s diferenciací sykavek. 

Během roku došlo u Adámka k podstatnému zklidnění. Hyperaktivita stále 

přetrvává, ale pokud ho činnost baví, je schopný u ní vydržet delší dobu. Pokud není 

rozptylován, zadané úkoly úspěšně zvládne. V morfologicko-syntaktické rovině se stále 

občas dopouští omylů. 

Ve foneticko-fonologické rovině nedošlo k výraznému zlepšení. Rodiče změnili na 

začátku školního roku klinickou logopedku, ke které docházejí. Pokud však nebudou doma 

intenzivně cvičit, velké zlepšení nelze očekávat. Adámek vyvozené hlásky v běžné řeči 

nepoužívá a jeho projev není srozumitelný. I to je jeden z důvodu, pro který budou rodiče 

žádat odklad školní docházky. 

 

Míša 

Míša byl při prvním výzkumném šetření aktivní a velmi se snažil. Úkoly řešil 

rychle, ale většinu úkolů zvládal jen částečně. V lexikálně-sémantické rovině sestavení 

obrázků podle časové posloupnosti a pojmenování protikladů nezvládl vůbec. Obrázky, 

které k sobě patří, přiřadil správně, ale jeho vysvětlení nebyla vždy správná. Např. slepice 

a vejce k sobě patří, aby lidi neměli hlad. Pejsek patří k boudičce, aby pejsek nebyl smutný. 

 Řešení úkolů v morfologicko-syntaktické rovině bylo poznamenáno tím, že Míšovi 

rodiče pochází ze Slovenska, a i když v Čechách žijí řadu let, mluví částečně česky a 

částečně slovensky. Míša nebyl schopen rozlišit, zda je věta gramaticky správná či nikoli, 

odpovídal nahodile, a i když odhadl, že je věta špatně, nebyl schopen ji říct správně. 

 V pragmatické jazykové rovině zatím nedokáže spontánně a aktivně vyjadřovat své 

zážitky a pocity. Není schopný správně reprodukovat krátký vzkaz. Výslovnost 
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jednotlivých hlásek byla v tomto období v pořádku. 

V tomto roce Míša dosáhl zlepšení téměř ve všech oblastech výzkumného šetření. 

Přesto je rozdíl mezi tím, když plní úkol, na který se soustředí, a když mluví spontánně. 

Pokud se soustředí, zvládne většinu položek samostatně a dobře. Pouze v morfologicko-

syntaktické rovině má potíže s používáním gramaticky správných tvarů. Rozliší správně 

utvořenou větu od nesprávné, ale ne vždy je schopen ji vyjádřit správně. Nároky v 

oblasti pragmatické roviny zvládá dobře. 

 

Ondra 

 Ondra měl již ve třech letech dobře rozvinutou slovní zásobu. Při prvním 

výzkumném šetření vykazoval v lexikálně-sémantické rovině velmi dobré výsledky. Jediné 

potíže měl při určování slov opačného významu. V morfologicko-sémantické jazykové 

rovině zatím nepoužíval zcela dobře gramaticky správné tvary, a to jak při popisu obrázku 

ve větách, tak v doplňování jednotlivých slov. Částečně zvládal také porovnávání věcí 

podle velikosti. I když jeho slovní zásoba byla bohatá, šetření v pragmatické jazykové 

rovině vykazovalo určité nedostatky. Ondra mluvil hodně, ale ne vždy byl schopen 

souvisle a smysluplně vyjádřit myšlenku. Obsahová stránka řeči byla méně dostatečná. Ve 

foneticko-fonologické rovině mu činily potíže hlásky LRŘ. 

 Při druhém výzkumném šetření byl Ondra velmi aktivní a stále se dožadoval dalších 

úkolů. Všechny zadané úkoly plnil rychle a bezchybně. Problémem u něj je to, že stále 

chce vyjadřovat své myšlenky a svůj názor na cokoli, i když se ho nikdo neptá. Skáče 

lidem do řeči a snaží se být středem pozornosti. V současné době umí vyslovovat všechny 

hlásky, ale vyvozené hlásky ve volné řeči nepoužívá. Hlásky nejsou fixovány. 

 

Kačka 

 Ve věku pěti let potřebovala Kačka vždy mnoho času k tomu, aby pochopila zadání 

úkolu a dostatek času na jeho splnění. Při práci s obrázky je byla schopna správně roztřídit, 

ale neuměla říct proč. Spontánní vyprávění podle obrázku bylo nad její síly. Byla schopna 

pouze jednoslovně odpovídat na otázky. Bylo vidět, že není zvyklá příliš mluvit. 

V morfologicko-syntaktické rovině zvládala většinu úkolů pouze částečně, stejně jako 

v pragmatické jazykové rovině. Krátký vzkaz nebyla vůbec schopna reprodukovat. 
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Foneticko-fonologická jazyková rovina byla v pořádku. 

 Během uplynulého roku udělala Kačka velký pokrok. Vyzrála a celkově se její 

vystupování změnilo. Nyní je více komunikativní jak ve společnosti dětí, tak i ve 

společnosti dospělých. Sama navazuje kontakt a ráda a často vypráví své zážitky. Řeč je již 

po všech stránkách v pořádku. Nesmí se na ni spěchat. Pokud je jí zadán jakýkoli úkol, 

který musí řešit samostatně, je nutné počítat s delší dobou, která je potřeba k tomu, aby 

zadání vyřešila.  

