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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči u dětí 

předškolního věku. Sleduje a hodnotí vývoj jejich komunikačních a motorických 

schopností během docházky do mateřské školy.  

Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů týkajících se komunikace a 

narušené komunikační schopnosti s důrazem na problematiku specificky narušeného 

vývoje řeči. Popsán je také psychomotorický a komunikační vývoj dítěte od narození po 

nástup do školy a jeho návaznost na Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. Ten se zaměřuje na komunikativní kompetence a specifika dítěte s narušenou 

komunikační schopností.  

Cílem praktické části bylo sledování čtyř dětí se specificky narušeným vývojem řeči 

během jejich docházky do mateřské školy speciální. Byl sledován řečový a 

psychomotorický vývoj těchto dětí v návaznosti na speciálně pedagogickou intervenci. 

Součástí práce je také vyhodnocení rozhovoru s rodiči sledovaných dětí. Výzkum byl 

prováděn kvalitativní metodou a jako výsledek práce byly vypracovány kazuistiky 

sledovaných dětí. Na závěr byly vyhodnoceny cíle práce a zodpovězeny poloţené 

výzkumné otázky, které shrnuly výsledky šetření.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, 

vývoj řeči, psychomotorický vývoj, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, 

motorika mluvidel - oromotorika, mateřská škola speciální, školní logoped, klinický 

logoped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This Masters thesis focuses on issues of Specific Language Impairment – SLI of children 

of pre-school age. It monitors and evaluates development of their communication and 

motor skills during their time in kindergarten. 

The theoretical part focuses on defining basic terms which relate to communication and 

communication disorder with the emphasis on SLI. The psychomotor and 

communicational development of child from birth to entering school is described too. Also 

how this all affected creating the Framework Educational Programme for preschool 

education. 

The aim of the empirical part was to observe four children with SLI during their attendance 

at a pre-school for children with specific needs. Speech and psychomotor development of 

these children and its changes in connection to their teachers' intervention was observed.  

Part of the research included interviews with children´s parents and those are also 

evaluated. The survey was done by the qualitative method. We get four case histories. At 

the end was evaluated the aims of the survey and answered questions asked and 

summarized the results of my investigation.  
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Specific language impairment (SLI) – developmental language disorder, communication 

disorder, speech development, psychomotor development, gross motor skills, fine motor 

skills, graphomotor skills, oral motor skills, kindergarten for children with special needs, 

school speech therapist, clinical speech therapist 
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1.  Úvod   

       V moci jazyka je ţivot i smrt, 

       kdo ho rád pouţívá, nají se jeho plodů. 

         Přísloví, Bible 

 

Řeč je charakteristickým znakem člověka, základním prostředkem komunikace. 

Skrze řeč můţeme někoho potěšit, ale také jinému ublíţit. Pomocí řeči můţeme dosáhnout 

svých cílů, ale také toho spoustu zkazit. Přitom určitý čas trvá, neţ člověk dospěje tak, ţe 

můţe řeč pouţívat ke svému komunikačnímu záměru. Toto období je pro kaţdého 

jednotlivce jinak dlouhé. Při narození miminka, se většinou neví, jaký bude jeho řečový 

vývoj. Právě vady související s řečí se projeví, aţ kdyţ je dítě starší, v období, kdy se učí 

mluvit. Mezi tyto vady řeči patří také specificky narušený vývoj řeči, u nás častěji 

pouţívaný pod názvem vývojová dysfázie. S problémy ve vývoji řeči dítěte si potřebují 

poradit především rodiče, kteří hledají způsoby, jak svému potomku pomoci. Vyhledávají 

jednak pomoc odborníků, a také předškolní zařízení, ve kterém by se jejich dítěti dostalo 

potřebné podpory.  

Mezi předškolní zařízení, kde se dostává podpory dětem se speciálními potřebami 

je také mateřská škola speciální, ve které jsem začala před lety učit. Do té doby jsem 

problematiku vývojové dysfázie neznala, nyní se při své práci setkávám s dětmi, které mají 

různý stupeň poruch komunikace. Největší problémy, kromě autistů, mají právě děti 

s vývojovou dysfázií. Vidím, jak tyto děti, ačkoliv jsou jiţ předškolního věku, nejsou 

schopny sdělit, co potřebují. Nejsou schopny sestavit slabiky do slov, mají 

nesrozumitelnou výslovnost, také mají problémy s pozorností, s pamětí, jsou motoricky 

nešikovné, některé aţ dyspraktické. Měla jsem ve třídě holčičku, která si málem vykroutila 

ruku, kdyţ si do ní brala lţíci a snaţila se ve svých čtyřech letech sama najíst. Přitom tyto 

děti jsou po mentální stránce v normě. Celá problematika mne natolik zaujala, ţe jsem si ji 

vybrala za téma své diplomové práce.  

V předkládané diplomové práci na téma „Speciálně pedagogická intervence u dětí 

s vývojovou dysfázií v mateřské škole“ se zabývám problematikou dětí se specificky 

narušeným vývojem řeči. Zaměřila jsem se na sledování vybraných dětí během jejich 

docházky do mateřské školy, sledovala jsem práci učitelů, logopedů, kteří s těmito dětmi 
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pracují. Pozornost jsem věnovala nejen problémům v komunikaci, ale především jsem se 

zaměřila na deficity a jejich nápravu v motorické oblasti. Protoţe se celá problematika 

dotýká rodičů těchto dětí, uskutečnila jsem s nimi rozhovor, abych zjistila, jak oni 

hendikep svého dítěte vnímají a jak jej sami řeší. Cílem práce bylo napsat kazuistiku 

kaţdého sledovaného dítěte, ve které jsem zhodnotila jeho řečový a motorický vývoj. 

V poloţených výzkumných otázkách jsem si všímala, ve které motorické oblasti mají 

sledované děti největší potíţe, z rozhovorů jsem zjistila, jak rodiče vnímají spolupráci mezi 

mateřskou školou a klinickým logopedem a také jaké má dítě osobní a rodinné dispozice 

ke specificky narušenému vývoji řeči a jaké důsledky z tohoto zjištění vyplývají.  

V první části se zabývám teoretickými východisky předkládaného problému. 

Ve druhé kapitole se věnuji komunikaci a jazykovým rovinám, ve třetí se zabývám 

psychomotorickým a řečovým vývojem dítěte od narození po nástup do školy, čtvrtá 

kapitola je věnována mateřské škole a Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní 

vzdělávání, pátá se zabývá narušenou komunikační schopností a šestá specificky 

narušenému vývoji řeči a celé jeho problematice. 

Druhá část diplomové práce zahrnuje samotný výzkum, obsahuje cíle práce a 

výzkumné otázky, metodologii výzkumu, charakteristiku zařízení a vzorku dětí, které byly 

sledovány. Výsledkem práce jsou kazuistiky sledovaných dětí, které zahrnují jejich 

pozorování a rozhovory s rodiči. Kaţdá kazuistika je zakončena zhodnocením vývoje 

dítěte za dobu docházky do mateřské školy. V závěrečné kapitole jsem zhodnotila 

vytyčené cíle a odpověděla na zadané výzkumné otázky. 
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2 Komunikace 

2. 1 Vymezení pojmů 

Člověk je tvor společenský, a proto potřebuje s ostatními komunikovat. „Komunikace (z 

lat. communicatio, které lze chápat ve významu spojování, sdělování, ale také přenos, 

společenství, participace) znamená obecně lidskou schopnost uţívat výrazové prostředky 

k vytváření, udrţování a pěstování mezilidských vztahů.“ (Klenková 2006, s. 25) 

Komunikace slouţí jednak ke vzájemnému rozvoji mezilidských vztahů a také k přenosu 

informací, pomocí nichţ se navzájem ovlivňují subjekty, které se na komunikaci podílejí. 

Bez komunikace nemůţe existovat ţádná společnost, pro ţivot lidí je nepostradatelná. 

Komunikační schopnost patří k nejdůleţitějším lidským schopnostem. Schopnost uţívat 

jazyk jako komunikační prostředek dělá člověka člověkem. Přičemţ jazyk je sloţitý systém 

znaků a symbolů ve formě zvukové, psané i motorické. 

V komunikačním procesu jsou zapojeny tři sloţky mentální výbavy člověka: 

- receptivní (vnímání – slouţí k němu naše smysly, nejčastěji sluch a zrak) 

- centrální (zodpovídá za zpracování informace v určité části koncového mozku) 

- expresivní (vysílání čili produkce – komunikační systém) 

Pokud je jakákoliv sloţka komunikačního procesu narušena, dochází ke komunikačnímu 

hendikepu jedince, který potřebuje adekvátní odbornou péči. Mluvíme o narušené 

komunikační schopnosti (NKS). 

Komunikační proces probíhá formou neverbální (nonverbální) a verbální. Neverbální 

komunikace je svým způsobem starší formou komunikace. Neverbální signály, které kaţdý 

jedinec vysílá ať uţ svými gesty, pohyby hlavou a těla, postojem těla, mimikou, pohledy 

očí, prostorovou pozicí, oblečením, tak i barvou a tónem hlasu, vypovídají o sebevědomí, 

sympatiích, pocitech jedince – vyjadřují mezilidské vztahy. Verbální způsob komunikace 

se realizuje pomocí mluvené, psané nebo znakované řeči - je to komunikace slovem. Tento 

způsob je typický pro komunikaci mezi lidmi. Verbální komunikace v ústní či znakované 

podobě je vţdy doprovázena neverbální komunikací. Obě formy tvoří komunikaci sociální, 

přičemţ jak uvádí Bytešníková se na ní neverbální komunikace podílí 93% a verbální 

pouze 7%. (Kohoutek, 1998, In Bytešníková, 2012) Jedinec získává schopnost sociální 

komunikace jiţ v prenatálním období vývoje. 
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2. 1. 1  Jazyk a řeč 

Klenková (2006, 2012) vymezuje pojmy „jazyk“ a „řeč“. „Jazyk je soustava zvukových a 

druhotných dorozumívacích prostředků znakové povahy. Řeč je specificky lidskou 

schopností. Jedná se o vědomé uţívání jazyka jako sloţitého systému znaků a symbolů ve 

všech jeho formách. Řeč je výkonem individuálním, jazyk je jevem a procesem 

společenským“ (Klenková, 2012, s. 22). Bytešníková (2012) doplňuje: „Jazyk podléhá 

přesným sémantickým, gramatickým, fonetickým a fonologickým zákonům, které jsou 

platné pouze pro ten který jazyk, příslušící určité etnické či jiné skupině“ (Bytešníková, 

2012, s. 14).  Aby člověk mohl pouţívat řeč – mluvit, musí znát určitý jazyk. Jazyk se ale 

můţe naučit jen tak, ţe se pokouší mluvit. (Jespersen, 1946, In: Sokol, 2002, In: Klenková, 

2006) Dítě je schopno si osvojit jakýkoliv jazyk. Rozhodující je pro něj, jaký jazyk 

pouţívá jeho rodič nebo vychovatel. Ten jazyk, kterým se na dítě mluví, kterému rozumí a 

ve kterém se učí mluvit, je pro něj jazykem mateřským. „Jen v „mateřském“ jazyce se 

odehrává všechno, k čemu jazyk člověka slouţí, zejména jazykové, tj. symbolické 

uspořádání a zvládnutí zkušenostního světa. Uspořádání zkušeností je základní funkcí 

jazyka“ (Klenková, 2006, s. 28). 

2. 2 Jazykové roviny 

V lidské řeči můţeme definovat čtyři jazykové roviny. Dvořák ve svém slovníku označuje 

jazykovou rovinu jako „dílčí systém (subsystém) jazyka charakterizovaný specifickými 

základními jednotkami“ (Dvořák, 2007, s. 173). „Všechny roviny se v ontogenezi řeči 

prolínají, jejich vývoj probíhá v jednotlivých časových úsecích současně“ (Klenková, 

2006, s. 37). 

2. 2. 1 Lexikálně – sémantická rovina 

Tato rovina se zabývá slovní zásobou a jejím vývojem a to jak pasivním, tak aktivním 

slovníkem (Klenková, 2006) Počátek vývoje pasivní slovní zásoby můţeme u dítěte 

zaznamenat okolo 10 měsíce, aktivní kolem jednoho roku.  

Dále se zabývá významem slov – významovou stránkou jazyka. Sémantika nám říká, co 

slova znamenají. Dává jazyku obsah. Dítě si potřebuje spojit význam slov s konkrétním 

předmětem, činností a vlastnostmi, časovými, příčinnými a prostorovými vztahy a 

souvislostmi. Podle Koukolíka (2002) u lidí, kteří jsou diferencovanými praváky, aktivují 

sémantické podněty (tvorba slov, třídění slov nebo obrázků do sémantických kategorií) 



11 

 

kůru předních a spodních částí levého dolního čelního laloku, u leváků je to naopak, ve 

stejné oblasti v pravé části.  

Dítě se musí naučit rozlišovat významy slov. Na počátku děti pouţívají slova nepřesně, 

buď neznají správný význam pro označení skutečnosti, nebo naopak uţijí slovo, které má 

jiný význam. 

Osvojování významu slov se řídí určitými pravidly (Vágnerová, 2005, s. 135):  

- Pravidlo celého objektu - děti vycházejí z předpokladu, ţe se pojmenování vztahuje 

k celému objektu a ne k jeho části. 

- Pravidlo taxonomie – slovo, které slouţí k označení nějakého objektu, mají děti 

tendenci pouţívat k označování všech objektů patřících do stejné kategorie. („Bů“ 

označuje všechna zvířata.) 

- Pravidlo vzájemného vyloučení – je zaloţeno na přesvědčení dítěte, ţe kaţdý objekt 

nebo skupina objektů má jen jeden název. Teprve starší batolata, jsou schopná 

akceptovat dvě odlišná označení, která se liší z hlediska kategorie, např. pes a pudl. 

- Pravidlo kontrastu – je předpoklad, ţe neexistují synonyma v absolutním smyslu, a 

ţe dvě slova sice mohou mít podobný, ale ne totoţný význam. Dítě automaticky 

předpokládá, ţe nové slovo má jiný význam, neţ mají ta, která uţ zná. 

Rozvoj slovní zásoby se potýká s typickými problémy jako je (Lechta, 1990, Vágnerová, 

2005): 

- Hypergeneralizace  (omyl přílišného rozšiřování) – dítě jedno slovo pouţívá pro 

příliš mnoho objektů. Např. pejsek je vše co má čtyři nohy (můţe to být i kůň).  

- Hyperdiferenciace (omyl přílišného zúţení) – dítě slovem označuje jen ten jeden 

předmět, který pouţívá např. slovo láhev, jen pro svoji lahvičku ze které pije. 

- Vytváření novotvarů – velká tvořivost, která respektuje lingvistická pravidla např. 

trouba je pečidlo. 

Slovní zásoba se rozšiřuje po celý ţivot. Největší nárůst je do 3 let. Okolo jednoho roku je 

slovní zásoba 5 -7 slov, v roce a půl pouţívá dítě v průměru 20 – 30 slov, do dvou let se 

zvýší počet aktivně pouţívaných slov na 200 aţ 300 (10x více). Ve třech letech zvládne 

700 aţ 900 slov. Ve 4 letech je slovní zásoba kolem 1500 slov a v 6 letech 2500 – 3000 

slov.  
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2. 2. 2 Morfologicko - syntaktická rovina 

Tato „jazyková rovina zahrnuje uplatňování gramatických pravidel v mluvním projevu, 

pouţívání slovních druhů, gramatickou správnost slov, vět, slovosledu, rodu, čísla, pádu 

atd“ (Klenková 2012, s. 33).  Osvojování této roviny je úzce propojené s lexikální rovinou. 

