
Příloha č. 1 - Souhlas se zařazením do výzkumného šetření  

Vážení rodiče, 

vybrala jsem si vašeho syna/dceru do výzkumu pro svou diplomovou práci na Pedagogické 

fakultě UK v Praze.  Ve své práci se budu zabývat speciálně pedagogickou intervencí u 

dětí s vývojovou dysfázií v mateřské škole. 

Budu od vás potřebovat souhlas se sledováním vašeho dítěte při běžném provozu 

v mateřské škole a při logopedických cvičení u našich školních logopedů. Dále od vás 

budu potřebovat nahlédnout do lékařských zpráv, a to především od klinického logopeda, 

od psychologa, od neurologa, popřípadě od foniatra. Některé zprávy jsou uloženy 

v deskách vašeho dítěte, které si zakládá třídní učitelka. K nahlédnutí do těchto zpráv 

potřebuji také váš souhlas. Jestli máte nějaké další zprávy doma, budu potřebovat se 

seznámit i s nimi. 

Také budu potřebovat vaše dítě otestovat testy na jemnou i hrubou motoriku, na sluchové a 

zrakové vnímání, na grafomotoriku a testy na úroveň řečové percepce a exprese. 

S výsledky všech testů vás ráda seznámím. 

Dále od vás budu potřebovat, abyste mi vyplnili dotazník, který pro vás připravím. A bude-

li potřeba, ráda si s vámi o vašem dítěti popovídám. 

Výzkum bude anonymní. Pokud souhlasíte se zařazením vašeho dítěte do výzkumu, 

vyplňte následující informovaný souhlas.  

 

Souhlasím, aby můj syn/dcera ............................................................................................. 

narozen/a ......................................    byl/a zařazena do výzkumu k diplomové práci paní 

učitelky Bc. Miriam Vávrové v mateřské škole speciální. Také souhlasím, aby paní 

učitelka sledovala naše dítě při činnostech v mateřské škole a nahlédla do dokumentace 

našeho syna/dcery a využila ji ke své práci. 

 

V Praze dne       Podpis rodičů:  

 

 

  



Příloha č. 2 - Anamnestický dotazník pro rodiče (formulář) 

Vážení rodiče,  

pokračuji ve sledování vašeho syna/dcery ohledně vývojové dysfázie. Prosím Vás, abyste 

mi pro potřeby mé práce vyplnili následující dotazník. Údaje, které zde uvedete, jsou jen 

pro potřeby mé práce a budou zcela anonymní. Moc Vám děkuji.  Miriam Vávrová 

Jméno dítěte: 

Dítě z kolikáté gravidity?  ..................... 

Průběh těhotenství:    bez komplikací - komplikace 

Porod v týdnu:  ............................. 

Průběh porodu: bez komplikací – komplikace (jaké): ........................................ 

Lezlo od jakého měsíce? ............................................. 

První kroky dítěte - měsíc:  ...................................... 

První slova dítěte - měsíc:  ....................................... 

První věty dítěte – rok:  ............................................ 

Onemocnění dítěte (alergie): ....................................................... 

Operace, úrazy dítěte: ........................................................................ 

 

Rodiče: 

Matka:  

rok narození: ..................... 

nejvyšší dosažené vzdělání: ................................................................................................ 

současné zaměstnání: .................................................................................................. 

potíže v řeči v dětství: ................................................................................................. 

zdravotní stav: ....................................................................................................... 

 

Otec:  

rok narození: .................... 

nejvyšší dosažené vzdělání: ..................................................................................... 

současné zaměstnání: ............................................................................................... 

potíže v řeči v dětství: ............................................................................................... 

zdravotní stav: .......................................................................................................... 

 

Sourozenec: 

pohlaví: ............................... 

rok narození: .......................................... 

současná škola/ třída: ................................................................................................ 

potíže v řeči: ............................................................................................................. 

zdravotní stav: ................................................................................................................. 

 

 



Příloha č. 3 – Pomocné tabulky (formulář) 

Pomocné tabulky: 

Tabulka č. 1 

 
Hrubá motorika 

věk 
zvládne s obtížemi nezvládne 

1 stoj se zavřenýma očima 3,5 

   2 přeskok z obruče do obruče 3,5 - 4 

   3 chůze po schodech dolů střídavě 4 

   4 chůze po čáře 4 - 5 

   5 stoj na špičkách otevřené oči 4 - 5 

   6 poskoky na jedné noze     PN/LN 4 - 5 

   7 stoj na jedné noze otevřené oči 

PN/LN 

 

   8 chůze po zvýšené ploše 4 - 5 

   9 přejití kladiny 5 

   10 přeskok snožmo nízké překážky 6 

   11 lezení po žebřinách nahoru i dolů  

   12 házení míče  

   13 chytání míče  

   14 Kotoul  

    Počet položek  

   Poznámky: PN – pravá noha, LN – levá noha 

 