 

Michelle 

 Michellka přistupovala k řešení zadaných úkolů rozvážně a pečlivě. Odpovědi 

důkladně promýšlela. Částečné problémy měla s řešením některých zadaných úkolů, 

například seřadit obrázky podle časové posloupnosti nebo pojmenovat obrázky jedním 

nadřazeným pojmem. Při popisování obrázku nebo při spontánním vyprávění vlastních 

zážitků mluvila plynule a většinou gramaticky správně. Jako jedna z mála neuměla říct, 

kde bydlí. Po vyslechnutí pohádky nebyla schopna převyprávět obsah. Ve foneticko-

fonologické jazykové rovině byla pro ni obtížná výslovnost hlásek TD a LR. 

  Ve věku šesti let Michellka zvládá všechny zadané úkoly rychle a samostatně. Umí 

se gramaticky správně vyjadřovat a má přiměřeně bohatou slovní zásobu. Výslovnost 

všech hlásek je nyní v pořádku. 

 

Karolínka 

 Karolínka pracovala při výzkumném šetření rychle a bezchybně. Po každé správné 

položce, když si ověřila, že úkol splnila dobře, si znatelně oddychla a sama sebe 

pochválila. Bylo vidět, že ze všech dětí, které se šetření zúčastnily, jí nejvíc záleželo na 

dobrém výsledku. Jediné, co jí nešlo úplně dobře, bylo používání gramaticky správných 

tvarů. To si však sama pro sebe omluvila slovy, že to se ještě naučí. Ve foneticko-

fonologické rovině nesprávně vyslovovala hlásky TD, LRŘ. 

 V tomto školním roce se u Karolínky objevuje problém s tempem řeči a dýcháním 

při mluvení. Snaží se mluvit rychle a bezchybně a přitom nemůže popadnout dech a zajíká 

se. Její urputná snaha vyslovovat správně hlásku R vede k tomu, že se jí to vůbec nedaří.  
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Anička 

 Anička byla nejmladší z vybraného vzorku dětí. Přesto většinu položek zvládla 

úspěšně. Potíže v lexikálně-sémantické rovině měla pouze se spontánním vyprávěním 

podle obrázku a se sestavením dějové posloupnosti. Částečné problémy měla 

v morfologicko-syntaktické rovině s pojmenováním množného čísla (motýlky, medvídky…) 

a s tvořením a chápáním gramaticky správné věty. Pragmatická jazyková rovina byla 

vzhledem k věku na dobré úrovni. Foneticko-fonologická rovina byla v pořádku. 

 Po uplynutí roku dosáhla Anička ve všech sledovaných oblastech výborných 

výsledků. 

  

Vendulka 

 Vendulka patřila během minulého školního roku společně s Karolínkou 

k nejvyspělejším dětem v této třídě. Ve výzkumném šetření měla potíže pouze se 

sestavením dějové posloupnosti podle obrázků. K úkolům přistupovala zodpovědně, plnila 

je rychle a bez problémů. V rámci foneticko-fonologické roviny se vyskytovali potíže 

s výslovností hlásek LRŘ. Její řečový projev byl na velmi vysoké úrovni. 

 V letošním roce je foneticko-fonologická jazyková rovina v pořádku stejně jako 

ostatní jazykové roviny. 

   

 

4.4  Závěry šetření, diskuse 

 

 Přesné zadání praktického zkoušení je součástí bakalářské práce jako příloha A.  

 Výsledky výzkumného šetření jednotlivých dětí jsou zaznamenány do záznamových 

archů a jsou přiloženy k bakalářské práci jako příloha B.  

 Výsledky výzkumného šetření jazykových rovin jsou zpracovány do grafů a jsou 

součástí bakalářské práce jako příloha C. 
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Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

1)  Pojmenování běžných věci na obrázku 

 Dětem jsem ukázala obrázky různých předmětů. Vybrané děti pojmenovaly správně 

všechny předměty. Výkony dívek i chlapců byly stejné. Děti zvládly úkol již ve věku 4-5 

let. 

 

2)  Ukázat obrázek věci podle použití 

 Dětem jsem předkládala obrázky a jejich úkolem bylo určit jejich název podle toho, 

k čemu se předměty používají. Tento úkol zvládly všechny děti bez problémů. Děti zvládly 

úkol již při prvním výzkumném šetření. 

 

3) Nadřazené pojmy 

Děti měly za úkol roztřídit kartičky s obrázky do jednotlivých kategorií a následně 

pojmenovat nadřazené pojmy pro jednotlivé kategorie. Obměnou tohoto úkolu bylo vybrat 

ze skupiny různých obrázků všechny domácí zvířata, zeleninu, ovoce apod. Ve věku 4-5 let 

samostatně zvládli úkol tři dívky a dva chlapci. Zbylé děti zvládly úkol pouze částečně. 

Dívky byly v plnění úkolu úspěšnější. 

Při kontrolním šetření o rok později samostatně zvládly tento úkol všechny děti. 

 

4) Spontánní vyprávění podle obrázku 

Děti měly podle obrázku volně vyprávět, co vidí. Dvě dívky a dva chlapci popisovali 

obrázek samostatně rozvitými větami. Dvě dívky a tři chlapci používali při popisování 

jednoduché věty. Jedna dívka pouze jednoslovně odpovídala na otázky. Chlapci byli 

úspěšnější. 

O rok později popisovali obrázek rozvitými větami všechny děti, ale byly mezi nimi 

patrné rozdíly. Nicméně se dá říct, že všechny děti byly při plnění úkolu úspěšné. 
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5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání příběhu 

 Dětem jsem předložila tři nebo čtyři kartičky s obrázky, které zachycovaly 

jednoduchý příběh. Děti měly za úkol seřadit obrázky podle časové posloupnosti a podle 

seřazených kartiček příběh vyprávět. Tento úkol byl pro děti poměrně náročný. Bezchybně 

ho zvládly dvě děti – jeden chlapec a jedna dívka. Čtyři dívky a dva chlapci splnili úkol 

částečně. Dva chlapci ho nezvládli vůbec. Dívky byly při plnění tohoto úkolu úspěšnější. 