Osvojení gramatiky probíhá tak, ţe dítě napodobuje gramatický vzor a přenáší slyšené na 

to, co chce samo říci. Nejčastěji je vzorem matka, proto chlapci mohou v určitém období 

pouţívat ţenský rod („byla“, „jela“ apod.). 

Ve druhém roce ţivota dítě nejprve pouţívá jednoslovné věty (onomatopoická citoslovce, 

podstatná jména v 1. pádě, slovesa v infinitivu nebo 3. osobě), následuje období 

dvouslovných vět. Věty jsou jednoduché a agramatické, protoţe je pro dítě důleţitější 

obsah sdělení neţ forma. 

Mezi 2. a 3. rokem si děti osvojují základy gramatiky. Toto období nazýváme obdobím 

gramatizace. Přibírají další slovní druhy – přídavná jména, zájmena.  V polovině 3. roku 

děti začínají časovat, skloňovat – pouţívají trojslovné věty: „Táta jí maso“. Po 3. roce 

rozlišují jednotné a mnoţné číslo. Mluví ve větách s občasnými gramatickými 

nepřesnostmi: „Půjdeme k babičkovi a dědečkovi“.  Po 4. roce by dítě mělo pouţívat 

všechny druhy slov. Pokud se vyskytují odchylky v gramatice do 4. roku, mluvíme o 

fyziologickém dysgramatismu. Po 4. roce by měla být řeč dítěte gramaticky správná.  

2. 2. 3 Foneticko – fonologická rovina 

Tuto rovinu lze nazvat rovinou zvukovou, základními jednotkami této roviny jsou hlásky 

(fonémy). Můţeme ji sledovat jiţ od narození, protoţe se projevuje hlasem. První hlasový 

projev dítěte je křik, který má zpočátku tvrdý hlasový začátek, později, kdy se diferencuje, 

nastupuje měkký hlasový začátek. Následuje od 3. měsíce broukání a pudové ţvatlání. 

Hlásky, které dítě vydává, se nepovaţují za hlásky mateřského jazyka, protoţe je kojenec 

produkuje „bez vědomé sluchové a zrakové kontroly“ (Lechta, 1990, s. 48). Teprve 

napodobující ţvatlání (od 6. do 9. měsíce) odráţí hlásky mateřského jazyka. V pořadí 

vyslovovaných hlásek se odborníci rozcházejí. Někteří, mezi první patřil jiţ v 19. století 

německý profesor Schulze (Lechta, 1990) se přiklánějí tzv. pravidlu nejmenší námahy – od 

artikulačně nejlehčích hlásek po artikulačně nejtěţší hlásky: samohlásky, retné souhlásky 

aţ po hlásky hrdelní. Jiní odkazují na to, ţe vývoj výslovnosti je individuální, protoţe 
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některé děti pouţívají artikulačně těţší hlásky, ačkoliv méně náročné neumí ještě vyslovit 

(Lechta, 1990). 

Z logopedického hlediska je důleţité vědět, jaká je posloupnost fixace jednotlivých hlásek. 

Nejprve se fixují vokály, nejprve vokál [a] a jako poslední vokál [u]. Fixace vokálů by 

měla končit po 2. roce. Vokály si dítě osvojuje jak v percepci, tak v produkci. Konsonanty 

začíná dítě vědomě artikulovat také mezi 1. a 2. rokem, jak si rozšiřuje svůj slovník. 

V průměru by dítě mělo mít zafixováno většinu souhlásek kolem 3. roku. Ty nejtěţší 

konsonanty jako sykavky, [r] a [ř] se fixují aţ po 5. roce. Lechta (1990) uvádí, ţe vývoj 

výslovnosti jednotlivých hlásek předchází kratší nebo delší proces fixace.  U některých dětí 

můţe tento proces končit aţ v mladším školním věku. Závisí to na několika faktorech 

(Lechta, 1990), jako je:  

- Obratnost artikulačních orgánů – patří mezi nejnáročnější proces jemné motoriky u člověka 

(především koordinace jazyka, rtů, zubů a měkkého patra). 

- Schopnost fonematické diferenciace – rozvíjí se jiţ v době, kdy dítě začíná rozumět 

svému okolí kolem 8. měsíce ţivota. Dítě chápe určité fonémy, slyší je, ale nemusí 

je ještě vyslovovat. Proto je potřeba na dítě mluvit správně, nešišlat, jinak nebude 

rozumět. 

- Komunikační záměr – obsahová stránka řeči je důleţitější neţ zvuková. Dítěti stačí, 

kdyţ mu nejbliţší porozumí a naplní jeho potřebu. 

Na správnou výslovnost mají vliv další faktory jako: úroveň intelektu, správný řečový 

vzor, napodobovací schopnost, kvalita řečové a psychické stimulace prostředí, ve kterém 

dítě ţije. 

Z hlediska fonologického (sestavování hlásek do slov) dochází k různému komolení slov, 

protoţe dítě ještě správně nevyslovuje všechny hlásky. „Dítě se snaţí napodobit svůj 

mluvní vzor. Některá slova vyslovuje správně, v souladu s normou, u některých jde o 

postupný vývoj, který můţe trvat několik let, neţ dítě slovo vysloví správně“. (Dvořák, 

2003, s. 75) Tyto fonologické odchylky jsou postupně eliminovány. Mezi obvyklé 

odchylky patří, ţe dítě hlásky nebo celé slabiky vynechává buď na začátku slova, uprostřed 

nebo na konci, tzv. delece („děkuji“ – [kuji], „potom“ – [poto]) nebo artikulačně těţší 

hlásku nahrazuje artikulačně lehčí hláskou, tzv. substituce („cáká“ – [táká]).  Také dochází 

k metatezi – přesmykování hlásek ve slově („koník“ – [nokík]).  
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Názor na ukončení vývoje výslovnosti je různý. Někteří odborníci jej ukončují ve 4 letech, 

jiní jej posouvají do 6 aţ 7 let. V současné době je trend, aby dítě mělo ukončen vývoj 

foneticko – fonologické roviny do 5 let. Pokud ne, je potřeba zahájit logopedickou 

intervenci (Klenková, 2006). 

2. 2. 4 Pragmatická rovina 

„Pragmatika stanovuje pravidla, která řídí jazykové uţití“ (Dvořák, 2003, s. 67). Je to 

rovina sociální aplikace, uplatňuje se sociální komunikační schopnost. Dítě můţe 

vyslovovat všechny hlásky správně, má věku přiměřený aktivní i pasivní slovník, slova i 

rozvinuté věty jsou gramaticky správné, přesto má komunikační problém, protoţe neovládá 

pravidla pro vhodný sociální jazyk. Vhodnost spočívá v tom, ţe dítě se naučí 

přizpůsobovat jazyk specifické sociální situaci, emocionálnímu sdělování, zdůraznění 

významu apod.  

Pragmatika zahrnuje tři hlavní komunikační dovednosti (Dvořák, 2003): 

- Uţívání jazyka pro různé záměry  

- Přizpůsobení a změnu jazyka podle potřeb a očekávání posluchače.  

- Dodrţování pravidel vyprávění a konverzace Pravidla nejsou univerzální, v různých 

kulturách a jazycích mohou být jiné. 

Základy pragmatické roviny dítě získává během prvního roku ţivota, proto se toto období 

nazývá „obdobím pragmatizace“. Rodiče dávají dítěti základy sociální komunikace tím, ţe 

s kojencem co nejvíce komunikují. V dalším vývoji dítě sleduje své komunikační vzory, 

osvojuje si, jakým způsobem v závislosti na situaci lidé komunikují, a aplikuje je různým 

způsobem v různých situacích (Klenková, 2006). 

Pouţívání sociálního jazyka se vyvíjí prakticky celý ţivot. Dítě dokáţe komunikovat 

přiměřeně dané situaci po 4. roce. „V tomto období intelektualizace řeči dochází 

k regulační funkci řeči, chování dítěte je moţné usměrňovat řečí a dítě samotné pouţívá 

řeč k regulaci dění ve svém okolí“ (Klenková, 2006, s. 41). 

Stává se, ţe dítě má někdy pragmatické problémy. Objevují-li se často a jsou-li s ohledem 

na věk dítěte nepřiměřené, pak můţe jít o pragmatickou poruchu. Často pragmatická 

porucha koexistuje s jinými jazykovými problémy. Sémanticko - pragmatická porucha je 

velmi častá u lidí s poruchou autistického spektra (PAS). 
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3 Psychomotorický a komunikační vývoj dítěte od narození po 

nástup do školy  

První rok dítěte rozdělujeme na období novorozenecké – první čtyři týdny ţivota a období 

kojenecké - od začátku druhého měsíce do konce prvního roku. Dlouho převládal názor, ţe 

dítě v tomto období potřebuje především nakrmit, přebalit a spát. Psychologické výzkumy 

však ukázaly, ţe jiţ novorozenec přijímá ze svého okolí impulzy, které slouţí k jeho 

všeobecnému rozvoji. Proto je první rok ţivota z hlediska vývoje dítěte velmi důleţitý, 

rozvíjí se jak základy řeči, motoriky a kognice, tak i psychiky, například sebevědomí. 

3. 1 Novorozenecké období  

Zralý, donošený novorozenec je vybaven základními nepodmíněnými reflexy – hledacím, 

sacím, polykacím, vyměšovacím, obraným, orientačním, úchopovým a polohovým. Tyto 

reflexy mu umoţňují se vyrovnat s poţadavky nového ţivotního prostředí. Také má 

relativně vyvinuty všechny smysly – zrak (preferuje lidský obličej) - je ale zmenšena 

zraková ostrost a zorné pole, sluch (preferuje vyšší hlas), hmat, chuť i čich. 

Motorika 

Po motorické stránce je novorozenec nezralý, odkázaný na péči okolních osob. Při poloze 

na zádech zaujímá tzv. „polohu šermíře“, pěsti jsou zaťaté, nepřipravené na aktivní úchop, 

hlavička ve vzpřímené poloze přepadává. Pohybové aktivity jsou spontánní, řízené 

z podkorové (subkortikální) oblasti předního mozku. 

Komunikace 

Komunikace se u novorozence rozvíjí hned po příchodu na svět. Prvním hlasovým 

projevem novorozence bezprostředně po narození je křik. Zpočátku je pouze reflexní, 

regulovaný subkortikálně. Tento křik se postupně diferencuje, dítě křikem navazuje 

kontakt se svou matkou, která je schopna rozeznat podle křiku potřebu dítěte. 

Dítě je vybaveno vrozenou potřebou komunikovat pomocí mimiky (Langmeier, 2006). Od 

prvních chvil ţivota komunikuje s matkou jednoduchými mimickými výrazy pomocí 

napodobování. Bezděčně napodobuje i základní mimické výrazy emocí. Kontakt s matkou 

je pro navození úspěšné interakce v prvních hodinách a dnech ţivota velmi důleţitý. Mluví 

se o tzv. kritické (senzitivní) mateřské periodě. Novorozenec se rychle učí, jestliţe má 
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splněny podmínky ze strany dospělého, „který se musí dítěti věnovat s nerozdělenou 

pozorností a umět citlivě reagovat na malé změny jeho chování“ (Langmeier, 2006, s. 37).  

Kromě mimiky a pohybů je důleţitá i řeč. Rodiče vytvářejí předpoklad pro rozvoj řeči, pro 

pochopení významu slov i gramatických pravidel tím, ţe na dítě mluví („language support 

system“ – LASS) (Vágnerová, 2005). Dítě zvuky vnímalo jiţ v prenatálním období, po 

narození preferuje hlas své matky, protoţe je vyšší. Zdravý novorozenec dovede 

lokalizovat zvuky, „dovede rozlišovat jemné rozdíly v časových vztazích hlásek 

obsaţených ve všech lidských jazycích“ (Langmeier, 2006, s. 40). Například dvoutýdenní 

novorozenec reaguje zneklidněním na jinou řeč, neţ kterou dosud slyšel. Později tuto 

schopnost ale ztrácí a na nové úrovni si ji znovu osvojuje ve 4. měsíci ţivota.  

3. 2 Kojenecké období  

Dítě v kojeneckém období prochází prudkým rozvojem ve všech oblastech. Dochází 

k útlumu pohybů řízených subkortikálně. Postupně jsou nahrazovány pohyby, které jsou 

řízené kortikálně. Psychomotorický vývoj se řídí zákonitostmi, které formuloval Arnold 

Gesell jiţ ve 20. letech 20. století, z nichţ připomínáme princip vývojového směru: postup 

kefalokaudální – dítě ovládá své tělo od hlavy k patě, postup proximodistální – posun od 

centra těla k periférii a postup ulnorodaiální – posun při úchopu od malíčkové strany dlaně 

k palcové. 

Motorický vývoj 

Tříměsíční kojenec leţí na zádech v symetrické poloze, s otevřenými ručičkami. Předměty 

nad sebou zachycuje zrakem, ruce se pohybují v ramenním kloubu, hraček se dotýkají 

náhodně celou dlaní. Pohyb směrem k předmětu se postupně zpřesňuje. Mezi 4. a 5. 

měsícem je jiţ cílený oběma rukama současně. Pohyb uchopeného volného předmětu 

směřuje k ústům. Ústa v tomto období slouţí jako hmatový, poznávací orgán. V poloze na 

bříšku se dítě ve věku 3. měsíců opírá o předloktí a hlavičku pevně drţí šikmo k podloţce. 

V 5. měsíci se opírá o dlaně a obličej má kolmo k podloţce. 

Šestiměsíční kojenec je schopný se přitáhnout do sedu, kdyţ mu podáme prsty. Začíná 

uchopovat předměty stále celou dlaní, ale jiţ jednou rukou, v sedmém měsíci je schopen si 

předmět přendat z dlaně do dlaně, bouchat jím o podloţku. V poloze na bříšku se začíná 

cíleně plazit nebo se stavět na kolínka. 
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Osmiměsíční aţ devítiměsíční dítě začíná pouţívat aktivní lokomoci - leze po kolenou, 

dokáţe se samo posadit, sedí pevně a vzpřímeně, dokáţe se vytáhnout do stoje. Úchop 

postupuje k pinzetovému (klíšťkovému), pouţívá palec a ukazováček (popřípadě 

prostředníček). Je schopno sbírat velmi malé předměty (dítě jiţ dobře vidí) – korálky, 

drobky, které si nejčastěji strká do pusy. Kolem desátého měsíce začíná období aktivního 

pouštění, dítě vyhazuje věci z postýlky, kočárku. Vytahuje kuličky (knoflíky) z nádobky a 

zase je tam pouští. Je stále samostatnější – přidrţuje si lahvičku (dětský hrneček) s pitím a 

samo se napije, kouše rohlík nebo kukuřičnou křupku. 

Roční dítě většinou stojí chvíli samo, chodí s přidrţením nebo jiţ samo udělá první krůčky. 

Je schopno rozlišovat hračky podle jejich vlastností (gumovou hračku mačká, aby 

zapískala) nebo podle jejich funkce (hřeben si přikládá k hlavičce).  

Komunikační vývoj 

Ve dvou měsících je základním komunikačním prostředkem ještě pláč, který je však jiţ 

diferencovaný, libé pocity dítě vyjadřuje měkkým hlasovým začátkem. Ve třech měsících 

je jiţ méně častý, dítě začíná vydávat různé hrdelní zvuky, coţ je soustava reflexních 

činností spojených s výdechem – broukání (Bytešníková, 2012).  

