
Abstrakt

Text se zabývá problematikou komunikace logopeda s dítětem předškolního věku. 

Text teoretické části práce řeší vědní obor logopedie, termín narušená komunikační schopnost 

a dyslalie, její diagnostiku, řečový vývoj dítěte a řeč zaměřenou na dítě. Na pozadí těchto 

informací se text praktické části práce věnuje analýze komunikace logopeda s dítětem na 

základě provedeného výzkumu. Text informuje o celkové organizaci hodin logopedie, která 

přispívá k efektivní práci s dítětem. Popisuje také jednotlivé typy cvičení a aktivit, které 

logoped s dítětem provádí během logopedické terapie. Důraz klade na individuální rozdíly 

mezi pozorovanými dětmi. Text se dále snaží o analýzu verbální a neverbální komunikace 

logopeda, všímá se různých praktik, které logoped užívá k fungující komunikaci s dítětem. 

K získání potřebných dat a informací jsme provedli výzkum a v jeho rámci jsme 

aplikovali případovou studii. Vstříc nám vyšla jedna mateřská škola ve středočeském kraji. 

Pro zachování anonymity zúčastněných dětí neuvádíme přesný název a lokaci mateřské školy. 

Z žáků mateřské školy byly vybrány celkem čtyři děti (dva chlapci a dvě děvčata), které se 

účastní individuální logopedické terapie. Z hodin výuky logopedie byly pořízeny 

videonahrávky. Každé dítě bylo natočeno celkem dvakrát (dvě třicetiminutové terapie). 

Všechny nahrávky byly přepsány, získané poznatky jsou analyzovány v praktické části práce.

Verbální komunikace logopeda se řídí pravidly registru řeči zaměřené na dítě, typické 

je používání zdrobnělin, expresivita, vyšší tón hlasu, pomalejší tempo řeči, používání 

jednoduchých slov a vět v souřadném spojení atd. Neverbální prostředky hrají v komunikaci 

logopeda důležitou roli, doprovází verbální komunikaci a pomocí nich vyjadřuje logoped svůj 

postoj k dítěti. Způsob organizace hodiny, praktiky logopeda a různé typy cvičení, které 

používá, jsou jedním z možných přístupů k výuce logopedie. Celkově pokládáme komunikaci 

logopeda s dítětem za úspěšnou z hlediska požadovaných funkcí a záměrů. Důsledná příprava

logopeda na výuku, její svědomité vedení a využívání rozmanitých aktivit a cvičení jsou 

příčinou dobrých výsledků při odstraňování logopedických obtíží dětí.
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