 Při kontrolním šetření čtyři dívky a tři chlapci úkol vypracovali správně. Jedna dívka 

a dva chlapci občas chybovali. Jedná se o chlapce, kteří při prvním výzkumném šetření 

nezvládli zadání vůbec. Došlo u nich k zlepšení. Dívky jsou stále úspěšnější. 

 

6)  Slova opačného významu – protiklady 

 Děti za pomocí obrázků i formou her pojmenovávaly slova opačného významu. 

Slova opačného významu samostatně pojmenovávali tři dívky a pouze jeden chlapec. Dvě 

dívky a tři chlapci uměli určit pouze některé protiklady. Jeden chlapec nezvládl zadaný 

úkol vůbec. Dívky byly při určování slov opačného významu celkově úspěšnější. 

 Při druhém šetření byly opět úspěšné všechny děti. 

 

7)  Co k sobě patří 

 Dětem jsem dala určité množství kartiček s obrázky a jejich úkolem bylo roztřídit 

obrázky do dvojic podle to, co k sobě patří. Svoji volbu měly následně odůvodnit. Čtyři 

dívky a tři chlapci zvládli zadaný úkol samostatně. Jedna dívka a dva chlapci měli potíže 

s vysvětlením, co k čemu patří. Dívky byly úspěšnější. 

 Po roce byly všechny děti při plnění zadání úspěšné. Úkol patřil mezi nejoblíbenější. 

Děti se dožadovaly dalších obrázků, které by mohly přiřazovat.  

 

 Celkové hodnocení úrovně lexikálně-sémantické jazykové roviny:  

 Úroveň lexikálně-sémantické roviny hodnotím jako dobrou. Děti si postupně 

obohacují pasivní i aktivní slovní zásobu a během času je vidět nápadné zlepšení. Při 

prvním výzkumném šetření ve věku 4-5 let zvládli chlapci i dívky dva úkoly stejně dobře. 

V jednom ze zadaných úkolů, spontánní popisování obrázku, byli chlapci úspěšnější než 



 

58 

 

dívky. Ve zbylých čtyřech oblastech dosáhly lepších výsledků dívky. Největší potíže měly 

děti při spontánním vyprávění podle obrázku, při sestavování děje podle časové 

posloupnosti a při pojmenování protikladů. 

 Po roce děti splnily všechny úkoly až na sestavování děje podle časové posloupnosti, 

kde tři děti stále občas chybovaly. I přesto, že děti úkoly vypracovaly správně, byly mezi 

nimi rozdíly v jistotě odpovědí, tempu práce. Výkony chlapců a dívek byly vyrovnané.  

 

Morfologicko-syntaktická jazyková rovina 

1)  Mluvení ve větách 

 Děti jsem sledovala při volném vyprávění, při popisování obrázků, při převyprávění 

slyšeného i viděného. Věnovala jsem pozornost tomu, zda děti mluví v jednoduchých 

větách či větách rozvitých, jaké množství slovních druhů používají. Všechny dívky a tři 

z chlapců ve sledovaném období používaly při hovoru rozvité věty. Dva chlapci mluvili 

většinou v jednoduchých větách. Dívky dosahovaly ve sledované oblasti lepších výsledků. 

 Po uplynutí roku úkol zvládají všechny děti. 

 

2)  Používání jednotného a množného čísla 

 Děti měly za použití obrázků správně říct názvy věcí v jednotném a množném čísle. 

Čtyři dívky a dva chlapci neměli s tímto úkolem potíže. Jedna dívka a tři chlapci při 

vytváření jednotného a množného čísla chybovali. Dívky zvládly úkol úspěšněji. 

 Při kontrolním šetření se jeden chlapec stále občas dopouští chyb. Dívky jsou stále 

úspěšnější. 

 

3)  Používání gramaticky správných tvarů 

 Zadání bylo zaměřeno na používání předložek, příslovečných určení, sloves a tvarů 

podstatných jmen. Děti měly za úkol popisovat celou větou, co vidí na obrázcích. Obrázky 

správně popisovaly dvě dívky a jeden chlapec. Tři dívky a tři chlapci se dopouštěli 

občasných chyb. Jeden chlapec nezvládl úkol vůbec. Dívky dosáhly lepších výsledků než 
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chlapci.  

 Chlapec, který úkol při prvním výzkumném šetření nezvládl, se i po roce dopouštěl 

občasných chyb. 

 

4)  Minulý, přítomný a budoucí čas 

 Děti jsem sledovala při vyprávění, popisování zážitků a plánů do budoucna 

s ohledem na správné používání minulého, přítomného a budoucího času. Zatímco všechny 

dívky používaly slovesa ve správném tvaru, čtyřem z pěti chlapců to činilo potíže. Dívky si 

vedly lépe. 

 O rok později používají minulý, přítomný a budoucí čas až na malé výjimky všechny 

děti správně. 

 

5)  Tvoření a chápání gramaticky správné věty 

 Říkala jsem dětem různé jednoduché věty, z nichž některé byly gramaticky 

nesprávné. Děti měly za úkol poznat, které věty jsou utvořeny nesprávné a opravit je, tak 

aby byly správné.  Tři dívky a dva chlapci zvládli úkol samostatně. Dvě dívky a jeden 

chlapec poznali gramaticky nesprávně utvořenou větu, ale nedokázali ji říct správně. Dva 

chlapci nerozeznali, co je správně a co není. Dívky byly v tomto úkolu úspěšnější. 