Ve čtvrtém měsíci nastupuje pudové ţvatlání, dítě vydává zvuky podobné fonémům, 

především dlouhým samohláskovým zvukům [á], [ó]. Dítě si hraje se svými mluvidly, 

z počátku nezapojuje sluchovou kontrolu, proto se objevuje i u neslyšících dětí. Protoţe ty 

nemají zpětnou vazbu, dovednost u nich postupně vyhasíná. Slyšící dítě svůj hlasový 

projev začíná poslouchat, reaguje na něj a tím ho posiluje. V tomto období se kojenec 

začíná také nahlas smát. Dítě dokáţe komunikovat i gesty, které ve vztahu k matce pouţívá 

zcela záměrně a určuje si tak samo, jak s ním má matka zacházet. 

V šesti měsících se zdokonaluje sluchové vnímání, dítě začíná koordinovat sahání a 

naslouchání. Začíná pouţívat slabiky – napodobující ţvatlání, kombinuje souhlásky a 

samohlásky. Dítě tvoří hlásky, které jsou podobné rodné řeči. „Ţvatlání je řízeno 

kortikálně a je výsledkem interakce vrozených dispozic a učení. Jeho předpokladem je 

dosaţení určité zralosti koordinace mluvidel a propojení sluchového a motorického 

systému na centrální úrovni“ (Vágnerová, 2005, s. 94). Dítě napodobuje slyšené zvuky, 

roli také hraje zrak. Artikulační schopnosti dítěte se rychle rozvíjí, znění hlásek a slabik se 

stále více podobá skutečné řeči. Nejčastěji se objevují hlásky: [b], [p], [m], [d], [n] pouţité 

do zdvojených slabik – „ba-ba“, „pa-pa“.  
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V osmém měsíci získávají slabiky repetitivní charakter: „ba-ba-ba“. Období 

napodobujícího ţvatlání mezi 6 – 8. měsícem nazýváme první kritickou periodou ve 

vývoji řeči (Bytešníková, 2012). Opakování hláskových skupin – fyziologická echolálie se 

rozvíjí díky intenzivnímu kontaktu s matkou. Pokud matka nereaguje na zvuky dítěte, 

zájem o ţvatlání upadá. 

Mezi desátým a dvanáctým měsícem nastává stádium porozumění řeči. Dítě začíná 

rozumět jednoduchým výzvám – udělej „pápá“, „paci-paci“, „bác“. Reaguje na své jméno. 

Jsou to začátky pasivní slovní zásoby. Dítě reaguje především motoricky na určitá slova, 

hlavně na melodii mluvního projevu a také na gestikulaci a mimiku mluvící osoby. Některé 

vyslovované slabiky je schopno přiřadit ke správné osobě (baba, tata) nebo činnosti „bá“ 

(bác), „pá-pá“. Jsou to jiţ první slova. 

Roční dítě rozumí většímu počtu slov a slovních výzev (např. „ne-ne“, „Kde je tik-tak?“), 

samo aktivně pouţívá kolem 6 slov, především onomatopoických („Bů“, „Haf“). Některé 

děti v tomto období pouţívají vlastní krátké větičky (ţargon) s rytmem a melodií řeči, na 

které pozorná matka přiměřeně reaguje, komentuje je a dítě tím posiluje v další snaze o 

řečovou komunikaci. 

„Dítě je schopno slyšené slovo si spojit s označovaným předmětem, díky sdílení pozornosti 

s dospělou osobou. Osvojení slov probíhá globální asociací slova vysloveného dospělým 

s předmětem, který dítě vidí, popřípadě slyší a hmatá. Slovo se stává symbolem, znakem 

předmětu“ (Langmeier, 2006, s. 56). Dítě vidí psa, můţe si ho pohladit, slyší, jak hafá, 

rodič říká „haf“.  

Děti, které nejsou dostatečně stimulovány ke sdílené pozornosti (děti s autismem), nebo 

které mají omezenou příleţitost k propojení všech svých smyslů (děti nevidomé), u těchto 

dětí se řeč vyvíjí echolalicky, opakují mechanicky naučená slova, později celé věty. 

S konkrétními situacemi si je propojují mnohem později a obtíţněji. „Kvalita sdílené 

pozornosti ke konci prvního roku ţivota proto patří k nejlepším prediktorům budoucího 

vývoje řeči dítěte“ (Langmeier, 2006, s. 70). 

Toto období vývoje řeči do 1. roku nazýváme „obdobím pragmatizace“. 

3. 3 Batolecí období (od 1 roku do 3 let) 

Na začátku tohoto období má dítě jiţ specificky lidské vlastnosti -  většinou chodí samo a 

začíná mluvit. 
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Hrubá motorika 

„Rozvoj veškeré pohybové aktivity přispívá ke zpřesňování vlastního tělového schématu, 

protoţe dítě svůj pohyb nějak prociťuje a proţívá“ (Vágnerová, 2005, s. 120). Dítě stále 

více ovládá tělo podle svého přání, uvědomuje si vlastní dovednosti a s radostí je proţívá.  

Mezi 13 aţ 15 měsícem průměrné dítě chodí samostatně – chůze je ještě nejistá, rozejde se, 

zastaví se, většinou ještě upadne. Dítě mezi 1,5 aţ 2 roky jiţ nepadá, zvládá různé 

nerovnosti terénu, překračuje prahy, běhá o široké bázi. Zvládá chůzi do schodů, kdyţ je 

vedeno za ruku.  

Ve dvou letech dítě jiţ jistě běhá, umí poskočit na místě, seskočí z malé výšky (ze schodu), 

začíná jezdit na malém odráţedle (motorce). Do schodů chodí s přisunováním jedné nohy i 

bez přidrţování. Dolů ještě potřebuje přidrţovat. 

Ve třech letech zvládá chůzi do schodů se střídáním nohou a také chůzi ze schodů. Dovede 

šlapat na tříkolce nebo na kole s přídavnými kolečky.  

Jemná motorika a grafomotorika 

Po prvním roce je akt pouštění předmětu přesnější, jemnější a lépe načasovaný. Dítě je 

schopno postavit dvě kostky na sebe. V roce a půl je schopno postavit věţ z kostek. Dítě 

také začíná čmárat tuţkou na papír. Čáry jsou zpočátku nahodilé, později je snaha 

napodobit čáru dospělého.  

Ve dvou letech dokáţe dítě napodobivě řadit kostky svisle i vodorovně. Mezi druhým a 

třetím rokem je schopno nakreslit čáru vertikálního směru, napodobit kruh.  

Ve třech letech dítě dokáţe postavit most, hrát si s jednoduchými stavebnicemi (dřevěné 

kostky, duplo). Napodobí kresbu kříţku. Pokouší se kreslit lidi jako hlavonoţce i 

jednoduché věci. Zde platí, ţe dítě nejprve něco nakreslí, a pak to pojmenuje. 

Sebeobsluha 

Kolem druhého roku je dítě zralé zvládat vyměšování, je schopno ovládat obě funkce 

svěračů – retenci (udrţení) i eliminaci (vypouštění). (Vágnerová, 2005) V této době se také 

učí jíst lţičkou, kolem třetího roku jiţ jí samo bez problémů. Také spolupracuje při 

oblékání a obouvání, svlékat se umí většinou dříve. Kolem třetího roku vyţadují děti 

malou dopomoc se zapínáním zipů a knoflíků, zavazováním tkaniček. Jsou schopny si 

umýt samy ruce. Zuby si čistí se slovní dopomocí. 
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Vývoj řeči a komunikace 

Batolecí období je důleţité pro rozvoj všech jazykových rovin. Některé děti dříve neţ 

začnou pouţívat smysluplná slova, pouţívají vlastní ţargon, kam zařazují také pro sebe 

známá slova. Jsou to dlouhé, mnohdy zcela nesrozumitelné promluvy, které mají ale 

jednoznačnou formu sdělení, otázky či rozkazu rytmem a melodií řeči. Dítě napodobuje 

model, který má v rodině, učí se způsobu lidského rozhovoru, kdy matka na promluvu 

reaguje a dítě ji svým ţargonem zase odpovídá. Dítě si takto trénuje hlasivky, mimické 

svaly, připravuje se na opravdovou řeč. Stále lépe vyuţívá konvenční gesta jako ukazování 

a odkazování pohledem. Je potřeba myslet na to, ţe dítě čeká na svou aktivitu reakci 

dospělého, která jej utvrzuje a povzbuzuje v další produkci. Podstatný je pro něj kontakt 

s dospělým. 

V roce a půl dítě aktivně pouţívá kolem 20 aţ 30 slov, které skládá do dvouslovných 

spojení tzv. holofrází: „Ham není“, „Mimi hajá“. Dítě začíná chápat symbolický význam 

slov, mnohem většímu počtu rozumí. Začíná exponenciální nárůst slovní zásoby. Období 

druhého roku nazýváme „obdobím sémantizace“. 

Největší akcelerace dětského slovníku je mezi 18 – 24 měsíci (10x větší slovní zásoba 

pasivní i aktivní) Do dvou let se zvýší počet aktivně pouţívaných slov na 200 aţ 300, ve 

třech letech se slovní zásoba zvýší na 700 – 900 slov. Období třetího roku nazýváme 

„obdobím lexemizace“. 

Mezi 2. a 3. rokem si děti osvojují základy gramatiky. Zpočátku jsou věty jednoduché a 

agramatické, pro dítě je důleţitější obsah neţ forma sdělení. V polovině 3. roku děti 

začínají pouţívat plurál, časovat, skloňovat. Mluví ve větách s občasnými gramatickými 

nepřesnostmi. Dítě začíná pouţívat otázky, nejprve zjišťuje, ţe kaţdá věc má své jméno, 

proto se stále ptá “Co to je?“, později, ve třech letech chce znát příčinu a ptá se „ A proč?“ 

Kolem třetího roku nastává druhé kritické období ve vývoji řeči. Na dítě jsou kladeny 

poměrně velké nároky, které se týkají jak verbálních, tak neverbálních oblastí. Můţe proto 

docházet k fyziologickým obtíţím ve vývoji řeči, které se projevují tzv. vývojovou 

dysfluencí, coţ je přechodná fáze neplynulého mluvení – opakování prvních slabik, slov, 

zaráţky v mluvení, přestávky. Symptomy vývojové dysfluence se mohou projevit aţ u 

80% dětí. U většiny z nich tyto symptomy postupně vymizí. Pokud jsou posilovány 

rizikové faktory, můţe být dítě ohroţeno narušenou komunikační schopností – koktavostí. 
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3. 4 Předškolní období (3 až 6 let) 

Je to „období mateřské školy“, protoţe většina dětí jiţ navštěvuje nějaké dětské kolektivní 

zařízení. Dítě v tomto období „vyrůstá z rámce rodiny“ (Langmeier, 2013, s. 89) a 

rozšiřuje si svůj sociální prostor o nové dospělé osoby a další děti.  

Hrubá motorika 

Motorický vývoj je v procesu neustálého zdokonalování. Dítě chodí, běhá stále jistěji a 

rychleji. Poskakuje sounoţ i po jedné noze, přeskočí kaluţ i jinou překáţku. Zvládá schody 

nahoru i dolů bez přisouvání. Zlepšuje se pohybová koordinace, hbitost a ladnost pohybů. 

Udělá běţně kotoul vpřed, leze po ţebřinách a na různé průlezky. Napodobí jednoduchý 

gymnastický pohyb. Je schopno házet i chytat míč, kopat do míče, po pátém roce se 

pokouší hrát stolní tenis i líný tenis. Pokud má příleţitost, učí se plavat a lyţovat. Některé 

děti jiţ od 5 let navštěvují nějaký sportovní oddíl, i kdyţ jednostranná sportovní příprava 

pro ně není vůbec vhodná. Nejvhodnější je všestranná pohybová příprava, která odpovídá 

fyziologickému vývoji dítěte.  

Jemná motorika a grafomotorika 

Dítě by mělo mít vyhraněnou lateralitu a koordinaci ruka - oko. Předškolák zvládá navlékat 

korálky, je schopný skládat různé mozaiky z kuliček, hříbků i kolíčků. Učí se modelovat 

s plastelínou, keramickou hlínou. Zapíná knoflíky a zipy. V šesti letech by měl umět 

zavázat tkaničky u bot. Děti si staví z kostek a jiných stavebnic různé stavby, dopravní 

prostředky, skládají kolejiště. Některé děti rády oblékají panenky, pomáhají mamince 

s pečením vánočního cukroví. 

Dítě se učí správně drţet tuţku, štětec. Tříleté dítě napodobí kruh, horizontální i vertikální 

čáry, čtyřleté dítě kreslí kříţek, pětileté čtverec, šestileté trojúhelník. U postavy čtyřleté 

dítě kreslí hlavonoţce s detaily na hlavě, pětileté přidává trup, šestileté zvládne postavu i 

s krkem a všemi detaily (pět prstů na rukou, boty na nohou, knoflíky atd.). Vývoj kresby 

podle vlastních představ probíhá tak, ţe tříleté dítě něco nakreslí, a pak to pojmenuje, 

pětileté dítě jiţ naznačuje v hrubých obrysech, co kreslí, šestileté dítě kreslí nebo maluje 

s jasným záměrem (Langmaeier, 2006). 

Sebeobsluha 

Dítě se samo svléká i obléká s minimální dopomocí. Mělo by si oblečení umět poskládat. 

Zachovává čistotu ve dne i v noci. Myje si ruce před jídlem a po návratu z venku. Večerní 
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mytí zvládá s dopomocí, samo si vyčistí zuby. Zlepšuje se kultura stolování, postupně se 

učí zacházet s příborem. 

Vývoj řeči a komunikace 

Pokud dítě nastoupí do kolektivního zařízení, můţe dojít k určitým problémům ve vývoji 

řeči, hlavně po stránce plynulosti. Někdy se stává, ţe dítě začíná zadrhávat nebo dokonce 

koktat. Některé citlivé děti nekomunikují s pedagogy nebo s ostatními dětmi, jsou proto 

ohroţeny elektivním mutismem. Proto se období nástupu do mateřské školy nazývá třetím 

kritickým obdobím ve vývoji řeči.  

Výslovnost dítěte můţe mít ještě formální nedostatky, ne všechny hlásky umí dítě 

vyslovovat. Často se projevuje fyziologická dyslálie. Dítě většinou špatně vyslovuje 

sykavky a vibranty [r] a [ř]. Tyto konsonanty se obecně fixují později i po 5. roce. 

Srozumitelnost by se měla během předškolního věku upravit. Před nástupem do školy by 

dítě mělo mít výslovnost správnou. Pokud je projev nesrozumitelný nebo dítě nemluví, je 

potřeba zahájit logopedickou intervenci, a to co nejdříve. Problém můţe být v oblasti 

motoriky mluvidel nebo v nezralosti fonologické diferenciace.  

Stále narůstá slovní zásoba, ve 4 letech by dítě mělo znát asi 1500 slov, v šesti letech 2500 

– 3000 slov. 

Verbální kompetence předškolního dítěte se zdokonalují v obsahu i ve formě. Děti je 

rozvíjejí v komunikaci s dospělými, pomocí medií i svých vrstevníků. Rozvíjejí správné 

vyjadřování, učí se chápat komplexnější vztahy mezi objekty. Rozvoj řeči je vázán na 

rozvoj myšlení. Děti pouţívají více slovních druhů – předloţky, spojky, příslovce. U 

příslovcí nejprve ta příslovce, která určují místo, později i čas. Pro některé děti je čas příliš 

abstraktní, pletou si pojmy včera a zítra.  Zlepšuje se mnohočetnost významu slov.  

Období vývoje řeči mezi 3- 4 roky nazýváme „obdobím gramatizace“. 

Po gramatické stránce děti ve 4 letech začínají mluvit v delších a sloţitějších větách, 

později v souvětích.  Začínají správně vyuţívat budoucího času, mezi 4 - 6 lety si osvojí 

veškeré uţívání sloves. Uţívají minulý čas ve vyprávění.  Jsou poměrně rigidní ve 

slovosledu, mají problém pochopit souvislost, je-li slovosled rozdílný.  