Tabulka č. 2 

 Jemná motorika věk zvládá s obtížemi nezvládá 

1 postupné otevírání dlaně po 1 prstu 

PR/LR 

4 

   2 dotýkání se prstů palcem       PR/LR 5 

   3 ťukání o stůl 2. a 3. prstem    PR/LR 5 

   4 vkládání kolíčků do otvorů 3-4 

   5 navlékání korálků 3-4 

   6 stříhání  4 

   7 šroubování matičky  

   8 zatloukání kladívkem  

    Počet položek  

   Poznámky: PR – pravá ruka, LR – levá ruka 

 



Tabulka č. 3 

 Grafomotorika věk zvládá s obtížemi Nezvládá 

1 Svislé čáry 3 
 

  2 Vodorovné čáry 3 
 

  3 Kruh 3 - 3,5 
 

  4 Spirála 4 - 4,5 
 

  5 Vlnovka 4 - 5 
 

  6 Šikmá čára 4 - 5 
 

  7 „Zuby“ 5,5 
 

  8 Horní smyčka 5,5 
 

  9 Spodní smyčka 5,5 - 6 
 

   Počet položek  
 

   

Tabulka č. 4 

 Vizuomotorika věk zvládá přetahuje/přerušuje Nezvládá 

1 čára mezi dvěma liniemi 4 
  

 2 Obtah jedna linie 4,5 -5 
 

  3 Obtah tvaru s úhly  
 

  4 Překreslení tvaru 6 
 

  5 Schopnost vybarvit obrázek  
 

  6 Stříhání podle linie 5 
 

   Počet položek  
 

   

Tabulka č. 5 

 

Návyky při kreslení 

 

Lateralita ruky  

Lateralita oka  

Držení tužky   

Postavení ruky  

Uvolnění ruky  

Tlak na podložku  

Plynulost tahů  

 

 



Tabulka č. 6 

 Motorika rtů zvládá s obtížemi Nezvládá 

1 Zuby u sebe, našpulit rty a roztáhnout do úsměvu 

   2 Rty u sebe, mlaskat 

   3 Vtáhnout rty jako kapřík 
   4 Vtahování tváří do úst (zobáček ptáčka) 

   5 Udělat ze rtů co nejmenší kroužek a pusinkovat 

    Počet položek 
    

Tabulka č. 7 

 Motorika jazyka zvládá s obtížemi Nezvládá 

1 Olíznout jazykem horní a dolní zuby 
   

2 Dosáhnout jazykem na nos, na bradu 
   

3 Dosáhnout jazykem na pravý a levý koutek 
   

4 Korýtko z jazyka 
   

5 Mlaskat jazykem o horní patro jako koník 
   

6 Čertík, rychle vytahovat a vtahovat jazyk 
   

 Počet položek 
   

 

Tabulka č. 8 

 Mimika zvládá s obtížemi Nezvládá 

1 Nafouknout tváře 

   2 Nafouknout pravou a levou tvář 

   3 Zamračit se jako mrak 

   4 Usmát se jako sluníčko 

   5 Zvednout obočí 

   6 Pokrčit nos, zvednout horní ret jako králík 

    Počet položek 

    

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 Grafomotorika Jakub (5. let) 

Obr. č. 1 Kresba postavy – máma a táta 

 

Postavy mají krk, tělo i končetiny. Krk a končetiny jsou kresleny jednodimenzionálně, otec 

má na rukou správný počet prstů, umístěných mimo horní končetinu. Na obličeji chybí nos 

a uši, matka má dlouhé vlasy, otec krátké vlasy a fousy. Podobně jako obličej rodičů je 

nakresleno sluníčko. 

 

Obr. č. 2  Grafomotorika - vlny 

¨ 

Chlapci se poměrně daří změna směru vedené čáry s obloukem. 

  



Příloha č. 4 Grafomotorika Jakub (5. let) 

Obr. č. 3 Grafomotorika – pila, horní smyčky 

 

Chlapec je teprve pětiletý, zuby pily kreslí mimo rám, vedení čáry do smyčky ještě vůbec 

nechápe.  

 

Obr. č. 4 Grafomotorika -  spirála 

 

Takto chlapec nakreslil spirálu. Měl by ji zvládnout ve 4,5 letech. 

 

  



Příloha č. 4 Grafomotorika Jakub (5. let) 

Obr. č. 5  Vizuomotorika:

 

Chlapci se podařil pohyb v požadovaném prostoru, snaží se zachovat vedení linie, čáry 

jsou nakresleny jedním tahem. 

 

Obr č. 6 Vizuomotorika  - obtah 

 

Jakub zvládl obtáhnout obrázek jedním nepřerušovaným tahem. 

 

 



Příloha č. 4 Grafomotorika Jakub (5. let) 

Obr. č. 7  Překreslování podle předlohy 

 

 

Chlapec překreslí kruh a křížek, čtverec již ne. Nezvládá změnu ve vedení čáry s ostrým 

obratem. V 5 letech by měl čtverec nakreslit. Vázne vizuomotorická koordinace. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 Grafomotorika Lucie (5 let, 5 měsíců) 

Obr. 1  Maminka 

 

Postava je typická pro dysfatiky, bez krku, jednodimenzionální končetiny. Na hlavě 

detaily. Holčička dokonce nakreslila náušnice na uších. 