 Při kontrolním vyšetření rozliší všechny děti nesprávně znějící věty od správných. 

Dvěma chlapcům dělá potíže říct nesprávnou větu v náležitých tvarech. Dívky jsou stále 

úspěšnější. 

 

6)  Doplňování slov ve správném tvaru 

 K tomuto úkolu jsem použila příběhy proložené obrázky. Já četla příběh a děti nahlas 

doplňovaly nakreslená slova ve správném tvaru. Bylo použito více textů. Čtyři dívky a 

jeden chlapec zvládly slova doplňovat bez problémů. Jedna dívka a čtyři chlapci měli s 

úkolem částečné potíže. Dívky ve sledované oblasti dosáhly lepších výsledků. 

 O rok později úkol plní bez chyb všechny děti. 
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7)  Porovnávání věcí podle velikosti, tvoření zdrobnělin  

 K výzkumnému šetření v této oblasti jsem použila obrázky. Děti měly za jejich 

pomocí tvořit zdrobněliny a stupňovat přídavná jména. Tři dívky odpovídaly bezchybně. 

Dvě dívky a všichni chlapci se dopouštěli chyb. Dívky byly v plnění úkolu úspěšnější. 

 Vzhledem k tomu, že tato oblast byla jednou z těch, na jejíž procvičování jsem se 

v následujícím období zaměřila, všechny děti po roce dosahují dobrých výsledků. 

 

 Celkové hodnocení úrovně morfologicko-syntaktické jazykové roviny: 

 Mluvit gramaticky správně dělalo některým dětem problémy. Musím však 

poznamenat, že někteří rodiče nedávají dětem nejlepší příklad. Ve věku 4-5 let byly dívky 

ve všech sledovaných oblastech morfologicko-syntaktické jazykové roviny úspěšnější. 

Největší potíže měly děti s používáním gramaticky správných tvarů a s tvořením 

zdrobnělin. 

 Ve věku 5-6 let jsou dívky stále úspěšnější než chlapci, ale potíže v této jazykové 

rovině nejsou velké. Před nástupem do základní školy je ještě čas na zvládnutí obtížnějších 

oblastí. 

 

Pragmatická jazyková rovina 

1)  Spontánně informuje o zážitcích, pocitech a přáních 

 Hodnocení této oblasti bylo založeno na každodenním poslouchání dětí při řízeném i 

neformálním rozhovoru s nimi i mezi sebou. Čtyři dívky a čtyři chlapci spontánně 

komunikují s dospělými i s dětmi. Jedna dívka a jeden chlapec zvládají toto pouze 

částečně. 

 Ve věku 5-6 let všechny děti spontánně komunikují mezi sebou i s dospělými. 

 

2)  Předá krátký vzkaz 

 Každému dítěti jsem ukládala krátké vzkazy, které měly předat učitelce ve druhé 

třídě.  Čtyři dívky a tři chlapci zvládli úkol samostatně. Dva chlapci to dokázali pouze 
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částečně, vzkazy sice předali, ale obsah nebyl stejný jako původní zpráva. Jedna dívka 

nezvládla vyřizovat vzkazy vůbec. Výkony chlapců a dívek byly vyrovnané. 

 I v této oblasti došlo během roku ke zlepšení. Děti si pamatují a jsou schopny 

reprodukovat i obsáhlejší obsah. Navíc to dělají velmi rády. 

 

3)  Dokáže zformulovat otázku a adekvátně odpovědět 

 Hodnocení oblasti jsem opět založila na pozorování dětí při běžných činnostech 

v mateřské škole. Podle mého názoru čtyři dívky a dva chlapci zvládají úkol samostatně. 

Jedna dívka tři chlapci mají s touto oblastí částečné potíže. Dívky jsou úspěšnější než 

chlapci. 

 Po roce mohu říct, že všechny sledované děti jsou schopné formulovat otázku a 

adekvátně odpovědět. 

 

4)  Aktivně a spontánně navazuje kontakt s dětmi a dospělými 

 Skoro všechny děti při prvním výzkumném šetření aktivně a spontánně navazují 

kontakt s dětmi i s dospělými. Pouze jedna dívka zvládá tuto oblast pouze částečně.  

 Časem i tato dívka zvládá úkol samostatně. 

  

5)  Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci 

 Tento úkol vychází z mého pozorování dětí při běžných činnostech v mateřské škole. 

Souvislý a smysluplný projev nečiní potíže třem dívkám a jednomu chlapci, ostatní 

zvládají úkol částečně. Dívky jsou v tomto směru úspěšnější než chlapci. 

 Po roce je vidět zřetelný posun k souvislejšímu a smysluplnějšímu projevu. Podle 

mého názoru všechny děti úkol zvládnou. 

 

6)  Řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, 

svoji adresu … 

 Ve věku 4-5 let věděli všechny požadované informace tři dívky a čtyři chlapci. 

Ostatní děti některé údaje nevěděly. Chlapci byli úspěšnější než dívky. 
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 O rok později znají děti všechny informace včetně povolání rodičů a jmen všech 

učitelek v mateřské škole. 

  

7)  Zdvořilostní návyky 

 Používání zdvořilostních návyků jsem sledovala v praxi. Děti dosáhly velmi dobrých 

výsledků. Kromě jedné dívky všechny ostatní děti zvládaly úkol samostatně. Domnívám 

se, že je to především tím, že jsem děti sledovala v prostředí mateřské školy, kde jsou po 

nich zdvořilostní návyky každodenně vyžadovány. Nejsem si jistá, že by děti dopadly 

stejně dobře, pokud by byly hodnoceny v prostředí domova.  