„Přibliţně od 4 let začínají být děti schopné diferencovat způsob komunikace s ohledem na 

svého komunikačního partnera“ (Vágnerová, 2005, s. 224). V komunikaci s dospělými 

pouţívají zdvořilejší způsob vyjadřování. Při komunikaci s vrstevníky se děti vyjadřují 
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přímo, pouţívají specifické výrazy a oslovení. V komunikaci s menšími dětmi se 

přizpůsobí jejich komunikačním moţnostem a potřebám. Období vývoje řeči po 4. roce 

nazýváme „obdobím intelektualizace“. 

3. 5 Nástup do školy 

Dítě je zralé nastoupit školní docházku v období mezi 6 – 7 rokem. Výjimečně můţe 

nastoupit dítě mladší šest let, týká se to dětí mimořádně nadaných. Častěji se stává, ţe 

nastupují děti s odkladem školní docházky po sedmém roce věku. Tuto problematiku řeší § 

č. 37 zák. č. 561/2004Sb. tzv. Školského zákona. 

Langmeier (2006, s. 107) definuje školní zralost dítěte jako somato-psycho-sociální stav 

vývoje dítěte, který „je výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období 

útlého a předškolního dětství, je vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými 

dispozicemi pro poţadovaný výkon ve škole a je doprovázen pocitem štěstí dítěte a je 

současně dobrým předpokladem budoucího úspěšného výkonu a sociálního zařazen“. 

Motorická zralost 

Po motorické stránce je dítě nastupující do školy většinou zralé, problémy mohou mít děti 

předčasně narozené, s velmi nízkou porodní hmotností, „většina těchto dětí neplní kritéria 

tělesné a psychické zralosti před sedmým rokem“ (Langmeier, 2006, s. 111). 

Důleţitá je připravenost po stránce jemné motoriky a grafomotoriky. Dítě by mělo mít 

vyhraněnou lateralitu, správný úchop psacího náčiní, uvolněné zápěstí. Bez problémů by se 

mělo orientovat na ploše i v prostoru, mělo by být soustředěné a vytrvalé. 

Komunikační zralost 

Období nástupu do školy se také nazývá čtvrté kritické období ve vývoji řeči. U citlivých 

dětí se můţe projevit zadrhávání nebo neplynulost mluvního projevu – koktavost, 

popřípadě mutistické poruchy. Je na odbornících, aby zváţili, jestli by dítě nemělo dostat 

odklad školní docházky nebo docházet na terapie. Dítě zralé na školu by mělo mít ukončen 

foneticko – fonologický vývoj, mělo by vyslovovat správně všechny hlásky i celá slova. 

Slovní zásoba nastupujícího školáka je 2500 – 3000 slov. Dítě by mělo mluvit gramaticky 

správně, pouţívat rozvité věty a souvětí. Mělo by bez zábran komunikovat s dětmi i 

s dospělými, vést smysluplný dialog, mělo by umět souvisle vyprávět svůj záţitek nebo 

interpretovat slyšenou nebo viděnou pohádku, příběh. Mělo by umět pozdravit, poţádat, 
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poděkovat. Ve způsobu vyjadřování by mělo rozlišovat, jestli mluví s dospělým nebo se 

svým kamarádem. Mělo by také umět naslouchat druhým, vyčkat, aţ druhý dokončí 

myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se (Bytešníková, 2012). 



25 

 

4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a MŠ 

speciální 

Vzdělávání v mateřských školách je v souladu s psychologickým vývojem dítěte 

předškolního věku, respektuje jeho potřeby, schopnosti a zájmy. Přispívá k aktivnímu 

rozvoji dítěte po stránce sociální i kognitivní. Přiměřené vzdělávání v předškolním věku 

doporučoval jiţ v 17. století ve svém Informatoriu školy mateřské J. A. Komenský. 

V současné době je předškolní vzdělávání součástí našeho systému vzdělávání, dokonce se 

uvaţuje o tom, ţe by poslední ročník mateřské školy byl pro všechny děti povinný. 

4. 1 Legislativní rámec 

Mateřské školy (MŠ) a mateřské školy speciální (MŠS) byly uzákoněny a zařazeny jako 

součást výchovně vzdělávací soustavy zákonem České národní rady č. 390/1991 Sb. o 

předškolních a školských zařízeních. Tímto zákonem se původní zvláštní MŠ 

přejmenovaly na speciální MŠ pro děti mentálně, smyslově nebo tělesně postiţené a pro 

děti s vadami řeči nebo s více vadami, dále na MŠ pro nemocné děti ve zdravotnických 

zařízeních. Podle §3 mohly být děti s jakýmkoliv postiţením integrovány i do běţné 

mateřské školy. 

MŠ speciální stejně jako běţné MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. tzv. Školským 

zákonem, kterým se stává předškolní vzdělávání legitimní součástí systému vzdělávání. 

Zákon zavádí systém rámcových vzdělávacích programů, které na sebe v jednotlivých 

vzdělávacích stupních navazují. Kaţdá mateřská škola si vypracovává vlastní školní 

vzdělávací program (ŠVP), který koresponduje s celonárodním Rámcově vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 

4. 2 Úkoly, cíle a záměry RVP PV 

Úkolem RVP PV je doplňovat rodinnou výchovu, zajistit dítěti dostatek mnohostranných a 

přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Stanovuje elementární vzdělanostní 

základ, není však cílenou přípravou na školu, ale slouţí jako platforma, která pomáhá dítěti 

vyrovnat jeho vývoj a vzdělávací šance před vstupem do ZŠ. Cílem předškolního 

vzdělávání je rozvíjení dítěte po stránce citové, rozumové i tělesné a osvojení si pravidel 

chování a ţivotních hodnot. Má také usnadňovat dítěti jeho další ţivotní a vzdělávací cestu 

tím, ţe budou maximálně podporovány jeho individuální rozvojové moţnosti. 
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„Předškolní vzdělávání můţe také plnit úkol diagnostický, zejména u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a tím jim poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči a 

zlepšit jim jejich ţivotní i vzdělávací šance“ (RVP PV, s. 8).  

Vzdělávací cíle RVP PV jsou formulovány jako záměry v obecné úrovni, které jsou 

nazvány „Rámcové cíle“: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

    2. Osvojení hodnot 

    3. Získání osobnostních postojů 

„Vzdělávací obsah v RVP PV představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v mateřské 

škole. Kaţdý obsah zahrnuje vzájemně propojené kategorie, kterými jsou dílčí cíle, 

vzdělávací nabídka a očekávané výstupy“ (Bartoňová, 2012, s. 27). Vzdělávací obsah je 

rozdělen do následujících vzdělávacích oblastí: 1. biologické – oblast „Dítě a jeho tělo“, 2. 

psychologické – oblast „Dítě a jeho psychika“, 3. interpersonální – oblast „Dítě a ten 

druhý“, 4. sociálně-kulturní – oblast „Dítě a společnost“, 5. environmentální – oblast „Dítě 

a svět“ 

Podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním jsou 

stanoveny Vyhláškou č. 73/2005 a vyhláškou č. 147/ 2011 O vzdělávání dětí, ţáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, ţáků a studentů 

mimořádně nadaných. Ve třídách je sníţen počet dětí, je zajištěna přítomnost dalšího 

pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga, coţ umoţňuje individuální přístup 

pedagoga k dítěti. Pro děti s NKS je zajištěna průběţná logopedická péče a těsná 

spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

„RVP PV vychází ve své koncepci z respektování individuálních potřeb dítěte, je tedy i 

východiskem pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ať jiţ jsou 

tyto děti vzdělávány v běţné MŠ nebo v MŠ s upraveným vzdělávacím programem“ 

(Bartoňová, 2012, s. 27). 

4. 3 Komunikativní kompetence 

V této práci budou sledovány především komunikativní kompetence. Za komunikativní 

kompetence lze označit „soubor jazykových znalostí a dovedností umoţňující mluvčímu 

realizovat různé komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci, charakteristikám 

posluchačů aj“ (Průcha, 2009, s. 348). Rozvoji těchto kompetencí je věnována druhá část 
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vzdělávací oblasti RVP PV „Dítě a jeho psychika“  - podoblast „Jazyk a řeč“. Jednotlivé 

oblasti a podoblasti se navzájem prolínají, dovednosti dítě získává v návaznosti na jiné. 

Všechny oblasti pedagog u dítěte záměrně rozvíjí a podporuje.   

Je potřeba si uvědomit, ţe rozvoj komunikativních kompetencí je pro dítě předškolního 

věku naprosto klíčový. Pokud dítě před nástupem do školy nebude schopno komunikovat 

na poţadované úrovni, můţe se to negativně odrazit v celém procesu vzdělávání. 

Peutelschmiedová cituje Chomského: „Řeč je nám biologicky dána, neučíme se jí 

napodobováním (jako papoušek). Řečová schopnost se dostavuje svým vlastním tempem, 

pokud jsou zajištěny určité podmínky. Nabytí řeči se řídí určitými biologickými hodinami, 

podobně jako se pták v určité fázi vývoje začíná učit létat“ (Peutelschmiedová, 2005, s. 

160). 

V případě řeči to znamená, pokud dítě se nenaučí mluvit do puberty, tak se to jiţ nikdy 

adekvátním způsobem nenaučí. „U dítěte předškolního věku je primární zaměření 

především na eliminaci narušené komunikační schopnosti a na snahu rozvoje 

komunikačních schopností na takové úrovni, aby bylo schopno ve škole zvládat veškeré 

poţadavky, které jsou na něho kladeny“ (Bartoňová, 2012, s. 97). Rozvoj komunikačních 

kompetencí probíhá ve všech jazykových rovinách ustáleného jazykového kódu, 

verbálními i neverbálními prostředky. 

I kdyţ je rozvoj komunikativních kompetencí nejdůleţitější v předškolním věku, kaţdý 

jedinec tyto kompetence rozvíjí po celý svůj ţivot. 

4. 4 Specifika dítěte s narušenou komunikační schopností  

V MŠ speciální jsou často děti, které mají narušenou komunikační schopnost (NKS). 

Pokud je forma NKS lehčího rázu, jako dyslálie nebo opoţděný vývoj řeči, je moţné 

pomocí intenzivní logopedické stimulace tento handicap v MŠ před nástupem do školy 

eliminovat. Problémem mohou být další formy NKS jako specificky narušený vývoj řeči 

nebo NKS u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), kdy dítě mluví jen velmi omezeně 

nebo se nerozmluví, a je potřeba komunikovat pomocí alternativní a augmentativní 

komunikace (AAK). Dítě se učí komunikovat pomocí různých obrázků, piktogramů, 

symbolů. Tento druh komunikace je důleţitý pro dítě, protoţe s pomocí AAK můţe 

vyjádřit svá přání, své potřeby. Je také důleţitý pro komunikačního partnera, protoţe se 
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pomocí AAK přesvědčuje, ţe mu dítě rozumí. Pomocí AAK lze dítě vzdělávat a zvyšovat 

tak jeho šanci na další rozvoj. 

4. 5 Problematika dítěte s bilingvní výchovou  

Stále častěji mateřské školy i mateřské školy speciální navštěvuji děti, které pocházejí 

z rodin s odlišným mateřským jazykem, mají tedy bilingvní výchovu. Tento problém však 

zatím RVP PV neřeší. Bilingvismus se označuje jako dvojjazyčnost, schopnost jedince 

mluvit dvěma jazyky, „V přesnějším psycholingvistickém vymezení je bilingvismus chápán 

jako druh komunikační kompetence, umoţňující realizovat různé komunikační potřeby 

prvního i druhého jazyka“ (Bytešníková, 2007, s. 90). Pokud se v rodině mluví dvěma 

odlišnými jazyky, z nichţ jeden je jazykem okolní společnosti, má dítě situaci usnadněnou 

a je pravděpodobné, ţe oba jazyky bude ovládat jako rodilý mluvčí. Bytešníková (2007) 

nazývá tento bilingvismus bilingvismem přirozeným (přímým či rodinným). Pokud jsou 

rodiče příslušníci jednoho národa a mluví mezi sebou stejným jazykem, ale s okolní 

společností mluví dalším jazykem, pak je pro dítě tato situace náročnější, protoţe aby se 

domluvilo se svými vrstevníky, musí se většinový jazyk naučit. Nejsnadnější cestou je od 

co nejútlejšího věku navštěvovat předškolní zařízení, kde se v kolektivu dětí jazyk 

poměrně rychle naučí. Tento bilingvismus nazývá Bytešníková (2007) bilingvismem 

školským. Třetí moţnost je ta, ţe kaţdý rodič má odlišný mateřský jazyk a navíc rodina 

ţije ve společnosti, kde se mluví třetím jazykem, coţ je pro dítě nejnáročnější situace, 

protoţe je tak vystaveno trojjazyčnému prostředí. Záleţí na domluvě rodičů, které jazyky 

budou s dítětem upřednostňovat.  

Šulová (2004, In Bytešníková, 2007) rozlišuje v jazykovém vývoji bilingvních dětí několik 

etap: 

1. stadium (do dvou let) – dítě se aktivně učí slova, tak ţe si osvojuje jediný lexikální 

soubor bez ohledu na jazyk, slova se učí buď v jednom jazyce, nebo v druhém, neumí si 

slova překládat. Toto stádium nazývá „indeterminované kódování“. 

2. stádium (od druhého roku) – dítě si postupně rozšiřuje slovní zásobu ve dvou jazycích a 

začíná se učit pouţívat jazyk podle toho, s kým komunikuje. Někdy pouţije slovo v obou 

jazycích, protoţe nemá jistotu, jakou má jazykovou identitu. Na to, aby získalo dítě 

„jazykovou důvěru samo v sebe“, potřebuje určitý čas. Slovní zásobu obou jazyků si dítě 
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postupně v tomto období uvědomuje, ovšem ještě selhává z hlediska gramatických 

pravidel.  

3. stádium - dítě si jiţ přesně diferencuje slovní zásobu i gramatiku obou jazyků. Občas se 

můţe vyskytnout prolínání – interference. Kolem 4. roku dítě jiţ diferencuje jazyk podle 

komunikačního partnera, rozlišuje oba jazyky jako takové.  

Celý vývoj můţe dítěti usnadnit tzv. Grammontovo pravidlo, kdy kaţdá osoba s dítětem 

mluví pouze „svým“ jazykem. Jestli jeden z rodičů ovládá na slušné úrovni jazyk většinové 

společnosti, měl by jím s dítětem mluvit.  

Dítě s bilingvní výchovou se potýká s mnohem vyššími nároky neţ ostatní jeho vrstevníci. 

Předškolní dítě „kromě osvojení jazyka musí zvládnout odlišovat bezpečně dva jazykové 

systémy a ještě se vyrovnat s identifikací a kulturami, které oba jazyky reprezentují a 

zprostředkovávají“. (Bytešníková, 2007, s. 93) To klade také vysoké nároky na učitele 

v mateřských školách a logopedy, kteří by měli být schopni se včas zaměřit na 

logopedickou prevenci a být schopni informovat rodiče o způsobu výchovy těchto dětí. 

K velkému problému dochází, jestliţe dítěti s bilingvní výchovou je diagnostikována 

narušená komunikační schopnost. 



30 

 

5  Narušená komunikační schopnost 

5. 1 Vymezení pojmu 

Jakoukoliv odchylku od běţného vývoje řeči a jakýkoliv problém s komunikací u člověka 

jiţ mluvícího se nazývá „narušená komunikační schopnost“. Tento termín zahrnuje 

všechny druhy a typy narušené komunikační schopnosti a je jedním ze základních termínů 

současné logopedie. V němčině se pouţívá termín Störung von Kommunikationfähigkeit, 

v angličtině Comunicative disability, v ruštině Narušenaja komunikacionnaja spasobnosť. 