 

Obr. 2  Domeček a Lucinka 

 

 

Holčička zvládá změnu směru čáry s pravým úhlem, domeček má dokonce komín 

s kouřem ve tvaru spodních smyček. Z okna se dívá bratr. 

 



Příloha č. 5  Grafomotorika Lucie (5 let, 5 měsíců) 

Obr. 3  Grafomotorika - vlny 

 

Holčička nezvládá pravidelně měnit směr s horním a dolním obloukem. Objevují se i ostré 

úhly. 

 

Obr. 4  Grafomotorika – zuby a horní smyčky 

 

Změnu směru šikmé čáry v ostrém úhlu holčička občas zvládne, horní smyčku ještě 

nezvládá. 



Příloha č. 5 Grafomotorika Lucie (5 let, 5 měsíců) 

Obr. 5  Vizuomotorika - obtah jedna linie 

 

Holčička zvládla tento obtah na výbornou. Obtah byl plynulý a přesný. 

 

Obr. 6  Vizuomotorika – čára mezi liniemi 

 

 

Holčička zvládla, až na výjimky, plynulý pohyb v požadovaném prostoru, s tvarem cesty 

má potíže.  

 



Příloha č. 5 Grafomotorika Lucie (5 let, 5 měsíců) 

Obr. 7   Překreslení obrázku podle předlohy 

 

 

Holčička zvládne překreslení čtverce i trojúhelníku, ne však jedním tahem. Těžší obrazce 

odmítla dělat. 

 

 



Příloha č. 6   Grafomotorika Matěj (6 roků, 10 měsíců) 

 

Obr. č. 1 Kresba postavy a domku 

 

 

Postava má hlavu, krk, trup a končetiny. Hlava je nakreslena se všemi detaily, dokonce má 

na očích brýle. Ruce vycházejí z krku, jsou nakresleny jednodimenzionálně, stejně jako 

nohy. Prsty na rukou jsou pouze tři. Na nohou jsou boty. Na trupu je nakresleno srdce.   

Kresba je na skoro 7 letého chlapce až na některé detaily obsahově chudá, končetiny by 

měly být kresleny dvojdimenzionálně, ruce by měly mít správný počet prstů. 

Domeček: Chlapec ve spontánní kresbě nemá zvládnutou změnu směru šikmé čáry, rohy 

domečku jsou zakulacené. Zajímavé jsou detaily - v oknech jsou vidět hlavy, dveře mají 

kliku. Kouř je ve tvaru horních kliček. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6   Grafomotorika Matěj (6 roků, 10 měsíců) 

Obr. č. 2 Grafomotorika – zuby a horní smyčky 

 

U krátké šikmé čáry chlapec zvládá změnu směru ve vedení čáry, zuby na pile až na jeden 

jsou poměrně zdařilé, nemají však návaznost.  

U smyček má chlapec velké problémy ve směru vedení čáry. Čára je plynulá, snaha o 

smyčku je patrná, ale smyčku ještě nezvládá. 

 

Obr. č. 3 Grafomotorika - spirály 

 

Chlapec zvládl kresbu spirály ze středu i z vnějšku. 



Příloha č. 6   Grafomotorika Matěj (6 roků, 10 měsíců) 

Obr. č. 4 Vizuomotorika – obtah jedna linie 

 

Chlapec zvládl obtah velmi dobře, čára je plynulá a poměrně přesná. 

 

Obr. 5  Vizuomotorika - čára mezi dvěma liniemi 

 

 

Chlapec zvládá čáru udržet mezi liniemi, nezvládá již udržet tvar cesty. 

 

  



Příloha č. 6   Grafomotorika Matěj (6 roků, 10 měsíců) 

Obr.. č. 6 Překreslování: 

 

Chlapec poměrně zdařile zvládl jedním tahem překreslit všechny tvary.  

 

 

 



Příloha č. 7  Grafomotorika – David (7 let, 1 měsíc) 

Obr. 1  Kresba postavy   

 

Postava nemá krk, končetiny jsou kresleny dvojdimenzionálně. Ruce nemají prsty, nohy 

boty. Na hlavě chybí uši, ale jsou nakresleny vousy.  

 

Obr. 2   Kresba domečku 

 

Chlapec je schopný zakreslit pravý úhel. U střechy a u dveří nezvládl orientaci na ploše.  



Příloha č. 7  Grafomotorika – David (7 let, 1 měsíc) 

Obr. 3  Grafomotorika – zuby, horní smyčky 

 

Chlapec nezvládá změnu směru šikmé čáry, zuby jsou zakulacené. U smyček směr vedení 

čáry začíná zvládat, nezvládá udržení směru, velikost a rozestup jednotlivých smyček 

 

Obr. 4  Grafomotorika – spirála 

 

Princip kresby spirály ze středu chlapec zvládl. 