 

 Celkové hodnocení úrovně pragmatické jazykové roviny: 

 Pragmatická jazyková rovina se hodnotí obtížněji než ostatní jazykové roviny. 

Většina oblastí je hodnocena subjektivně z pohledu učitelky mateřské školy. Výsledky jsou 

tedy podle mě ovlivněny klimatem, které v mateřské škole panuje. Pokud děti nemají 

strach mluvit, jsou ke komunikaci vedeny a podněcovány, dosahují lepších výsledků. 

Rozdíly v hodnocení mezi dívkami a chlapci jsou velmi malé. 

 

Foneticko-fonologická rovina 

 

 Při odborném posouzení foneticko-fonologické roviny jsem využila výsledky 

depistáže, kterou v mateřské škole realizuje klinická logopedka a také hodnocení 

logopedické asistentky v MŠ. Ze sledovaných dětí měly potíže s výslovností alespoň jedné 

hlásky ve věku čtyřech a pěti letech tři dívky a čtyři chlapci. U třech dětí byla výslovnost 

v pořádku. Dívky byly o něco úspěšnější. 

 Po uplynutí jednoho roku, kdy všechny děti, které měly potíže ve foneticko-

fonologické jazykové rovině, navštěvují logopedii, mají správnou výslovnost všech hlásek 

čtyři dívky a tři chlapci. U jednoho z chlapců se vyskytuje mnohočetná dyslálie.  

 Výzkumné šetření ukázalo, že ve věku 4-5 let dosahují dívky lepších výsledků než 

chlapci. Největší rozdíl byl v morfologicko-syntaktické jazykové rovině. Během jednoho 

roku se chlapci postupně zlepšují a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky dívek.  
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 Výzkumné šetření ukázalo, že potíže ve foneticko-fonologické jazykové rovině 

nemusí znamenat, že dítě má potíže i v ostatních jazykových rovinách. A naopak. To, že je 

u dítěte foneticko-fonologická jazyková rovina v pořádku ještě nezaručuje, že je dítě 

úspěšné i v ostatních jazykových rovinách. 

 Dívka (Karolínka), která byla v šetření lexikálně-sémantické, morfologicko-

syntaktické a pragmatické jazykové roviny nejúspěšnější, měla a stále má potíže 

s výslovností některých hlásek. Přitom jinak je její řečový projev na výborné úrovni. 

Oproti tomu dvě ze tří dětí (Míša, Kačka), které ve věku 4-5 let měly výslovnost 

v pořádku, dosahovaly v ostatních sledovaných oblastech poměrně slabých výsledků.  

 Výsledky výzkumného šetření nelze zevšeobecnit, protože šetření bylo provedeno na 

malém počtu dětí. Je třeba vzít v úvahu fyziologický proces zrání, který probíhá u každého 

dítěte individuálně. A také individuální schopnosti a vlastnosti každého dítěte. 

 Přesto bakalářská práce může být námětem pro rozvoj komunikačních schopností a 

dovedností dětí v předškolním věku. Diagnostický nástroj, který jsem sestavila, může 

odhalit, ve které z daných jazykových oblastí má dítě nedostatky. Výsledky ukazují 

pedagogům v předškolních zařízeních, na které konkrétní úkoly by bylo vhodné se více 

zaměřit při cílené práci s dětmi. 

 

 

4.5  Návrhy pro pedagogickou praxi  

 

V současné době je počet dětí ve třídách mateřských škol tak vysoký, že je velmi 

obtížné věnovat se individuálně každému dítěti. V případě, že učitelka nemá podchycené 

slabší stránky dítěte, mohou jí některé jeho potíže snadno uniknout. Pokud pedagog ví, ve 

kterých dílčích schopnostech mají děti nedostatky, může se cíleně zaměřit na jejich 

odstranění.  

V rámci rozvoje lexikálně-sémantické jazykové roviny je vhodné neustále myslet 

na to, že existuje řada slov, jejichž významu dítě předškolního věku ještě nerozumí. Tato 

slova je potřeba vždy dítěti vhodnou formou vysvětlit. Pedagog by měl mít k dispozici 

dostatek obrazového materiálu, protože řadu pojmů si děti neumí pouze na základě 

slovního popisu představit.  
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Ve věku čtyř až pěti let považuji za důležité neustále děti podněcovat ke 

komunikaci a pěstovat vztah k mateřskému jazyku. Zejména prostřednictvím básniček, 

písniček, dramatizace, poslechem pohádek a příběhů. Je smutnou pravdou, že většina 

předškolních dětí tráví svůj volný čas sledováním televize a poslední dobou hlavně hraním 

her na počítači nebo tabletu. To však jejich komunikační schopnosti a dovednosti nerozvíjí.  

Na co je třeba se zaměřit? Na základě svého výzkumného šetření jsem zjistila, že 

děti mají velký zájem o různé jazykové hry a úkoly zvláště na základě obrázků. Podle 

obrázků jsou schopny vyprávět jednoduchý děj, pohádku, doplňovat příběhy. Dokáží 

kartičky s obrázky třídit podle různých kritérií. Mohou pracovat samostatně nebo ve 

skupině. Všimla jsem si, že i děti s rozvinutými komunikačními schopnostmi a 

dovednostmi, mají někdy problém postřehnout v příběhu či pohádce to podstatné. I na to je 

třeba se zaměřit. V kolektivu třídy mateřské školy je velmi důležité dát prostor všem 

dětem, nejen těm, kteří chtějí odpovídat.  