Narušená komunikační schopnost (NKS) zahrnuje nejen rovinu foneticko-fonologickou, 

která je pro běţnou veřejnost nejvíce patrná, ale sleduje jedince i v ostatních rovinách jako 

je lexikálně -sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická. Za narušenou 

komunikační schopnost se nepovaţuje fyziologická dyslálie u dětí do 5 let, která je 

způsobena nevyzrálostí nervové soustavy a neobratností mluvních orgánů, fyziologický 

dysgramatismus u dětí do 4 let a fyziologická dysfluence mezi 3 – 4 rokem dítěte. 

Nejlépe vystihuje pojem narušená komunikační schopnost definice, kterou uvádí Lechta 

(1990, s. 19): „ Komunikační schopnost jednotlivce je narušená tehdy, kdyţ některá rovina 

(nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně na jeho 

komunikační záměr. Přitom můţe jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, 

morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu jazykových projevů, resp. můţe jít o 

verbální i neverbální, mluvenou i grafickou formu interindividuální komunikace, její 

expresivní i receptivní sloţku“. Narušení komunikační schopnosti můţe být trvalé nebo 

přechodné, můţe být úplné nebo částečné (Lechta, 2003). 

5. 2 Příčiny a rozdělení NKS 

Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti jsou různé, mohou vzniknout v období 

vývoje dítěte před narozením – prenatálním, v průběhu porodu – perinatálním nebo 

v období po narození – postnatálním. Mezi nejčastěji uváděné příčiny se uvádí: genetické 

vady, vývojové odchylky, orgánová poškození receptorů, centrální části mozku, efektorů, 

infekční onemocnění. V období po narození působí: nestimulující prostředí, narušení 

sociální interakce, úrazy, nádorová onemocnění mozku, mozkové příhody apod. 

Lechta (1990) rozděluje NKS do 10 základních kategorií podle symptomů, které jsou pro 

to které narušení nejtypičtější – aplikuje symptomatické hledisko (Klenková, 2006, s. 55): 
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1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), 2. získaná orgánová nemluvnost (afázie), 3. 

získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), 4. narušení zvuku řeči (rinolálie, palatolálie), 

5. narušení fluence (plynulosti) řeči (huhňavost - tumultus sermonis, koktavost - balbuties), 

6. narušení článkování řeči (dyslálie, dysatrie), 7. narušení grafické stránky řeči, 8. 

symptomatické poruchy řeči, 9. poruchy hlasu, 10. kombinované poruchy a poruchy řeči. 

5. 3 Logopedická intervence a diagnostika NKS 

Má-li jedinec problémy s narušenou komunikační schopností, coţ jej limituje 

v komunikaci s druhými, je potřeba zahájit logopedickou intervenci. Hlavním činitelem 

logopedické intervence je logoped, který u jedince identifikuje NKS, eliminuje NKS a 

předchází NKS. Tomu odpovídají cíle logopedické intervence, které logoped dosahuje na 

třech úrovních: 1. logopedická diagnostika, 2. logopedická terapie, 3. logopedická 

prevence 

Tyto tři úrovně se navzájem prolínají, často diagnostiku, terapii a prevenci nelze od sebe 

odlišit. Terapie bezprostředně navazuje na diagnostiku a současně se terapie prolíná 

s prevencí. 

V rámci preventivní medicínské péče se uplatňuje primární logopedická prevence, na 

rizikové skupiny je zaměřena sekundární prevence a na jedince s NKS je zaměřena 

terciální prevence, která eliminuje sociální dopady, které vznikají v důsledku NKS. 

Cílem logopedické diagnostiky je tedy stanovení diagnózy. Logoped se však nezaměřuje 

jen na patologii, ale také na neporušené funkce, které můţe vyuţít v následné terapii. 

„Logopedická diagnostika má za cíl co nejpřesnější postihnutí NKS jako východisko pro 

správný výběr a aplikaci intervenčních metod“ (Klenková, 2006, s. 57). Logopedická 

diagnostika tak specifikuje druh NKS, příčiny vzniku, průběh postiţení, stupeň, zvláštnosti 

a následky NKS. Na základě stanovené diagnózy vypracovává plán logopedické 

intervence, podle kterého se postupuje jak u dětí s narušeným vývojem komunikační 

schopnosti, tak u jedinců s NKS. Kromě logopeda se na diagnostice podílejí odborníci z 

jiných oborů, se kterými logoped spolupracuje, jako jsou: pediatr, foniatr, 

otorinolaryngolog, neurolog, psycholog, psychiatr, speciální pedagog a další. 

Jak uvádí Mikulajová (In: Lechta, 2003) se diagnostika narušeného vývoje řeči postupně 

přenesla z medicínského přístupu - přístupu z hlediska patologie v 50. letech minulého 
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století k celostnímu přístupu, kdy se do popředí dostávají pragmatické schopnosti dítěte, 

bere se v úvahu i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá – etnografický přístup. 

5. 4 Kategorie narušené komunikační schopnosti 

U předškolních dětí v mateřské škole je moţné se setkat s celou řadou druhů NKS, 

převáţně s problematikou související s vývojem řeči jedince. Mezi tyto druhy je moţné 

zařadit následující kategorie NKS: 

- Narušený vývoj řeči – opoţděný vývoj řeči a specificky narušený vývoj řeči 

(vývojová dysfázie) 

- Narušení článkování řeči – dyslalie a dysatrie 

- Narušení zvuku řeči – rinolalie a palatolalie 

- Narušení plynulosti řeči – koktavost a breptavost 

- Mutismus 

- Symptomatické poruchy řeči u dětí s mozkovou obrnou a dětí s mentálním 

postiţením 

- Problematika řeči u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) 

5. 4. 1 Narušený vývoj řeči 

Ve třetí kapitole byl popsán řečový vývoj dítěte. Aby probíhal správný vývoj řeči, musí být 

splněny určité podmínky a to jak vnitřní, tak vnější. Z vnitřních podmínek musí být 

splněny: zdravý vývoj zvukového a sluchového analyzátoru, předpoklady a nadání pro řeč, 

nepoškozená CNS a mluvní orgány, dobrý celkový fyzický a duševní vývoj dítěte, 

uspokojivý vývoj intelektu. Z vnějších faktorů působí na vývoj řeči dítěte celkový vliv 

prostředí a výchovy, přiměřené podněty a stimulace ke komunikaci. 

Narušený vývoj řeči se netýká pouze zvukové stránky řeči, je to „systémové narušení 

jedné, více anebo všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka, rozvíjení 

jazykových schopností) u dítěte s ohledem na jeho chronologický věk. Deficity se pak 

mohou projevovat v rovině morfologicko-syntaktické, lexikálně sémantické, foneticko-

fonologické a pragmatické“ (Klenková, 2006, s. 64). 

Je-li narušený vývoj řeči dominujícím příznakem v klinickém obraze, pak je pokládán za 

nozologickou jednotku a hovoří se o specificky narušeném vývoji řeči - vývojové dysfázii. 

Pokud se narušený vývoj řeči u dítěte vyskytuje jako symptom jiných vývojových poruch 
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nebo deficitů, pak to není samostatná nozologická jednotka, ale je nazýván 

symptomatickou poruchou řeči. 

Z hlediska stupně se můţe narušený vývoj řeči projevovat úplnou nemluvností (u hluboké 

mentální retardace) aţ po případy lehkých odchylek. 

Podle hlediska průběhu vývoje řeči, které rozpracoval (Sovák, 1978, 1982, In: Škodová, 

Jedlička, 2007)), můţe narušený vývoj řeči spadat pod následující kategorie: 

- opoţděný vývoj řeči prostý – v důsledku opoţděného vývoje nervové soustavy, lehké 

nedoslýchavosti, nepodnětného prostředí – prognóza dobrá v případě včasné logopedické a 

speciálně-pedagogické intervence 

- omezený vývoj řeči – v důsledku mentálního postiţení, těţší poruchy sluchu, patologické 

sociální prostředí – prognóza nepříznivá, vývoj řeči dítěte nedosáhne normy 

- přerušený vývoj řeči – v důsledku úrazu hlavy, nádoru na mozku, váţného duševního 

onemocnění, psychického traumatu – je-li stav dítěte po vyléčení příznivý, můţe vývoj 

pokračovat, prognóza dobrá; nese-li si však dítě následky, potom vývoj řeči bude omezený 

- odchylný (scestný, aberantní) vývoj řeči – bývá v důsledku organického poškození 

mluvidel - nejčastěji v důsledku orofaciálních rozštěpů. Dnes se včas operují, dítě brzy 

dosahuje normálního vývoje řeči. 

Z hlediska věku:  

- do konce 1. roku – fyziologická nemluvnost 

- do konce 3. roku – prodlouţená fyziologická nemluvnost (je-li dítě zdravé) 

- v případech skutečně narušeném vývoji řeči se jedná o patologickou vývojovou 

nemluvnost 

Opožděný vývoj řeči prostý 

Opoţděný vývoj řeči se diagnostikuje, pokud dítě nemluví ve 3 letech nebo mluví výrazně 

méně neţ je norma. Je potřeba provést vyšetření foniatrické, jestli dítě nemá sluchovou 

vadu, dále oční vadu, poruchu intelektu, orofaciální rozštěp, akustickou dysgnózii nebo 

poruchu autistického spektra. Dále je potřeba zjistit v jakém prostředí dítě ţije, je-li 

prostředí dostatečně podnětné, není-li citově deprivováno, zjistit osobní a rodinnou 

anamnézu – průběh porodu, porodní váhu, genetické vlivy. 

Podle Škodové, Jedličky (2007, s. 104): „Opoţděný vývoj řeči prostý je charakterizován 

velmi rychlou úpravou při volbě správného terapeutického postupu. Dítě nezaostává s 
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výjimkou řeči v ţádné z oblasti svého vývoje, mimo vyjadřovacích potíţí nemá ţádné další 

problémy“. 

Jako terapie slouţí motivace k řeči, dostatek přiměřených řečových podnětů, poskytnutí 

správného řečového vzoru, podpoření mluvního apetitu, rozvíjení sluchové a zrakové 

percepce, rozvíjení hrubé, jemné motoriky a oromotoriky, rozvíjení receptivní i expresivní 

řečové schopnosti. Takovému dítěti můţe výrazně pomoci zařazení do dětského kolektivu 

v mateřské škole, kde se rychle rozmluví. 
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6  Specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie 

6. 1 Vymezení termínu 

Zvláštní kategorií narušeného vývoje řeči je specificky narušený vývoj řeči zvaný také 

vývojová dysfázie (VD). Je to centrální porucha řeči, a pokud se jedná o hlavní poruchu, 

která se u dítěte vyskytuje, pokládá se za nozologickou jednotku. Dříve byla nazývána jako 

sluchoněmota, alalie, dětská vývojová nemluvnost, afemie, apod.  

V angličtině se pouţívá termín specific language disorder nebo developmental language 

disorder nebo specific language impairment (SLI). „R.L. Love a W.G. Webb (2009, s. 298) 

charakterizují termín SLI jako závaţnou poruchu expresivní a/nebo receptivní stránky 

jazyka s normálním výkonem v jiných dovednostech v neverbální inteligenci“ (In: 

Klenková, 2012, s. 77). 

Škodová, Jedlička (2003, s. 106) označují termínem vývojová dysfázie „specificky 

narušený vývoj řeči, projevující se ztíţenou schopností nebo neschopností naučit se 

verbálně komunikovat, i kdyţ podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené“. 

Slovenské logopedky Mikulajová, Rafajdusová (1993, ss. 31-32) uvádějí následující 

definici: „Za dysfázii povaţujeme specificky narušený vývoj řeči v důsledku raného 

mozkového poškození různé etiologie, které postihuje tzv. řečové zóny vyvíjejícího se 

mozku. Dysfatické děti nemají takové známky neurologického či psychiatrického 

onemocnění nebo takovou poruchu sluchu a ani nevyrůstají v takových podmínkách, které 

by mohly vysvětlit charakter jejich těţkostí. Úroveň jejich jazykových schopností je výrazně 

horší, neţ se očekává při jejich neverbálních intelektových schopnostech. Porucha řeči má 

systémový charakter a v různé míře zasahuje impresivní i expresivní oblast v rovině 

fonologické, morfologicko-syntaktické, lexikálně sémantické a pragmatické. Přítomné jsou 

deficity v sémantickém zpracování informací.“  

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10, vydané Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) v Ţenevě roku 1992 je vývojová dysfázie zařazena do kategorie 

poruchy psychického vývoje (F80 – F89) mezi specifickými poruchami vývoje řeči a 

jazyka (F80) (Klenková, 2012, s. 78): 

F 80.1 - expresivní poruchy vývoje jazyka – vylučuje se Landauův-Kleffnerův syndrom, 

vývojová dysfázie a afázie receptivního typu, elektivní mutismus, mentální retardace a 
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pervazivní vývojová porucha. Specifická vývojová porucha, při níţ schopnost dítěte 

pouţívat expresivní mluvenou řeč je výrazně pod hranicí odpovídající jeho mentálnímu 

věku, ale porozumění jazyku je v mezích normy. Mohou a nemusí se vyskytovat 

abnormality v artikulaci.  

F  80.2 - receptivní poruchy vývoje jazyka – vylučuje se Landauův-Kleffnerův syndrom, 

autismus, vývojová dysfázie expresivního typu, elektivní mutismus, opoţděný vývoj řeči 

způsobený hluchotou a mentální retardace. Specifická vývojová porucha, při níţ schopnost 

dítěte rozumět jazyku je pod úrovní odpovídající jeho mentálnímu věku.  

Receptivní porucha jazyka nebývá osamocena, jestliţe dítě špatně dekóduje na příjmu, pak 

má problémy i v expresivní sloţce jazyka. „Ve skutečnosti bývají všechny případy 

expresivní řeči rovněţ výrazně ovlivněny a abnormality v produkci slov a hlásek jsou 

časté“ (Mikulajová, In: Lechta, 2003, s. 61). Dlouhá (2003) poznamenává, ţe u dětí 

s typickým SLI jsou “Expresivní poruchy řeči manifestací zhoršeného dekódování 

vstupních informací“ (Dlouhá, 2003, s. 8).  

6. 2 Etiologie specificky narušeného vývoje řeči 

Vývojová dysfázie je řazena do vývojových řečových poruch na základě poruchy percepce 

řeči. Předpokládá se, ţe VD vzniká následkem poruchy centrálního zpracování řečového 

signálu. Je zde předpoklad, ţe nedochází k loţiskovému poškození CNS, nýbrţ k 

difuznímu postiţení právě v centrální sluchové oblasti řečových center a nejen v nich, 

nýbrţ zasahuje celou centrální korovou oblast a podle váţnosti postiţení se projevuje 

různou hloubkou příznaků.  

Příčinu lze hledat (Mikulajová, In: Lechta, 2003): 

- v důsledku lehkého poškození řečových center v levé hemisféře, a to buď v pre-, 

peri-, či postnatálním období vývoje jedince  

- v dědičnosti - v rodině se vyskytuje tzv. vrozená řečová slabost, je moţné nalézt 

odchylky na některých chromozomech 

Dlouhá upozorňuje, ţe „Děti s pozitivní rodinnou anamnézou mají výrazně vyšší riziko pro 

vývojové poruchy řeči neţ ostatní děti. Děti, které mají poruchy percepce i exprese, nesou 

vyšší riziko si toto postiţení udrţet aţ do školního a adolescentního věku a do dospělosti, 

popřípadě trpět vývojovými poruchami čtení a psaní“ (Dlouhá 2003, s. 12).  
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Někteří autoři ještě uvádějí jako příčinu nevyzrálost mozkových center. 