 



Příloha č. 7  Grafomotorika – David (7 let, 1 měsíc) 

Obr. 5  Vizuomotorika – obtah jedna linie 

  

Chlapec zvládl obtah jednou linií, čára je však nejistá, kostrbatá. 

 

Obr. 6  Vizuomotorika- čára mezi liniemi 

 

Chlapec zvládá udržet čáru mezi dvěma liniemi, nezvládá udržet tvar cesty.  

 

 



Příloha č. 7  Grafomotorika – David (7 let, 1 měsíc) 

Obr. 7  Překreslování plošných tvarů 

 

Chlapec v překreslování plošných tvarů neudrží jednu linii, nezvládne překreslit složitější 

útvar, má špatnou vizuomotorickou koordinaci. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 – Rozhovor s matkou Jakuba 

Záznam rozhovoru s matkou Jakuba ze dne 25. 2. 2015: 

1. Kdy jste si uvědomili, že je s řečí (s komunikací) Vašeho dítěte něco v nepořádku? Byl 

někdo, kdo Vás na tento problém upozornil? 

Kolem roku a půl, když syn produkoval pouze několik slabik jako „ta-ta“, jsem jej začala 

více sledovat, protože mám starší dceru, tak jsem věděla, jak by měl řečový vývoj 

postupovat. Když řečová produkce do 2 let zůstala na několika slabikách, začala jsem 

hledat na internetu, co by mohl mít za diagnózu. Měla jsem obavy, jestli nemá autismus, 

protože měl stavy, kdy hodně křičel. Zkoušela jsem, jestli mi rozumí, dávala jsem mu 

různé pokyny, například, aby přinesl bačkorky. Zjistila jsem, že rozumí pouze základním 

pojmům, složitějším ne.  

2. Jakým způsobem jste tento problém začali řešit? Navštívili jste psychologa, logopeda 

nebo jste zvolili jiný způsob řešení? 

Oslovila jsem dětskou lékařku, ta mi řekla, že na něj zbytečně spěchám, ale poslala nás na 

ORL, aby mu vyšetřili sluch. Toto vyšetření nemělo žádný výsledek, sluch mu vyšetřovali 

metodou pokynů, což Jakub vůbec neakceptoval, nechtěl zůstat v ordinaci sám.  

3. Kdy jste se dozvěděli, že problém vašeho dítěte se jmenuje vývojová dysfázie?  

Ve dvou letech a 8 měsících jsme navštívili psycholožku, která vyloučila autismus a 

Jakubovi diagnostikovala opožděný vývoj řeči, ale spíše se přikláněla k vývojové dysfázii. 

Já jsem si již také myslela, že to autismus nebude, Jakub byl kontaktní, rád se mazlil.  

Psycholožka nás také poslala k logopedce. 

4. Máte představu, co všechno obnáší tato diagnóza. Vysvětlil vám to někdo? 

Paní logopedka nás seznámila s diagnózou, také jsem si informace sháněla na internetu.  

5. Máte již nějakou zkušenost s vadou řeči? Vyskytl se tento problém již dříve ve Vaší 

rodině (Vy, manžel/ka, starší sourozenec dítěte)? 

Nemáme žádnou zkušenost, pouze vím, že děda (manželův otec) měl problémy s řečí, že 

také začal mluvit velmi pozdě. 

6. Co vás vedlo k tomu, že jste vybrali pro své dítě tuto MŠ? Doporučil vám ji někdo nebo 

jste si ji našli sami např. na internetu? Tato MŠ totiž není určena přímo pro děti s vadami 

řeči. 

Tuto školku jsem si našla na internetu, protože jsem věděla, že Jakub nemůže chodit do 

běžné mateřské školy, že tam by na něj vůbec neměli čas. Paní psycholožka nám napsala 

doporučení.  

7. Vyhovuje Vám způsob práce s Vaším dítětem v této MŠ?  

Se školkou jsme velmi spokojeni, byla to naše výhra. Paní třídní učitelka se synem velmi 

hezky pracuje. Navíc má zde pravidelnou rehabilitaci nožiček, což nám ušetří spoustu 

času. 



8. Komunikujete pravidelně s třídní učitelkou o vývoji Vašeho dítěte? 

S třídní učitelkou si povídáme, syn má ve třídě své kamarády – chlapečka a holčičku. Oba 

dobře mluví, Jakuba táhnou. 

9. Komunikujete se školním logopedem, víte, na čem logoped s Vaším dítětem konkrétně 

pracuje?  

Mne pan logoped nikdy neoslovil, párkrát mluvil s manželem. Nechávali jsme mu tady 

sešit, podle kterého cvičíme doma, ale nebyla na to žádná reakce. Pro nás je práce pana 

logopeda něco navíc, jsme rádi, že Jakub k němu chodí rád. Vím, že procvičují například 

sykavky. My se doma držíme úkolů od klinické logopedky. 

10. Docházíte také do logopedické poradny ke klinickému logopedovi? Jak často? 

Docházíme od 3 let, vedeme si sešit s úkoly. Zpočátku jsme chodili jednou měsíčně, nyní 

jsou již intervaly delší. Podle klinické logopedky není již potřeba, abychom docházeli 

pravidelně. 