Na základě prostudované literatury k bakalářské práci mě zaujalo, že učitelka 

mateřské školy by si měla dávat pozor na to, aby během dne s každým dítěte osobně 

pohovořila o věcech, které jsou pro dítě důležité. Zdá se to samozřejmostí, ale sama musím 

přiznat, že tomu tak v praxi není. Jak jsem již mnohokrát zmínila, ve třídě dvaceti pěti dětí 

se snadno stane, že některé děti unikají pozornosti pedagoga. Jedná se zejména o tiché, 

klidné děti, které na sebe nerady upozorňují.  

 U dětí ve věku 5 – 6 let je důležité vést děti k tomu, aby při komunikaci dodržovaly 

určitá pravidla. Často se setkáváme s tím, že se děti překřikují, nenechají jeden druhého 

domluvit či mluví na jiné téma než o jakém je řeč jen proto, aby se mohly projevit a ostatní 

je poslouchaly. Rok před zahájením školní docházky je třeba vést děti k tomu, aby se při 

řízeném rozhovoru skupiny hlásily a počkaly, až je pedagog vyvolá, aby nechaly jeden 

druhého domluvit a neskákaly si navzájem do řeči. Je třeba vést děti k tomu, aby mluvily 

k věci a neodbíhaly od tématu. Pozornost věnujme i tomu, aby děti mluvily náležitě hlasitě 

a srozumitelně. 
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Závěr 

 

V hodnocení komunikačních schopností a dovedností se nelze zaměřit pouze na 

stránku foneticko-fonologickou, ale je potřeba sledovat i ostatní jazykové roviny. 

Nedostatky v každé jednotlivé rovině způsobují, že dítě mluví méně, nevyjadřuje přesně 

své postřehy, přání a zážitky. Tyto nedostatky pak vedou k nedorozuměním s okolím a 

mnohdy i k nesprávnému hodnocení a špatnému pochopení osobnosti dítěte. Při práci 

s dětmi je velmi důležité přistupovat ke každému dítěti individuálně a snažit se mu pomoci 

zejména v těch oblastech, ve kterých nedosahuje dobrých výsledků. To je úkolem jak pro 

rodiče, tak i pro další osoby, které se dítětem setkávají.  

 Jednotlivé jazykové roviny tvoří jeden nedílný celek, kdy všechny jeho části jsou 

důležité pro rozvoj komunikačních schopností a dovedností. Tyto části se navzájem 

prolínají a ovlivňují. Jejich úspěšné zvládnutí dává prostor k celkovému rozvoji osobnosti 

dítěte. Je východiskem pro následující vývoj a ovlivňuje rozvoj dalších schopností a 

dovedností, ale i řadu osobních vlastností jedince. 

 V dnešní době jsou v komunikačních schopnostech a dovednostech předškolních 

dětí velké rozdíly. Vysoké počty dětí ve třídách mateřských škol jsou trendem současné 

doby. Dětí v předškolním věku je větší množství, než tomu bylo v předchozích letech. 

Řada mateřských škol byla v minulých letech zrušena a budovy byly přestavěny na jiná 

zařízení. Nyní mateřské školy chybí. Navyšuje se počet dětí ve třídách, prodlužuje se doba 

provozu předškolních zařízení. Jsou děti, které v kolektivních zařízeních tráví mnoho 

hodin. Tyto skutečnosti vychází vstříc potřebám a zájmu rodičů, které však nejsou totožné 

s potřebami dětí.  

Děti mají malou možnost se projevit a rozvíjet své komunikační schopnosti a 

dovednosti ve styku s dospělými. Čas, který může učitelka věnovat jednotlivým dětem je 

nedostačující. Požadavek individuálního přístupu a rozvoje jednotlivých kompetencí dětí je 

pouze informací v rámcově vzdělávacím plánu, ale skutečnost je mnohdy jiná.  

 Moje výzkumné šetření se týkalo úzkého vzorku dětí. Přínosem pro speciální 

pedagogiku může být vytvoření jednoduchého diagnostického nástroje, který zábavnou 

formou analyzuje komunikační schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku. Je určený 

zejména učitelkám v předškolních zařízeních, kde má pedagog dostatek času a možností ke 

zhodnocení komunikačních schopností a dovedností dětí. Diagnostika probíhá ve známém 
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prostředí a se známou osobou.  

Při rozvoji komunikačních schopností a dovedností je důležité nezaměřovat se 

pouze na foneticko-fonologickou jazykovou rovinu, ale je třeba stále mít na paměti, že 

jednotlivé jazykové roviny se navzájem prolínají. To, že dítě má v pořádku výslovnost, 

ještě neznamená, že jeho komunikační schopnosti a dovednosti jsou v pořádku. Výsledky 

mého šetření ukazují, že i děti, které nemají potíže ve foneticko-fonologické jazykové 

rovině, mohou mít chudší slovní zásobu aktivní nebo pasivní, potíže s gramatickou 

stránkou jazyka anebo potíže v pragmatické jazykové rovině. Zároveň bakalářská práce 

ukazuje, že cílenou prací v řečové oblasti, je možné pomoci dětem komunikační schopnosti 

a dovednosti zlepšit tak, aby úspěšně zvládly nástup do základní školy.  
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Příloha A - Diagnostika jednotlivých jazykových rovin u dětí 

předškolního věku 
 

Náměty úkolů, jednotlivé výstupy a obrázky jsou čerpány z knih: 

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: 

Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-1829-0. 

KLENKOVÁ, J.; KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka. Brno: MC nakladatelství, 

2002.  

 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku  

 Dítěti předkládáme jednotlivé obrázky a ptáme se: Jak se jmenuje to, co je 

na obrázku?  