„V současnosti převládá názor, ţe etiologie narušeného vývoje řeči má multidimenzionální 

charakter, kde působí větší počet činitelů ve sloţitých interakcích“ (Mikulajová, In: 

Lechta, 2003, s. 64).   

Častěji se projevuje porucha u chlapců v poměru k dívkám 4 : 1. Podle Dlouhé (2003) mají 

častěji chlapci pozitivní rodinnou anamnézu ze strany otce.  

Někteří autoři se domnívají, ţe má vliv i sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Především nízký sociokulturní status rodiny, rozvody v rodině či bilingvní prostředí, to ale 

nebylo potvrzeno. Tyto faktory mohou ale VD komplikovat. 

S velkou pravděpodobností má vliv vztah rodič - dítě. Rodiče svým intuitivním, citlivým 

chováním vůči dítěti mohou za optimálních okolností významně sníţit riziko VD  - u dítěte 

nastává kompenzační zlepšení, rizikoví rodiče naopak mohou přispět ke zhoršení 

existujících rizik, pak nastává dekompenzační zhoršení (Papoušek a Papoušek 1990, In: 

Lechta, 2003).   

6. 3 Symptomatologie 

Specificky narušený vývoj řeči se projevuje nerovnoměrným vývojem celé osobnosti, ať 

jiţ v lingvistické (řečové) oblasti, tak i v nelingvistické oblasti jako je jemná i hrubá 

motorika, orientace, paměť, percepce, pozornost apod.  

Dlouhá poznamenává, ţe: „Vývojová dysfázie je charakteristická nejen opoţděným 

vývojem řeči, ale tento vývoj je aberantní. Aktivní slovní zásoba se rozvíjí velmi pomalu, 

děti mívají vlastní slovník, vázne syntéza slabik do slov a syntéza slov do správné větné 

struktury: řeč je agramatická, nesrozumitelná. Základní příčinou je postiţení sluchové 

percepce – porucha centrálního sluchového zpracování řeči. Příčinou neschopnosti dítěte 

vnímat sluchové a řečové prvky je vada ve vnímání sluchových symbolů“ (Dlouhá 2003, s. 

13). Tato vada způsobuje, ţe je narušena akustická diferenciace a krátkodobá verbální 

paměť. Také fonologické uvědomování párových hlásek z hlediska znělosti a neznělosti, 

tvrdosti a měkkosti či délky. Sníţena je i rychlost zpracování zvukového signálu. 

V lingvistické oblasti se projevuje opoţděným vývojem řeči. Jak zmiňují Škodová, 

Jedlička (2007) v povrchové struktuře (odpovídá foneticko – fonologické rovině) je 

postiţena diferenciace znělosti a neznělosti hlásek, závěrovosti – nezávěrovosti, celkově 
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špatná artikulace hlásek, záměny a redukce hlásek či slabik v delších slovech (např. 

lokomotiva dítě vyslovuje lomokotiva apod.) 

V hloubkové struktuře je narušena jak rovina lexikálně – sémantická: nedostatečná aktivní 

slovní zásoba, problematické třídění, aplikace a diferenciace slov, tak rovina morfologicko 

– syntaktická: vyskytují se četné dysgramatismy - dítě pouţívá špatné předloţky, pády, 

časy, vynechává „se, si“, pouţívá nesprávný slovosled ve větě, často redukuje větnou 

stavbu na věty holé a nakonec také rovina pragmatická při realizaci komunikačního 

záměru. 

V nelingvistické oblasti jsou narušené, či jsou patrné: diskrepance mezi verbálními a 

neverbálními schopnostmi, paměťové funkce – krátkodobá paměť, vnímání a chápání 

časových vztahů, prostorových vztahů (pravo-levá orientace) a orientace ve vlastním 

tělesném schématu, motorické funkce – jemná motorika rukou, mluvidel, prostorové 

uspořádání pohybů, koordinační obtíţe, zrakové vnímání – orientace na ploše, opoţděný 

vývoj kresby, lateralita – nevýhodné typy laterality jako nevyhraněná dominance, zkříţená 

lateralita ruky a oka, levostranná lateralita, obtíţe v sociální oblasti – dítě nedokáţe 

vyjádřit své pocity a potřeby, bývá agresivní, často se straní a uzavírá do sebe. 

6. 4 Diagnostika 

Diagnostika specificky narušeného vývoje řeči je sloţitým procesem, na kterém se podílí 

tým skládající se z lékařů (pediatr, neurolog, foniatr), psychologa a logopeda. Správná a 

včasná diagnostika je důleţitá pro následné terapeutické postupy. Podle Klenkové (2006, s. 

71) „Týmová spolupráce má zajistit stanovení diagnózy, na jejímţ podkladě bude pro 

kaţdé dítě zpracován individuální terapeutický plán.“ Významná je diferenciální 

diagnostika, protoţe často bývá VD zaměňována za jiné poruchy komunikace. 

Logoped vyšetřuje všechny sloţky řeči, a to jak v percepci, tak v expresi, foniatr se zabývá 

sluchem, neurolog mozkovou aktivitu, psycholog ostatní sloţky osobnosti dítěte.  

Foniatrická diagnostika se opírá, jak uvádí Škodová, Jedlička (2007) o skór Indexu vnitřní 

informace řeči, který bývá niţší neţ 0,7 a dále o Test fonematického sluchu, ve kterém 

dysfatické dítě vykazuje niţší procento úspěšnosti neţ je příslušná věková norma.  

Při neurologickém vyšetření se mohou projevit změny mozkových funkcí na křivce EEG, 

někdy také nemusí. Občas se mohou objevit epileptiformní aktivity, ale bez epileptických 

záchvatů (Dlouhá, 2003). Počítačová tomografie (CT) bývá negativní. Uvedené nálezy 
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odpovídají difuznímu postiţení CNS. Podle Škodové a Jedličky (2007) postiţení řeči 

nemusí být v souladu s neurologickým postiţením. 

6. 4. 1 Diagnostika logopedická 

Logopedickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku provádí klinický logoped, a ta je 

zaměřena na (Škodová, Jedlička, 2007): 

1. Orientaci v prostoru a čase 

2. Lateralitu – vyuţívá se standardní Test laterality (Ţlab, Matějček 1972, In: Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová 2001)   

3. Motorické funkce:  

a) vyšetření motoriky mluvidel pomocí Testu aktivní mimické psychomotoriky podle 

Kwinta (Böhme, 1972, In: Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001) – děti s VD mají časté 

poruchy motoriky mluvidel a koordinaci pohybu mluvidel, nedokáţou plynule navazovat, 

jestliţe se střídají antagonistické pohyby rtů, vázne pohyb jazyka. 

b) Vyšetření celkové motoriky pomocí Ozeretzkého testu (1931) v úpravě Göllnitzově 

(1973) – statická koordinace celého těla, dynamická koordinace horních končetin, 

dynamická koordinace celého těla, rychlost motoriky rukou, rychlost a preciznost při 

současné realizaci dvou pohybů, preciznost izolovaných pohybů. Děti s VD mohou mít 

výrazné koordinační potíţe. 

4. Sluchové vnímání – děti mají poruchy akusticko – verbálních procesů (percepce a 

zpracování slovních podnětů, jejich uchování v paměti a vybavování včetně paměťového 

učení). Z testů se vyuţívá: 

a) Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí (Škodová a kol., 1995). Jedná 

se o sluchové rozlišování hlásek zvukově podobných a slov zvukově podobných, ale 

významově odlišných. Diferenciálně diagnostický význam má neúspěch v tomto testu 

dítěte staršího 5 let.  

b) U dětí mladšího školního věku se vyuţívá Zkouška sluchové diferenciace (Wepman, 

Matějček, 1987) - dítě má rozeznat dvě bezesmyslné slabiky a rozhodnout, jestli jsou 

stejné nebo ne. Dále se vyuţívá Zkouška sluchové analýzy nebo syntézy (Matějček, 1987) – 

rozklad slov na hlásky a skládání slov z hlásek. Neúspěch v tomto testu má diferenciálně 

diagnostický význam u dítěte po absolvování 1. třídy a staršího 8 let. 



40 

 

5. Zrakové vnímání – v klinické logopedii se pouţívá Vývojový test zrakového vnímání 

(Frostigová, 1972), který je zaměřen jak na hodnocení úrovně vizuální percepce, tak i na 

senzomotorickou koordinaci a manuální zručnost. Je pouţitelný pro děti od 4 do 8 let. Má 

pět subtestů:  

a) Test vizuomotorické koordinace – dítě s VD má zde výrazné obtíţe. Ke zvládnutí 

testu je potřeba dobré zrakové vnímání, zralá senzomotorická koordinace a jemná 

motorika.  

b) Diferenciace figura – pozadí, je potřebná nejen ke sledování a popisu obrázku, ale i 

k obkreslení obrázku. V terapii se začíná s výraznou figurou a přechází se ke sloţitějším a 

barevnějším obrázkům. 

c)  Konstantnost tvaru – při tomto subtestu je potřeba si zapamatovat tvar a pouţít jej 

v jiné souvislosti. Dítě s VD s tím má značné potíţe, také má problémy rozeznat a 

pojmenovat barvy. 

d) Poloha v prostoru – dítě musí poznat obrázek, i kdyţ je otočený nebo vzhůru 

nohama. Dysfatické dítě nepozná předmět a není schopno správně kostku umístit. V terapii 

se pouţívají nejprve trojrozměrné předměty, potom dvojrozměrné tvary. 

e) Prostorové vztahy – dysfatik má problémy s orientací v prostoru, při pohybových 

hrách se neumí vyhnout překáţce, ztrácí a zaměňuje směr, není schopen běţet slalomovou 

dráhu.  

6.  Řeč v percepci i v expresi -  vyšetření řeči popisuje Mikulajová (In: Lechta 2003), 

která uvádí, ţe se zatím nedá validně testovat řečová produkce u dítěte, hodnotit řečové 

schopnosti v jednotlivých jazykových rovinách, kromě foneticko – fonologické roviny. 

 a) foneticko – fonologická rovina se hodnotí stejnými testy jako sluchové vnímání: 

Zkouška sluchové diferenciace (Wepman, Matějček, 1987) a Zkouška sluchové analýzy 

nebo syntézy (Matějček, 1987). Pomocí opakování slov se zkouší artikulační obratnost.  

 a) morofologicko – syntaktická rovina se u dítěte hodnotí na základě porozumění 

slovním spojením a větám, otázek a instrukcí, opakování vět a souvislý projev dítěte pří 

popisu obrázku, reprodukci povídky, vyprávění na zadané téma, v běţném dialogu. 

Rozlišuje se porozumění gramatickým strukturám a uplatňování gramatických pravidel 

v běţné řeči. Gramatická správnost řeči se testuje pomocí Ţlabovy zkoušky jazykového citu, 

je určena pro děti ve věku 6 – 10 let. 
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 b) U lexikálně – sémantické roviny se hodnotí aktivní a pasivní slovník. Aktivní 

slovník se testuje pomocí Kondášovy obrázkově – slovníkové zkoušky (1972) (Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová 2001), coţ je test pro dítě před nástupem do školy. Uţitečné je také 

třídění obrázků do nadřazených kategorií. 

 c) pragmatická rovina – hodnotí se komunikační záměr dítěte, jeho konverzační 

schopnosti, schopnost vést dialog a vyprávět příběhy 

Mikulajová pouţila na měření úrovně vývoje řeči test německých autorů H. Grimmové a 

H. Scholera z roku 1978, přepracovaný 1991 - Heidelberský test řečového vývoje (H-S-E-

T), který upravila v roce 2000 a pouţila na slovenskou populaci. Tento test diferencuje dva 

aspekty řeči: řečově – lingvistickou sloţku a řečově pragmatické kompetence (Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová, 2001). „H-S-E-T odpovídá na otázky typu: Na jaké úrovni vývoje 

řeči se dítě právě nachází? Jaké strategie zpracování verbální informace pouţívá? Jaké 

pokroky ve vývoji řeči lze u něho očekávat?“ (Mikulajová, In: Lechta, 2003, s. 90). 

Nediagnostikuje foneticko – fonologickou rovinu. 

7.  Grafomotriku (kresbu) – kresba dysfatických dětí je zcela typická a nápadná. Je 

typická deformace tvarů, nesprávně zobrazené přímky, úhly i křivky. Čáry jsou slabé, 

roztřesené, nepřesné. Dítě většinou špatně drţí tuţku, buď celou dlaní, anebo špetkou. 

Obrázky mají špatné proporce, rozloţení kresby na papíře je nestandardní. Dětí kreslí části 

obrázku přes sebe, velká část papíru zůstává nevyuţita. Často nelze rozeznat, co má kresba 

představovat. 

8.  Čtení, psaní, počítání – nástup rozvoje symbolických funkcí je téměř vţdy opoţděný. 

9.  Paměť, aktivita a koncentrace pozornosti – u dítěte je narušena krátkodobá paměť. 

Nepamatuje si základní instrukci, nedovede ji analogicky pouţít. Dítě komolí slova, věty. 

Nezvládne jednoduchou říkanku, nedokáţe napodobit stále se opakující rytmickou řadu. 

Typické jsou poruchy pozornosti, kvalita paměti můţe mít diferenciálnědiagnostickou 

hodnotu. 

6. 4. 2 Psychologická diagnostika 

Pro dítě s vývojovou dysfázií je typický nerovnoměrný vývoj osobnosti, přičemţ porucha 

intelektu není přítomna, naopak intelekt můţe být i nadprůměrný. Můţe však dojít 

k sekundárnímu poklesu intelektu, pokud terapie není zahájena včas, pro nedostatek 

informací jak uvádí Škodová, Jedlička (2007). Při vyšetření se projevuje difuzní postiţení 
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CNS, coţ se projevuje specifickým rozptylem výkonů, které se vztahují k paměti, ke 

koncentraci pozornosti apod. Součástí psychologického vyšetření je kresba lidské postavy 

a zkouška obkreslování. Postava v kresbě dysfatického dítěte je obsahově chudá, chybí 

detaily na obličeji i různé části jako krk, prsty. Ve zkoušce obkreslování dysfatické děti 

pravidelně selhávají, protoţe je narušena souhra zrakového vnímání a jemné motoriky 

ruky. 

Neuropsychologické vyšetření provádí pouze klinický psycholog. Diagnostikuje se 11 

oblastí psychického vývoje. Výsledkem je vhled do struktury psychických funkcí a 

dysfunkcí dítěte, jeho silných a slabých stránek (Mikulajová, In: Lechta 2003). 

6. 4. 3 Diferenciální diagnostika 

Dítě je potřeba vyšetřit ve všech projevech, protoţe při diagnostice je potřeba vyloučit 

(Škodová, Jedlička 2007): 

- Vývojovou dysatrii – řečové potíţe vyplývají z jiného neurologického postiţení 

(organické postiţení CNS). 

- Vadu nebo poruchu sluchu – nutné řádné vyšetření sluchu, u dítěte nebývá opoţděn 

vývoj dalších sloţek osobnosti. 

- Opoţděný vývoj prostý – kromě řeči není opoţděn vývoj dalších sloţek osobnosti, 

v dostatečně podnětném prostředí a při správném vedení dítěte se vývoj řeči brzy 

upraví. 

- Opoţděný vývoj řeči při mentálním postiţení – rovnoměrný opoţděný vývoj dítěte 

ve všech sloţkách celého vývoje osobnosti. 

- Těţkou dyslalii – nejčastější záměna, týká se hlavně VD receptivní.  

Klenková (2006) ještě přidává: 

- Autismus – dítě výrazně selhává nejen v oblasti komunikace, ale i v oblasti vnímání 

a sociálního chování (Opatřilová in Pipeková 2006). Je potřeba jej vyšetřit 

na odborném pracovišti. 