11. Jakým způsobem pracujete doma s dítětem? Držíte se instrukcí, které vám byly 

doporučeny ať již školním nebo klinickým logopedem? 

Máme sešit s úkoly od klinické logopedky, podle kterého jsme pracovali. Zaměřujeme se 

na všechny složky komunikace – slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, jemnou 

motoriku a grafomotoriku.  

12. Vidíte pokrok v řečovém vývoji vašeho dítěte?  

Ve 4 letech začal mluvit ve větách „Já chci rohlík“. Za poslední rok udělal velký pokrok, 

začal používat rozvité věty, mluví gramaticky správně, občas se objeví přesmyk. Dnes již 

hovoří spontánně. 

13. Myslíte si, že by se dalo ještě něco změnit, aby náprava řeči Vašeho dítěte byla 

efektivnější? 

My se již zaměřujeme na vyprávění, básničky a písničky. Podle klinické logopedky bude 

stačit logopedická péče ve školce. Zaměříme se na procvičování grafomotoriky.  

14. Bylo vše v pořádku během těhotenství a porodu? 

Těhotenství bylo v pořádku, jen jsem od 20 týdne věděla, že bude mít problémy 

s nožičkami, což trochu ovlivnilo moji psychiku. 

15. Jak se vaše dítě vyvíjelo po řečové stránce a po motorické? 

Po stránce řečové do dvou let pouze několik slabik jako „ta-ta, bů,“ atd. asi 10 výrazů. 

Máma řekl až kolem 4. roku. První věty také po 4. roce. 

Měl standardní motorický vývoj, lezl přibližně od 8. měsíce, v roce se stavěl, začal chodit 

ve 14 měsících.  

 

 



16. Mělo nebo má Vaše dítě jiný závažný zdravotní problém, který jste museli řešit? 

Od narození jsme museli řešit diagnózu pes equinovarus. Prvních 6 týdnů života jsme 

museli každý týden sádrovat nožičky, od 3. měsíce měl na nohou prkno takový snowbord, 

který měl do 5. měsíce stále, v pohybu mu nebránil, dokonce se s ním převaloval. Od 5. 

měsíce do 3 let jej dostával pouze na noc. Ve 14 měsících začal chodit, jezdil na odrážedle. 

Ve 4 letech byl na operaci, přehazovali mu na obou nožičkách šlachu. Chvíli mu trvalo, 

než se zase rozchodil, ale dnes úplně normálně běhá i skáče, nijak jej tento problém 

neomezuje. Jen když dlouho stojí, můžete vidět, že se mu chodidla stáčejí špičkami k sobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 – Rozhovor s matkou Lucie 

Záznam rozhovoru s matkou Lucie ze dne 18. 2. 2015: 

1. Kdy jste si uvědomili, že je s řečí (s komunikací) Vašeho dítěte něco v nepořádku? Byl 

někdo, kdo Vás na tento problém upozornil? 

Všimli jsme si, že mezi druhým a třetím rokem Lucinka málo mluví a začala jsem tušit, že 

může mít stejný problém, jako jsem měla já. Často místo slov používala gesta. 

2. Jakým způsobem jste tento problém začali řešit? Navštívili jste psychologa, logopeda 

nebo jste zvolili jiný způsob řešení? 

Chtěli jsme dceru přihlásit do této mateřské školy, proto jsme navštívili speciálně 

pedagogické centrum. 

3. Kdy jste se dozvěděli, že problém vašeho dítěte se jmenuje vývojová dysfázie?  

To, že má vývojovou dysfázii, jsme se dozvěděli až v tomto školním roce. Až na začátku 

třetího roku ve školce, všimla si toho paní učitelka ze 4. třídy.  

4. Máte představu, co všechno obnáší tato diagnóza. Vysvětlil vám to někdo? 

Pro mne vývojová dysfázie bylo nové slovo. Pozvala si nás místní paní psycholožka a 

vysvětlila nám to. 

5. Máte již nějakou zkušenost s vadou řeči? Vyskytl se tento problém již dříve ve Vaší 

rodině (Vy, manžel/ka, starší sourozenec dítěte)? 

Já jsem měla velké problémy, trpěla jsem nedoslýchavostí, měla problémy s motorikou, s 

vyjadřováním a špatně jsem mluvila. Navštěvovala jsem zvláštní školu, trpěla dyslexií, 

dyskalkulií, dysgrafií, dysortografií.  

6. Co vás vedlo k tomu, že jste vybrali pro své dítě tuto MŠ? Doporučil vám ji někdo nebo 

jste si ji našli sami např. na internetu? Tato MŠ totiž není určena přímo pro děti s vadami 

řeči. 

Bydlíme nedaleko této školky a zjistili jsme, že je zde logopedie. Naše holčička je 

předčasně narozená. Věděli jsme, že bude mít problém s řečí. 