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně 

- zvládá částečně (s dopomocí) 

- nezvládá 

 

2) Ukázat obrázek věci podle použití  

 Dítěti předložíme obrázky, které si společně pojmenujeme, potom je 

rozložíme v jiném pořadí a ptáme se: Z čeho pijeme? … 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně 

- zvládá částečně (s dopomocí) 

- nezvládá 

 

3) Nadřazené pojmy 

a) Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy  

 Před dítě rozložíme obrázky (květiny, hračky, jídlo…) Úkol: vyber mezi 

obrázky všechny květiny. 

 

 



 

 

 

b) Tvoří nadřazené pojmy  

 Pojmenovat věci jedním slovem (jablko, hruška, švestka, pomeranč…) 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně 

- zvládá částečně (s dopomocí) 

- nezvládá 

 

4) Spontánní vyprávění podle obrázku  

 Dítěti předložíme obrázek a ono popisuje, co na obrázku vidí 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě popíše obrázek rozvitými větami) 

- zvládá částečně (dítě obrázek popíše jednoduchými větami) 

- nezvládá (dítě pouze jednoslovně odpovídá na otázky dospělého) 

 

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání příběhu   

 Dítě má za úkol seřadit za sebou kartičky tak, jak jde příběh za sebou 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (samostatně sestaví děj a vypráví ho) 

- zvládá částečně (samostatně sestaví děj, ale vypráví s dopomocí 

dospělého) 

- zvládá částečně (dítě potřebuje při sestavování pomoc dospělého, 

ale děj vypráví samostatně) 

- nezvládá (dítě potřebuje při sestavování pomoc dospělého a 

vypráví s dopomocí) 

- nezvládá (dítě potřebuje při sestavování pomoc dospělého a pouze 

jednoslovně odpovídá na otázky) 

 

6) Slova opačného významu – protiklady Ukaž a řekni podle obrázku 

 Poznáš, čím se od sebe liší věci na obrázku 

 Hra na protikladná slova: Já řeknu nahoře, ty řekneš dole… 

 

 



 

 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě umí utvořit slova opačného významu) 

- zvládá částečně (dítě dovede vytvořit pouze některá slova 

opačného významu) 

- nezvládá (dítě nechápe a nedovede utvořit slova opačného 

významu) 

 

7) Co k sobě patří  

 Dítě přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí proč.   

Na stůl položíme obrázky, dítě je pojmenuje. Pak dá k sobě dvojice, 

které k sobě patří a vysvětlí proč – pes – bouda. 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (zvládá samostatně přiřadit a vysvětlit) 

- zvládá částečně (obrázky k sobě přiřadí, ale neumí vysvětlit proč) 

- nezvládá 

 

Lexikálně-sémantická jazyková 

rovina 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let 6 let 5 let 6 let 5 let 6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a 

popsání příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

 

Morfologicko-syntaktická jazyková rovina: 

 

1) Mluvení ve větách, k podstatným jménům a slovesům postupně přidává přídavná 

jména, slovesa atd. 



 

 

 Sledujeme při volném vyprávění i při popisování obrázku. 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě mluví ve větách, používá i souvětí. Snaží 

se užívat všechny slovní druhy) 

- zvládá částečně (dítě používá jednoduché věty) 

- nezvládá (dítě pouze jednoslovně odpovídá na otázky dospělého) 

 

2) Používání jednotného a množného čísla.  

 Použijeme obrázky. Nejprve uvedeme příklad: Tady je nakreslen jeden 

míč a vedle jsou nakresleny dva míče…) 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě dovede správně tvořit jednotné a množné 

číslo) 

- zvládá částečně (dítě chybuje při vytváření jednotného a 

množného čísla) 

- nezvládá  

 

3) Používání gramaticky správných tvarů 

 Používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen.  

Použijeme obrázky. Všímáme si správného užití slovních druhů 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě gramaticky správně popíše obrázek a 

používá správný slovosled) 

- zvládá částečně (dítě používá správný slovosled, ale používá 

nesprávný tvar předložek, podstatných jmen, sloves) 

- zvládá částečně (dítě gramaticky správně popíše obrázek, ale 

nepoužívá správný slovosled) 

- nezvládá (dítě používá nesprávný tvar předložek, podstatných 

jmen, sloves a nesprávný slovosled) 

 

4) Používání minulého, přítomného a budoucího času. 

 Sledujeme při vyprávění dětí, jak používají jednotlivé časy. Např. Co 

jsem dělal o víkendu, co budeme dělat zítra… 



 

 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě dokáže používat přítomný, minulý i 

budoucí čas) 

- zvládá částečně (dítěti dělá vyprávění v minulém čase potíže) 

- zvládá částečně (dítěti dělá vyprávění v budoucím čase potíže) 

- nezvládá (dítěti dělá potíže souvislé vyprávění v jakémkoliv 

čase) 

 

5) Tvoření a chápání gramaticky správné věty. 

 Dítěte říkáme gramaticky správně a gramaticky nesprávně utvořené věty. 

Dítě má za úkol poznat, kdy je věta správně. Pokud není, mělo by nás 

opravit. -Pohádka o perníkové chaloupce. („Jednoho dne šel tatínek do 

lesa kácet stroma…“) 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě dovede utvořit gramaticky správnou 

větu) 

- zvládá částečně (dítě pozná gramaticky nesprávnou větu, ale 

nedovede ji říct správně) 

- nezvládá (dítě nepozná gramaticky správnou větu) 

 

6) Doplňování slov ve správném tvaru.  

 Použijeme příběh proložený obrázky. Čteme nahlas a dítě doplňuje 

správná slova ve správném tvaru 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě doplňuje obrázková slova ve správném 

tvaru) 

- zvládá částečně (dítě chybuje při tvoření správného gramatického 

tvaru podstatných jmen) 

- nezvládá (dítě nedovede utvořit gramaticky správný tvar 

podstatných jmen) 

 

 

 



 

 

7) Porovnávání věcí podle velikosti, tvoření zdrobnělin.   