- Mutismus – psychogenní nemluvnost v určitých situacích, vývoj řeči je intaktní. 

- Syndrom Landau – Kleffnerův – tzv. epileptická afázie, kdy dochází ke ztrátě 

komunikačních schopností na základě epileptické aktivity mezi 3. a 5. rokem ţivota 

dítěte. 
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6. 5 Terapie 

Pro co nejúčinnější terapii, je potřeba, aby byla provedena komplexní diagnostika, ze které 

se vychází. Terapie vývojové dysfázie je dlouhodobá a kaţdé dítě s VD vyţaduje 

individuální terapeutický plán, podle kterého je potřeba rozvíjet celkovou osobnost dítěte. 

Klenková cituje Lejsku (2003, In: Klenková, 2006) ţe při terapii je potřeba myslet na to, ţe 

některá centra v mozku dítěte ještě dozrávají, proto se nelze zaměřovat pouze na nápravu 

řeči, ale na celou škálu různých podnětů jako jsou zvuky, barvy, tvary, rytmus, aby se 

podpořilo dozrávání mozku. Nelze se tedy zaměřit pouze na lingvistickou oblast s důrazem 

na výslovnost, jako se logoped zaměřuje v případě dyslalie. Terapie dítěte s VD vyţaduje 

souhru týmu skládajícího se z lékařů (pediatr, foniatr, neurolog), logopeda, psychologa, 

pedagogů a rodičů dítěte.  

Terapie se nezaměřuje pouze na oblasti, ve kterých dítě selhává, protoţe nelze rozvíjení 

jednotlivých schopností a dovedností cvičit izolovaně. Podle Škodové, Jedličky (2007, 

s. 121) “Je třeba všechny rehabilitační a edukační i reedukační postupy kombinovat tak, 

aby dítě mohlo co nejvíce vyuţít toho, co jiţ umí“. 

Mikulajová se zmiňuje o tom, ţe se dříve při terapii kladl důraz především na zvukovou 

stránku řeči. „Moderní přístup naopak zdůrazňuje, ţe vývojově nejdříve rozvíjíme 

pragmatické funkce (protoformy, komunikační záměr) a rané sémantické kategorie, na ně 

navazují rané syntaktické formy a aţ potom dítě učíme vyslovovat jednotlivé hlásky“ 

(Mikulajová, In: Lechta, 2005, s. 40). 

Klenková (2012, ss.  84, 85) shrnuje zásady (metody) terapie VD:  

- zásada imitace normálního vývoje řeči, kdy se začíná na úrovni dítěte a dále se 

pokračuje podle zásad řečového vývoje 

- zásada k „provokování“ k řečovému projevu - vytváří se podmínky, aby dítě mělo 

potřebu co nejvíce mluvit 

- zásada preferování obsahové stránky před formální 

- zásada komentování – dospělý neustále komentuje činnosti a situace, ve kterých se 

dítě nachází (metoda „self talking“ – z pohledu dospělého a metoda „paralell 

talking“ – z pohledu dítěte) 

- metoda korekční zpětné vazby – jestliţe dítě něco řekne chybně, dospělý to po něm 

zopakuje správně 
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- metoda rozšířené imitace – dospělý opakuje a současně rozšiřuje verbální projev 

dítěte 

- zásada názornosti a vývojovosti – terapie musí navazovat na aktuálně probíhající 

stádium vývoje řeči 

Klenková (2012) také zmiňuje principy z francouzské logopedické praxe Montfort, 

Sanchez (1996): 

- princip priority komunikace – důraz je kladen na komunikační funkčnost zvolených 

aktivit 

- princip výběru potenciálně pozitivních oblastí – důraz se klade na to, co dítěti jde a 

ne na to, co mu nejde 

- princip multisenzority – řečovou terapii podporujeme všemi smysly, mohou se 

vyuţívat různé obrázky, znaky, znakový jazyk, Makaton, piktogramy. Jakmile se u 

dítěte zlepší verbální komunikace, od jejich pouţívání se ustupuje. 

Škodová, Jedlička (2007) doporučují na počátku terapie rozvíjet zrakové vnímání – 

schopnost rozlišení detailu směrem nahoru - dolů, později vpravo – vlevo. Škodová, 

Jedlička (2007) navrhují Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové (Frostig, 1972). 

Test koordinuje zrakové vnímání s motorikou ruky. Tento test ale nemají k dispozici 

učitelé v MŠ a rodiče. V současné době na rozvoj zrakového vnímání existuje celá řada 

materiálů od Bednářové a dalších speciálních pedagogů. 

Rozvíjení sluchového vnímání – děti s VD mají problémy sluchem rozlišit jednotlivé 

prvky řeči. Důleţitým momentem pro percepci je porucha v oblasti časového zpracování 

akustického signálu, coţ se projevuje nejen v problémech s rozlišováním jednotlivých 

fonémů, ale i v rozeznávání klíčových slov pro pochopení celkového obsahu řeči. 

Problémy umocňuje porucha krátkodobé paměti a nedokonalá fixace řečových vzorů. Také 

jednoduché rytmy děti reprodukují chaoticky. Pro zlepšení sluchové percepce se vyuţívají 

sluchová cvičení pro děti s vadami sluchu a speciální sluchová cvičení pro zlepšení 

fonematického sluchu. Spolu s nácvikem jednoduchých slov, kdy změna hlásky mění jeho 

význam, se vyuţívá zraková podpora příslušným obrázkem. 

Rozvoj myšlení – děti s VD mají výraznou diskrepanci mezi úrovní verbálních a 

neverbálních schopností ve prospěch neverbálních. Je potřeba adekvátně rozvíjet 

obsahovou stránku řeči. Je potřeba u dítěte podporovat mluvní apetit, nepreferovat 



45 

 

formální stránku řeči, ale právě s rozvojem zrakového a sluchového vnímání a jemné 

motoriky dávat přednost rozvoji obsahové stránky řeči.   

Rozvíjení paměti a pozornosti – paměť a pozornost rozvíjíme různými postupy při 

jakékoliv činnosti, kterou provádíme s dítětem, například opakováním procvičovaných 

činností. 

Rozvoj motoriky – v kapitole o psychomotorickém vývoji dítěte je poznamenáno, ţe 

vývoj motoriky a řeči spolu velmi úzce souvisí. Dítě s VD má v mnoha případech 

problémy s motorikou, a to jak s jemnou, tak hrubou i s motorikou mluvidel. Proto je 

terapie také zaměřena na rozvoj hrubé a jemné motoriky a oromotoriky. Obecně se vychází 

ze cviků, ve kterých je dítě úspěšné. Potom se přechází na ty cviky, ve kterých selhává, a 

které potřebuje nacvičit. Nejlépe je vyuţít různé hry nebo činnosti, které souvisí s běţnými 

činnostmi nebo sebeobsluhou. 

Na zlepšení motoriky rukou jsou výborné různé kostky, stavebnice, mozaiky, vkládačky, 

puzzle. Můţeme vybírat témata, která dítě zajímají. Pokud jsou to např. zvířata, 

zaměřujeme se na toto téma. 

Je potřeba se zaměřit na dynamickou organizaci pohybů, kdy se vyuţívají nejrozmanitější 

rytmické a pohybové hry. 

Různé napodobovací cviky pouţíváme pro rozvoj opticko – prostorové organizace pohybů.  

Stálým opakováním určitých pohybů, jako oblékání, zapínání knoflíků, zipu, zavazování 

tkaniček, pouţíváním příboru se rozvíjí komplexní praxe rukou. 

U motoriky mluvidel vyuţíváme různé napodobovací cviky jako nafukování tváří, 

sešpulování rtů - usměv. Právě změna z jednoho pohybu na jiný dělá dítěti s VD největší 

problémy. Ke zpřesnění pohybů jazyka vyuţíváme olizování lţičky s krémem, lízání 

lízátka, olizování znečištěných rtů. Jídlo vyuţíváme i k jiným dovednostem, např. k práci 

s dechem - foukání horké polévky, pití brčkem apod. 

Škodová, Jedlička (2007) doporučují vyuţití cviků z Testu aktivní mimické psychomotoriky 

podle Kwinta (Böhme, 1972). Pro učitele a rodiče jsou přístupnější publikace Diagnostika 

dítěte předškolního věku (Bednářová, Šmardová, 2011), Školní zralost (Bednářová, 

Šmardová, 2011) nebo Diagnostika předškoláka (Klenková, Kolbábková, 2010). 



46 

 

Rozvíjení schopnosti orientace – dítě má narušené chápání prostorových vztahů, 

problémy vpravo – levé orientaci. Škodová, Jedlička (2007) doporučují zobrazovat 

jednoduché kresby (kruh, čáry) pomocí provázků a špejlí či papíru na zemi. Měnit umístění 

jednotlivých prvků nejdříve na papíře a potom to přetransformovat do obrazce na zemi.  

Chápání časových vztahů podle Škodové, Jedličky (2007) není problémem samotného 

chápání času, ale spíše souvisí s poruchou verbálního označení času, proto doporučují 

konkrétní cvičení na rozvoj řeči (pochopení a vyuţití správných předloţek). 

Rozvíjení grafomotoriky – děti s VD kreslí nerady nebo vůbec. Mají problémy 

s obkreslováním, nezvládají napodobit obrázek podle vzoru. Neumí si vytvořit „pracovní 

postup“. Jednoduché tvary je potřeba nacvičovat nejprve obtahováním, obkreslováním. 

Dítěti je potřeba předvést přesný pracovní postup po jednotlivých krocích. Základní prvky 

se kombinují tak, aby vytvořily jednoduchý obrázek např. 3 kruhy – sněhulák, kruh a čáry 

– sluníčko. Je moţné vyuţívat různé pracovní listy k nácviku grafomotoriky s konkrétními 

metodickými postupy. 

Rozvoj řeči – musíme mít stále na mysli, ţe porucha komunikačních schopností má 

systémový charakter, zasahuje všechny jazykové roviny a projevuje se jak v oblasti 

senzorické, tak motorické. Pokud má dítě problémy v senzorické oblasti, převaţují obtíţe 

v receptivní oblasti, tedy na příjmu řečového signálu – poruchy fonematického sluchu, 

sluchové a krátkodobé paměti, obtíţe s porozuměním slov a chápání jejich obsahu. 

Receptivní dysfázie se můţe projevovat plynulou, ale nesrozumitelnou řečí, kdy dítě 

nechápe obsah slov.  

Problémy dítěte v logomotorické oblasti – při dysfázii expresivní spočívají v malém 

mluvním apetitu, těţkopádně tvořenou řečí, opoţděným vývojem řeči, velkou diskrepancí 

mezi verbálními a neverbálními sloţkami řeči, malým aktivním slovníkem. 

Logopedickou terapii vykonává klinický logoped. Rodiče i dítě by k němu měli mít 

naprostou důvěru. V logopedické terapii se uplatňuje zásada individuálního přístupu, kdy 

logoped kaţdému dítěti připraví individuální logopedický plán (Škodová, Jedlička, 2007). 

Terapie spočívá v nácviku rozumění řeči (sluchové percepce) a podporou mluvního apetitu 

dítěte. Logoped se zaměřuje na to, aby dítě pouţívalo správný syntax, nezaměňovalo 

podmět za předmět. Můţe vyuţít různé obrázky, které dítě skládá do věty, začíná holou 

větou, kterou postupně rozvíjí. Můţe pouţít i různé počítačové programy.  Teprve, kdyţ 
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dítě chce mluvit a samo spontánně mluví, začíná se logoped zaměřovat na nácvik 

výslovnosti. 

V mateřských školách i ve foniatrických stacionářích je moţné vyuţívat skupinovou 

logopedickou terapii v malých skupinách dětí (max. 6 dětí). Výhodou této terapie je, ţe se 

děti navzájem motivují, zlepšují si svůj mluvní apetit. Při různých společných hrách se 

zlepšuje orientace v prostoru, zrakové a sluchové vnímání, rychleji se rozšiřuje slovní 

zásoba i gramatická struktura řeči, cit pro rytmus, rytmizace řeči a modulační faktory řeči, 

pohybové schopnosti – hrubá i jemná motorika, zlepšení grafického projevu a výrazné 

zlepšení sociální adaptace dítěte. 

Odklad školní docházky dítěte s VD doporučují Škodová, Jedlička (2007) jen tehdy, 

jestliţe má dítě vypracován individuální terapeutický program, který by zlepšil jeho 

nedostatky. Do první třídy doporučují, aby dítě nastoupilo v běţném termínu za podpory 

speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči. 

6. 6 Prognóza dítěte s vývojovou dysfázií 

Terapie VD je dlouhodobá, u těţkých forem i celý školní věk. Díky dozrávání CNS a 

adekvátní logopedické terapii a rehabilitaci se zlepšuje úroveň jednotlivých sloţek 

osobnosti dítěte s VD. Zlepšují se jeho motorické funkce, percepce, paměť i řečový projev. 

Ve škole se však u těchto dětí mohou objevit specifické poruchy učení (SPU): problémy se 

čtením – dyslexie, se psaním – dysgrafie, s pravopisem – dysortografie, popřípadě 

dysmúzie. Méně často jsou problémy v matematice – dyskalkulie (Dlouhá, 2003, 

Zelinková, 2008). Děti s VD často mívají problémy s výukou cizích jazyků. 

V úspěšné rehabilitaci dítěte s VD hrají podstatnou roli tyto faktory – intelekt dítěte, 

podporující rodiče, moţnost odpovídajícího předškolního a později školního zařazení. 

Rodiče těchto dětí často vyhledávají speciální mateřské školy logopedické nebo mateřské 

školy speciální, kde je zajištěna logopedická péče školním logopedem, později základní 

školy logopedické. Pokud se rodiče rozhodnou pro běţnou základní školu, je potřeba, aby 

dítě bylo podporováno speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a mělo 

moţnost mít vypracován individuální vzdělávací plán, popřípadě mělo svého asistenta 

pedagoga. Tato podpora odpovídá vyhlášce č. 73/2006 a její novele vyhlášce č. 146/2011 

O vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání 

dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 



48 

 

7 Výzkumná část 

V rámci šetření byl sledován vývoj komunikačních a motorických dovedností u dětí 

s vývojovou dysfázií.  

7. 1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo sledování řečových a motorických schopností dětí 

s vývojovou dysfázií. Vybrané děti byly sledovány po celou dobu jejich docházky do MŠ 

speciální. Výzkum byl zaměřen na řečový a motorický vývoj a to jak v oblasti hrubé 

motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky, tak také v oblasti motoriky mluvidel. V rámci 

sledování byly vytyčeny následující dílčí cíle: 

-  sledování motorických schopností vybraných dětí 

-  sledování jejich řečových schopností  

- vypracování kazuistik sledovaných dětí 

- rozhovory s rodiči a jejich analýza  

 - zhodnocení vývoje sledovaných dětí 

7. 2 Výzkumné otázky 

V rámci výzkumného šetření byly poloţeny následující výzkumné otázky: 

1. V jaké motorické oblastí mají sledované děti největší problémy? 

2. Mají děti z výzkumného vzorku predispozice ke specificky narušenému vývoji řeči? 

3. Jak hodnotí rodiče vzájemnou spolupráci: rodiče - mateřská škola - klinický logoped?  

7. 3 Metodologie – metody získávání dat a způsob jejich zaznamenání 

Praktická část práce má charakter kvalitativního šetření. Kvalitativní výzkum „vychází 

z filozofického směru fenomenologie, který zdůrazňuje subjektivní aspekty jednání lidí. 