7. Vyhovuje Vám způsob práce s Vaším dítětem v této MŠ?  

Jsme rádi, že je v této školce, protože se s ní tady hodně pracuje. Jen nás mrzí, že nás nikdo 

neposlal ke klinické logopedce dříve, že nám dva roky nikdo neřekl, jaký problém naše 

dcera má. 

8. Komunikujete pravidelně s třídní učitelkou o vývoji Vašeho dítěte? 

Ano, komunikujeme, poměrně často. Paní učitelka má zkušenosti s vývojovou dysfázií, 

protože ji má její dcera.  

 



9. Komunikujete se školním logopedem, víte, na čem logoped s Vaším dítětem konkrétně 

pracuje?  

Se současnou logopedkou naší dcery jsem ještě nemluvila, ale manžel ano. S bývalým 

logopedem jsme se několikrát viděli.   

10. Docházíte také do logopedické poradny ke klinickému logopedovi? Jak často? 

Docházíme 1x měsíčně. Paní logopedka je velmi vytížena, častěji se k ní nedostaneme. 

11. Jakým způsobem pracujete doma s dítětem? Držíte se instrukcí, které vám byly 

doporučeny ať již školním nebo klinickým logopedem? 

Pracujeme podle doporučení klinické logopedky, já ale nemám na ni moc nervy. Hodně 

pomáhá syn nebo tatínek. V současné době probíráme roční období, stále se učíme barvy. 

12. Vidíte pokrok v řečovém vývoji vašeho dítěte?  

Určitě, hlavně během posledního půl roku se velmi rozmluvila. Vůbec jí mateřská škola 

hodně pomáhá, protože tu s ní hodně pracujete.  

13. Myslíte si, že by se dalo ještě něco změnit, aby náprava řeči Vašeho dítěte byla 

efektivnější? 

Myslím, že v tomto školním roce děláte zde ve školce pro dceru maximum. 

14. Bylo vše v pořádku během těhotenství a porodu? 

Nebylo, dcera se narodila ve 26. týdnu, 3 měsíce byla v nemocnici, do 3 let byla sledována.  

15. Jak se vaše dítě vyvíjelo po řečové a po motorické stránce?  

První slova začala používat ve 2 letech – táta, máma. Když něco chtěla, používala gesta. 

Například, když si chtěla čistit zuby, ukázala mi to na sobě. První věty začala používat až 

ve 4 letech, to už chodila do školky. Začala lézt a sedět v jednom roce, chodit v 16 

měsících, to mne ale nechávalo klidnou, protože syn také začal chodit později a neměl 

s řečí problémy. 

16. Mělo nebo má Vaše dítě jiný závažný zdravotní problém, který jste museli řešit?  

Do 3 let byla sledována. Musela absolvovat všechna možná vyšetření, také foniatrické. 

Slyší dobře, je zdravá. Jediný problém je, že se v noci stále pomočuje. Ještě jsme to 

neřešili. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 – Rozhovor s matkou Matěje 

Rozhovor s matkou Matěje ze dne 26. 2. 2015 

1. Kdy jste si uvědomili, že je s řečí (s komunikací) Vašeho dítěte něco v nepořádku? Byl 

někdo, kdo Vás na tento problém upozornil? 

Od 10 měsíců používal „ta-ta“, ma-ma, ve třech letech však vydával jen zvuky. 

2. Jakým způsobem jste tento problém začali řešit? Navštívili jste psychologa, logopeda 

nebo jste zvolili jiný způsob řešení? 

Dětská lékařka nás poslala na ORL. Zjistilo se, že má tekutinu v uších a zvětšenou nosní 

mandli. Tekutinu z uší mu odstranili a odoperovali mu nosní mandli. 

3. Kdy jste se dozvěděli, že problém vašeho dítěte se jmenuje vývojová dysfázie?  

Po operaci se musel začít učit mluvit. Navštívili jsme psycholožku, a ta nás poslala na 

logopedii. Logopedka nám řekla, že má vývojovou dysfázii.  

4. Máte představu, co všechno obnáší tato diagnóza. Vysvětlil vám to někdo? 

Teď už mám, paní logopedka nám vše vysvětlila. 

5. Máte již nějakou zkušenost s vadou řeči? Vyskytl se tento problém již dříve ve Vaší 

rodině (Vy, manžel/ka, starší sourozenec dítěte)? 

Partner, otec Matěje začal mluvit později, kolem 3. roku. Měl lehkou formu vývojové 

dysfázie. Hlavně měl problémy s chováním a ve škole s pravopisem.  

6. Co vás vedlo k tomu, že jste vybrali pro své dítě tuto MŠ? Doporučil vám ji někdo nebo 

jste si ji našli sami např. na internetu? Tato MŠ totiž není určena přímo pro děti s vadami 

řeči. 

Bydlíme blízko, tuto školku nám doporučila paní logopedka.  

7. Vyhovuje Vám způsob práce s Vaším dítětem v této MŠ?  

Letos jsem hodně spokojená, loni to bylo horší. Syn se nelepšil, třída byla plná dost 

divokých kluků, letos jsou ve třídě holčičky a Matýsek je zde velmi spokojený. Rád mluví 

o holkách. Ale stejně často se zasekne a nespolupracuje. 