 Podle obrázku: Na obrázku je nakreslen dům, domek, domeček… 

 Na obrázku máme tři domečky: První je velký, druhý je menší a třetí je 

nejmenší 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně (dítě dovede porovnávat podle velikosti a 

stupňovat přídavná jména) 

- zvládá částečně (dítě chybuje při porovnávání) 

- nezvládá (dítě nedovede porovnávat) 

 

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let 6 let 5 let 6 let 5 let 6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné věty       

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 

1) Spontánně informuje o zážitcích, pocitech a přáních. 

2) Předá krátký vzkaz. 

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně odpovědět. 

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi a dospělými. 

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci. 

6) Řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji 

adresu. 

7) Zdvořilostní návyky. Teoretické i praktické užití. 



 

 

 

 Sledujeme spontánní používání řeči v běžných situacích i při řízených 

činnostech v mateřské škole. 

 Hodnocení: 

- zvládá samostatně 

- zvládá částečně 

- dítě nezvládá 

 

pragmatická jazyková rovina: 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let 6 let 5 let 6 let 5 let 6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, pocitech 

a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku…       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

  Hodnocení: 

- dítě zvládá výslovnost všech hlásek 

- dítě nezvládá výslovnost všech hlásek 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

      

 

 

 

 

 



 

 

Příloha B – Záznamové archy jednotlivých dětí 
Jméno:  Ríša                                                                      Datum narození: 20. 07. 2007 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

    RŘ, dif. 

sykavek 

 



 

 

Jméno:   Matěj                                                                  Datum narození: 18. 01. 2008 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let    6 let 

    LRŘ, CSZ,T R, CSZ 

 



 

 

Jméno: Adam                                                                    Datum narození: 26. 03. 2008 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let    6 let 

    LRŘ, TD, 

ČŠŽ, CSZ, 

dif. sykavek 

RŘ, ČŠŽ, 

CSZ, dif. 

sykavek 



 

 

Jméno: Míša                                                                        Datum narození: 20.11.2007 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let    6 let 

      



 

 

Jméno: Ondra                                                                    Datum narození: 25. 07. 2007 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

    LRŘ  

 



 

 

Jméno: Kačka                                                                   Datum narození: 26. 07. 2007 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let 6 let 5 let 6 let 

      

 



 

 

Jméno: Michelle                                                               Datum narození: 14. 04. 2008 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let 6 let 5 let 6 let 5 let 6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

    T D, L R  

 



 

 

Jméno: Karolína                                                                Datum narození: 20. 11. 2007 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

    TD, LRŘ LRŘ 

 



 

 

Jméno: Anička                                                                  Datum narození: 21. 05. 2008 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let    6 let 5 let 6 let 

      

 



 

 

Jméno: Vendulka                                                                 Datum narození: 08. 02. 2008 

Datum šetření: únor 2013, únor 2014 

Lexikálně-sémantická jazyková rovina 

 

Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Pojmenování běžných věci na obrázku       

2) Ukázat obrázek věci podle použití       

3) Nadřazené pojmy       

4) Spontánní vyprávění podle obrázku       

5) Sestavení dějové posloupnosti a popsání 

příběhu 

      

6) Slova opačného významu – protiklady       

7) Co k sobě patří       

 

Morfologicko-syntaktická rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Mluvení ve větách       

2) Používání jednotného a množného čísla       

3) Používání gramaticky správných tvarů       

4) Minulý, přítomný a budoucí čas       

5) Tvoření a chápání gramaticky správné 

věty 

      

6) Doplňování slov ve správném tvaru       

7) Porovnávání věcí podle velikosti       

 

Pragmatická jazyková rovina: 

 
Zvládá 

samostatně 

Zvládá 

částečně 

Nezvládá 

  5 let    6 let 5 let    6 let 5 let    6 let 

1) Spontánně informuje o zážitcích, 

pocitech a přáních 

      

2) Předá krátký vzkaz       

3) Dokáže zformulovat otázku a adekvátně 

odpovědět 

      

4) Aktivně a spontánně navazuje řečový 

kontakt 

      

5) Souvisle a smysluplně vyjádří myšlenku       

6) Řekne svoje jméno a příjmení…       

7) Zdvořilostní návyky       

 

 

Foneticko-fonologická jazyková rovina: 

 
Zvládá  Nezvládá tyto hlásky 

  5 let 6 let 5 let 6 let 

    LRŘ  



 

 

Příloha C - Grafy s výsledky výzkumného šetření 
 

Lexikálně- sémantická rovina 

 

Dívky 4 - 5 let: 

 

 

 

 

Chlapci 4 - 5 let: 
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Lexikálně- sémantická rovina 

 

Dívky 5 - 6 let: 

 

 

 

 

Chlapci 5 - 6 let: 
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Morfologicko-syntaktická jazyková rovina 

 

Dívky 4 - 5 let: 

 

 

 

 

Chlapci 4 - 5 let: 
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Morfologicko-syntaktická jazyková rovina 

 

Dívky 5 - 6 let: 

 

 

 

 

Chlapci 5 - 6 let: 
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Pragmatická jazyková rovina 

 

Dívky 4 - 5 let: 

 

 

 

 

Chlapci 4 - 5 let: 
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Pragmatická jazyková rovina 

 

Dívky 5 - 6 let: 

 

 

 

 

Chlapci 5 - 6 let: 
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Foneticko-fonologická jazyková rovina 

 

Dívky: 

 

 

 

 

Chlapci: 
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Nezvládá určité hlásky
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