8. Komunikujete pravidelně s třídní učitelkou o vývoji Vašeho dítěte? 

Spolupráce s třídní učitelkou je dobrá, vůbec mezi námi dospělými je dobrá. Ještě ten 

Matěj kdyby lépe spolupracoval. 

9. Komunikujete se školním logopedem, víte, na čem logoped s Vaším dítětem konkrétně 

pracuje?  

S paní logopedkou pravidelně komunikujeme. Dodáváme jí materiály, které probíráme 

s klinickou logopedkou.  

10. Docházíte také do logopedické poradny ke klinickému logopedovi? Jak často? 



Docházíme 1x za 14 dní, někdy za 3 týdny. V současné době ale nechce s naší logopedkou 

spolupracovat, takže někdy jdeme hned domů. Pokud je tam jiná logopedka, tak je to lepší, 

s jinými spolupracuje. 

11. Jakým způsobem pracujete doma s dítětem? Držíte se instrukcí, které vám byly 

doporučeny ať již školním nebo klinickým logopedem? 

Pracujeme denně podle klinické logopedky. Většinou pracuji se synem já sama, někdy 

babička, tatínek na něj nemá trpělivost.  

12. Vidíte pokrok v řečovém vývoji vašeho dítěte?  

V tomto školním roce se strašně zlepšil. O velkých prázdninách nastartoval a od té doby již 

povídá v celých větách.  

13. Myslíte si, že by se dalo ještě něco změnit, aby náprava řeči Vašeho dítěte byla 

efektivnější? 

Záleží na Matějovi, jak se chová. Když se zasekne, tak s ním nehnete. Myslím, že děláte 

maximum, pracuje ve školce, potom doma. Až půjde do školy, tak bude chodit do ZŠ 

logopedické, je tam již přijat. 

14. Bylo vše v pořádku během těhotenství a porodu? 

Pro mne to bylo 3. těhotenství, první jsem potratila samovolně, druhé skončilo záměrně, 

byla tam těžká srdeční vada. Měla jsem rizikové těhotenství, byl 10 dní přenášený, porod 

byl vyvolávaný, císařem. Měla jsem hodně zakalenou plodovou vodu, syn měl velmi málo 

krevních destiček. To se upravilo během následujících 5 dnů, než jsme odešli domů. 

15. Jak se vaše dítě vyvíjelo po řečové stránce a po motorické? 

V deseti měsících říkal „ta-ta, ma-ma“, potom až do 3 let nic. Po operaci začal používat 

další slova. Velkou radost jsme měli, když řekl „anto“ (auto). 

Od 8. měsíce se plazil, ve 14 měsících se postavil a začal chodit. Rád si hrál s kostkami, od 

dvou let si stavěl. 

16. Mělo nebo má Vaše dítě jiný závažný zdravotní problém, který jste museli řešit?  

Máme problémy s obezitou, byl vyšetřen na štítnou žlázu. Vše je v pořádku. Chceme, aby 

nás dětská lékařka poslala k dietologovi, aby jim pomohl sestavit jídelníček. Vařit 

Matějovi je náročné, spoustu jídel nejí. Moje rodina i rodina přítele mají velké problémy 

s tloušťkou. Problémy v rodině máme i s cukrovkou.   

 

 

 

 

 



Příloha č. 11 – Rozhovor s rodiči Davida 

Záznam rozhovoru s rodiči Davida uskutečněného 22. a 23. 2. 2015 

O – otec, M- matka 

1. Kdy jste si uvědomili, že je s řečí (s komunikací) Vašeho dítěte něco v nepořádku? Byl 

někdo, kdo Vás na tento problém upozornil? 

O: Davídek od malička velmi často plakal, zlobil se tak, že měl až záchvaty. Ve třech 

letech používal pouze několik slov, jinak nemluvil, pouze vydával různé zvuky. Když jsme 

mu něco říkali, tak nás nevnímal.  

2. Jakým způsobem jste tento problém začali řešit? Navštívili jste psychologa, logopeda 

nebo jste zvolili jiný způsob řešení? 

O: Na tříleté prohlídce nás poslali na foniatrii. Tam zjistili, že má sluch v pořádku, ale má 

těžkou vadu řeči. Na neurologii bylo také vše bylo v pořádku. Také nás poslali 

k psycholožce, která nám řekla, že Davídek má mírnou mentální retardaci a těžkou 

poruchu řeči. Začali jsme s Davídkem chodit do mateřského centra a později do soukromé 

mateřské školy. Mysleli jsme si, že mu pomůže, když bude mezi dětmi. Ale Dáda si 

s dětmi nehrál. Ze školky jsme museli odejít, protože se nechtěl přizpůsobit. 

3. Kdy jste se dozvěděli, že problém vašeho dítěte se jmenuje vývojová dysfázie?  

O: Když byly Davídkovi 4 roky, začali jsme chodit ke klinické logopedce, která nám řekla, 

že má vývojovou dysfázii. Ale my jsme měli strach, že může mít autismus, protože se tak 

divně choval.  

4. Máte představu, co všechno obnáší tato diagnóza. Vysvětlil vám to někdo? 

O: Mluvila o tom paní logopedka, ale my jsme měli strach, že má autismus. Objednali jsme 

se do APLY, kde nám řekli, že to autismus je. Až v 6letech nám řekli, že má těžkou 

vývojovou dysfázii a ne autismus. A také, že nemá mentální retardaci. Byl vyšetřen paní 

psycholožkou v SPC. 

5. Máte již nějakou zkušenost s vadou řeči? Vyskytl se tento problém již dříve ve Vaší 

rodině (Vy, manžel/ka, starší sourozenec dítěte)? 

O: Já i manželka jsme začali mluvit včas. Můj bratr začal mluvit velmi pozdě. 

6. Co vás vedlo k tomu, že jste vybrali pro své dítě tuto MŠ? Doporučil vám ji někdo nebo 

jste si ji našli sami např. na internetu? Tato MŠ totiž není určena přímo pro děti s vadami 

řeči. 

O: Tuto školku nám doporučila paní psycholožka ze speciálně pedagogického centra. Tam 

jsme začali chodit na jaře, když bylo Davídkovi 4,5 let. 

7. Vyhovuje Vám způsob práce s Vaším dítětem v této MŠ?  

O: Jsme spokojeni, vidíme pokrok hlavně v chování, v soustředění na práci. Davídek se 

zklidnil, začal spolupracovat, také se rozmluvil. Zdá se nám ale, že v řeči dělá malé 

pokroky. Už půjde do školy, představovali jsme si, že na tom bude lépe. 



8. Komunikujete pravidelně s třídní učitelkou o vývoji Vašeho dítěte? 

O: Ano, učitelky s námi hovoří, víme, že tady s ním pracují, zlepšil se v kreslení, vidíme 

různé výrobky. Také nám říkají, co máme dělat doma. 

9. Komunikujete se školním logopedem, víte, na čem logoped s Vaším dítětem konkrétně 

pracuje?  

O: Občas, ne pravidelně, si s paní logopedkou povídáme, ukazuje nám, co s Dádou dělá. 

10. Docházíte také do logopedické poradny ke klinickému logopedovi? Jak často? 

O: Chodili jsme, ale když jsme nastoupili do této školky, tak jsme přestali. Také jsme se 

v té době stěhovali. Mysleli jsme, že logopedie ve školce stačí. 

11. Jakým způsobem pracujete doma s dítětem? Držíte se instrukcí, které vám byly 

doporučeny ať již školním nebo klinickým logopedem? 

O: Od logopedů žádné instrukce nemáme. Doma s ním vyplňujeme různé pracovní listy 

pro předškoláky. Paní učitelky nám doporučili pracovní sešity. Davídek se hodně zlepšil.  

12. Vidíte pokrok v řečovém vývoji vašeho dítěte?  

O: Jak v češtině, tak v bulharštině tvoří věty, někdy mu je i rozumět. Snažíme se na něj 

mluvit co nejvíce česky, protože bude chodit do české školy. 

13. Myslíte si, že by se dalo ještě něco změnit, aby náprava řeči Vašeho dítěte byla 

efektivnější? 

M: Víme, že to Davídek má velmi těžké, ale v poslední době se v češtině hodně zlepšil. 

Byli bychom rádi, kdyby k paní logopedce chodil co nejčastěji.  

Poznámka tazatele: Davídek chodí prakticky denně na logopedická sezení. Bohužel není 

týdne, kdyby alespoň jeden den ve školce nechyběl. 

14. Bylo vše v pořádku během těhotenství a porodu? 

M: Těhotenství bylo rizikové, měla jsem bakterii v porodních cestách. Porod byl předčasný 

v 8. měsíci. Davídek měl žloutenku, byl na fototerapii. 

15. Jak se vaše dítě vyvíjelo po řečové stránce a po motorické? 

M: Různé zvuky používá od 1,5 roku, ve dvou letech začal říkat jednoduchá slova. Jeho 

slovník se do 4 let nezměnil. Na pokyny nereagoval, kolem 4. roku pouze na jednoduché.  

Od 4. roku rád povídal, ale nikdo mu nerozuměl, někdy řekl krátkou větu. První 

srozumitelné věty začal používat po 5. roce. 

Začal chodit hodně pozdě, až kolem 3 let. Od roku a půl se plazil a později lezl. Dlouho 

chodil kolem nábytku, než se pustil. Poté však rychle ostatní děti dohnal, začal běhat, 

poskakovat. Miloval skákání na trampolíně. 

16. Mělo nebo má Vaše dítě jiný závažný zdravotní problém, který jste museli řešit?  

M: Odmalička byl hodně neklidný a plačtivý, často se vztekal. Dlouho se počůrával, ještě 

v 5 letech měl na noc plenu. Někdy se počůrá i dnes. 