Úsilím filosofie je porozumět myšlení a chování u člověka“ (Gavora, 2010, s. 37). Z toho 

důvodu byly vyuţity následující výzkumné metody kvalitativního výzkumu: 

a) Metoda pozorování – vybrané děti byly sledovány při různých činnostech během jejich 

docházky do MŠ a to jak při volné hře, tak při řízených činnostech kolektivních nebo 

individuálních např. logopedické intervenci. Byl sledován nejen řečový projev dítěte a 
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motorické schopnosti, ale celková osobnost dítěte – jeho přístup k dospělým, chování 

k ostatním dětem, schopnost začleňování se do kolektivu a do programu třídy. Z kaţdého 

pozorování byly dělány průběţné poznámky. 

Pro jednotlivé oblasti motorických schopností dítěte byly vytvořeny tabulky (Příloha č. 3), 

které vycházely z publikací Bednářové, Šmardové (2011) a Klenkové, Kolbábkové (2010). 

Na grafomotorická cvičení jsem pouţila pracovní listy Bednářové, Šmardové (2011), 

Felcmanové (2014). Některé jsem si vytvořila sama. Kaţdé dítě bylo hodnoceno v 

jednotlivých dílčích způsobilostech, které odpovídaly jeho věku. Úkoly byly 

zaznamenávány na posuzovací škále: zvládá, zvládá s obtíţemi, nezvládá. Přičemţ zvládá - 

znamená, ţe dítě bez problémů zvládá a má osvojenu dílčí způsobilost; zvládá s obtíţemi - 

znamená, ţe dítěti bylo potřeba pomáhat, vést jej; nezvládá - bylo zaznamenáno v případě, 

ţe dítě zadaný úkol vůbec neudělalo nebo nechtělo udělat. Při celkovém hodnocení byly 

jednotlivé dílčí dovednosti shrnuty jako hodnocení: a) dynamické koordinace celého těla, 

b) statické koordinace těla, c) dynamické koordinace horních končetin, d) grafomotoriky a 

vizuomotoriky, e) oromotoriky (Přinosilová, 1997). 

b) Metoda obsahové analýzy – byla studována osobní dokumentace dítěte jako lékařské 

zprávy, závěry psychologických a logopedických vyšetření a individuální programy dítěte. 

Vše se souhlasem zákonných zástupců, kteří podepsali souhlas se zařazením svého dítěte 

do výzkumného šetření (Příloha č. 1). Dále byly analyzovány práce dítěte – výkresy, 

grafomotorické listy, keramické výrobky apod. 

c) Anamnestický dotazník pro rodiče – poslouţil k doplnění anamnestických údajů o dítěti 

a jeho rodině (Příloha č. 2). 

Na základě těchto metod byla vypracována kazuistika sledovaného dítěte, která obsahuje: 

jeho pohlaví a věk, diagnózu, rodinnou a osobní anamnézu a především psychomotorický a 

řečový vývoj během docházky do  mateřské školy. Kaţdá kazuistika je zakončena 

shrnutím. 

e) Rozhovor s rodičem dítěte – byl pouţit pro získání odpovědi na 2. a 3. výzkumnou 

otázku. Bylo moţné se dozvědět poznatky o postoji rodičů k diagnóze dítěte, jejich podílu 

na zlepšení komunikačních schopností dítěte. Byl pouţit polostrukturovaný rozhovor 

(Přílohy č. 12 - 15) – interview jako soubor promyšlených otázek a pro upřesnění 

některých odpovědí byly pouţity i doplňující otázky (Pelikán, 1998, Gavora, 2010). Byl 

také prostor pro zcela volný rozhovor na téma, o kterém chtěl rodič mluvit. Kaţdý 
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rozhovor byl nahráván, přepsán a zanalyzován. Všechny důleţité informace byly zahrnuty 

do celkového shrnutí vývoje dítěte.  

Na závěr výzkumného šetření byly zodpovězeny poloţené výzkumné otázky. 

7. 4 Charakteristika zařízení a výzkumného vzorku 

Charakteristika zařízení 

Výzkum byl prováděn v Mateřské škola speciální v Praze 9, která je součástí ZŠ praktické. 

Ředitelku zastupuje zástupkyně ředitele pro MŠ speciální. Je to pavilónová škola s velkou 

zahradou uprostřed sídlištní zástavby, v klidném prostředí. 

Tato MŠ je předškolní zařízení určené pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Vzdělávají se zde děti se zdravotním postiţením, sociálním a zdravotním znevýhodněním, 

např. děti s opoţděným psychomotorickým vývojem, děti s narušenou komunikační 

schopností, děti s tělesným postiţením, s lehkým mentálním postiţením, s ADHD a také 

děti s poruchou autistického spektra (PAS). Z dětí se zdravotním znevýhodněním 

navštěvovalo tuto školu dítě s diabetem mellitus I, s celiakií apod. Často sem docházejí děti 

rodičů s odlišným mateřským jazykem, děti z bilingvního prostředí, děti přistěhovalců. 

Tyto děti se v dětském kolektivu učí přirozenou cestou českému jazyku. Pokud dochází 

k různým odchylkám ve vývoji, jsou tyto odchylky korigovány logopedickou intervencí. 

Děti jsou přijímány ve věku od 3 do 6 let na základě ţádosti rodičů a doporučení 

psychologa z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo  speciálně-pedagogického 

centra (SPC). Pro vzdělávání dětí jsou přizpůsobeny podmínky na základě vyhlášky 

č.73/2005 Sb. a vyhlášky č. 147/2011 Sb. Děti jsou vyučovány v menším kolektivu, ve 

třídách po 12 dětech. Škola má 4 třídy, dvě třídy jsou umístěny v přízemí, v jedné z nich 

jsou umístěny věkově nejmladší děti a ve druhé jsou umístěny starší děti a děti s omezenou 

pohyblivostí, protoţe do 1. patra nemá škola výtah. Předškoláci a děti s odkladem školní 

docházky jsou ve třídách v 1. patře. O vhodnosti umístění dítěte do určité třídy rozhoduje 

věk, diagnóza, tělesné postiţení. Školu navštěvují děti především ze severní části  Prahy i 

děti ze středočeského kraje. 

Všichni učitelé jsou vzděláni v oboru speciální pedagogika. Ve třech třídách se střídají na 

dopolední a odpolední provoz dvě učitelky, čtvrtá třída má provoz pouze dopolední. Při 

dopoledním programu má kaţdá třída jednoho asistenta pedagoga, který pomáhá s dětmi, 

jimţ byl asistent doporučen speciálním pedagogickým centrem (SPC). Na odpolední 
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provoz se střídají dvě asistentky, které jsou k dispozici tam, kde to je nejvíce potřeba. Ve 

škole pracují tři logopedi (jeden je muţ), z nichţ jsou dva na částečný úvazek. Na jedno 

dopoledne dochází psycholoţka ze speciálně pedagogického centra. V areálu mají ordinace 

také dvě rehabilitační sestry, takţe děti, které mají od lékaře předepsanou rehabilitační 

péči, jsou pod jejich dohledem. 

Všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu „Naše hrátky se zvířátky 

(Sojka a její kamarádi)“, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro 

vzdělávání všech dětí společné. Liší se ale potřeby dětí, jejich moţnosti. Škola zajišťuje 

individuální přístup pedagogických pracovníků ke kaţdému dítěti, třídní učitelky 

vypracovávají kaţdému dítěti individuální vzdělávací program, který je konzultován 

s psychologem, se školním logopedem a také s rodiči dítěte. Výsledky vzdělávání kaţdého 

dítěte se dvakrát ročně hodnotí. V pololetí se na základě hodnocení individuální vzdělávací 

program upravuje.  

Výzkumný vzorek 

Výzkum byl prováděn na čtyřech dětech, kterým byla diagnostikována vývojová dysfázie. 

Jsou to děti, které tuto mateřskou školu navštěvují alespoň druhým rokem. Jedná se o 3 

chlapce a 1 děvče. Děti byly sledovány při hře, při řízené činnosti, a to jak při skupinové 

logopedii, tak při ostatních aktivitách. Navštěvovala jsem je při individuálních 

logopedických cvičeních a na sportovním nebo keramickém krouţku. Také jsem s nimi 

individuálně pracovala. Nakonec jsem si pohovořila s jejich rodiči, kdyţ jsem vyuţila 

strukturovaný rozhovor. Prvním dítětem je pětiletý chlapec a je nejmladším ze sledovaných 

dětí. Druhým dítětem je pět a půlleté děvče, třetím dítětem je chlapec šest a půl let a 

čtvrtým dítětem je sedmiletý chlapec, který je dítětem rodičů s odlišným mateřským 

jazykem, národnosti bulharské. 

7. 5 Průběh šetření 

Šetření jsem prováděla v mateřské škole speciální, ve které pracuji jako speciální pedagog. 

Na pozorování jednotlivého dítěte při činnostech ve třídě jsem se domluvila s třídní 

učitelkou, dítě jsem sledovala při volných hrách i řízených činnostech a dělala jsem si 

poznámky, které jsem později zapsala do počítače. Také jsem se předem domluvila na 

logopedických cvičeních s příslušným logopedem, kde jsem postupovala podobně. Ke 
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sledování některých motorických schopností jsem si dítě brala během dopoledních činností 

do oddělené místnosti, do logopedické nebo psychologické pracovny v době, kdy nebyl 

přítomen logoped či psycholog. V těchto pracovnách jsem také odpoledne vedla rozhovory 

s rodiči. Šetření a pozorování v oblasti hrubé motoriky jsem prováděla během sportovního 

krouţku, který mám ve škole na starosti. Některé děti na něj docházejí pravidelně, ty co 

nejsou přihlášené, jsem v rámci šetření a pozorování do této činnosti zapojila. 

Všechny děti mne znají, bez problémů se mnou spolupracovaly, aţ na jedno, které někdy 

nechce spolupracovat ani se svými učitelkami. Přesto s tímto dítětem se mi podařilo v jeho 

pozitivně laděných chvílích vše potřebné absolvovat. 

7. 6. Vlastní šetření 

7. 6. 1 Kazuistika č. 1 - Jakub 

Pohlaví dítěte: chlapec 

Věk dítěte: 5 let (narozen v březnu 2010) 

Diagnóza: Vývojová dysfázie expresivní 

Rodinná anamnéza: Matka - narozena 1979, vzdělání vysokoškolské, v současné době 

pracuje jako kriminalistka u policie ČR, je zdráva. Otec – narozen 1978, vzdělání 

vysokoškolské, v současné době pracuje u policie ČR, je zdráv. Chlapec má starší sestru 

(nar. 2008), která navštěvuje 1. třídu. Rodina je funkční, dítě ţije s oběma rodiči.  

Osobní anamnéza: Chlapec se narodil z 2. gravidity, těhotenství i porod ve 40 týdnu 

hlavičkou byl bez komplikací. Dítě se narodilo s noţičkami rotujícími dovnitř - pes 

equinovarus. Byl léčen konzervativně korekčními sádrovými obvazy a dlahou. Jeho 

psychomotorický vývoj touto diagnózou nebyl ovlivněn. Lezl přibliţně od 8. měsíce, v 

roce se stavěl, začal chodit ve 14 měsících. Řečový vývoj: do dvou let pouze několik slabik 

jako „ta-ta, bů,“ atd. asi 10 výrazů. Máma řekl aţ kolem 4. roku. První věty také po 4. roce. 

Operace: ve 4 letech přehození šlach na nártu obou chodidel. 

Vyšetření: 

Psychologické:  

a) Klinický psycholog ve 3,3 letech 5/2013. Z vyšetření vyplynulo, ţe jde o chlapce se 

závaţným opoţděním expresivní řeči, v ostatních oblastech, aţ na jemnou motoriku ruky, 

je v průměru. Schopnost neverbálního porozumění a úsudku, ale i verbální pojmové 
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porozumění se pohybují aţ v pásmu lehčího nadprůměru. Závěr: expresivní vývojová 

dysfázie, velmi dobrý kognitivní vývoj. Porozumění řeči i neverbální sociální porozumění 

je přiměřené věku, v chování bez kvalitativních abnormit, adekvátní dovednosti 

sociointerakční. Doporučení: zařazení do MŠ se třídou pro děti s poruchami řeči, 

s moţností tolerantního individuálního přístupu a se zajištěním pravidelné logopedické 

péče. 

Logopedické: 

a) Klinický logoped v 5 letech 2/2015. Chlapec navštěvoval ambulanci od 10/2013 pro 

diagnózu vývojová dysfázie F80.1. Při vstupním vyšetření nesrozumitelný spontánní 

projev, slabiky ani slova neprodukoval. Aktivní slovní zásoba nebyla rozvinutá. 

Komunikace obtíţná pro výrazný negativismus. Byla doporučena pravidelná logopedická 

péče, na kterou matka s chlapcem nastoupila. Nyní lze konstatovat výrazný pokrok ve 

všech sloţkách komunikačního procesu. Doporučena logopedická péče v rámci MŠ, 

návštěvy u klinického logopeda pouze kontrolně – konzultační. Úkolem pro rodiče je 

posilovat verbální dovednosti přirozenou cestou – říkanky, básničky a vyprávění, zaměřit 

se hlavně na procvičování grafomotoriky. 

Sledování v MŠ speciální 

Chlapec byl přijat do MŠ speciální na základě doporučení klinické psycholoţky, kde byl 

vyšetřen ve věku 3 roky a 3 měsíce. Je to milý, přátelský chlapec, který má pozitivní 

přístup jak k dospělým, tak k ostatním dětem. Je klidný, někdy, hlavně v novém prostředí, 

působí zaraţeně. Nebojí se tělesného kontaktu s ostatními, rád se mazlí. Citlivě reaguje na 

nespravedlnost, kdyţ něco vidí, upozorňuje učitelku. Je trpělivý, schopný čekat, aţ na něj 

dojde řada. 

První rok v mateřské škole (3,5 – 4,5 let) 

Jakub nastoupil do MŠ speciální ve věku 3,5, v září 2013. Nastoupil do třídy nejmladších 

dětí. Zpočátku se kolektivu ostatních dětí stranil a vyhledával individuální hru. Hrál si 

většinou s auty a také ho zajímaly modely různých zvířat, především pravěkých. Postupně 

během školního roku se stále více zapojoval do spontánních dětských aktivit, někdy 

dokázal s dětmi i „zlobit“. Při řízené činnosti s učitelkami většinou ochotně spolupracoval, 

ale individuální činnost nevyhledával. 

Chlapec se velmi dobře orientoval v prostředí, registroval děti i dospělé. Také se orientoval 

ve věcech, věděl, kam co patří. Dobře se soustředil na činnosti jak spontánní, tak řízené. 
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Bez problémů reagoval na pokyny učitelek, například na pokyn k uklízení hraček byl 

schopen vyzvat i ostatní děti. V druhém pololetí byl chlapec často nemocný, byl na operaci 

noţiček a potom ještě delší dobu doma, z toho důvodu byla docházka do školy omezena. 

Sebeobsluha 

Na WC i v umývárně se většinou obslouţil sám. Na začátku docházky občas došlo 

k pomočení, po prvních měsících se jiţ vše urovnalo. Při odpoledním odpočinku nosil 

zpočátku plenu. Sám se byl schopen svléknout, při oblékání potřeboval slovní doprovod. 

Někdy vzdoroval, nechtěl se oblékat. Později se však jiţ byl schopný obléci zcela sám. U 

bundy potřeboval dopomoc se zipem. Při jídle se choval klidně, zvládal se sám najíst jak 

lţící, tak vidličkou. 

Motorika 

Pohyboval se trochu nejistě, ale rád běhal. Zapojoval se do rozcvičky, reagoval na pokyny 

učitelek. Někdy nerozuměl přesně některým pokynům (sednout x lehnout). Pohybové 

úkoly většinou zvládal, kdyţ mu něco nešlo, pokoušel se o to. Do schodů i ze schodů 

chodil s přísunem, střídavě pouze s dopomocí. Na zahradě rád jezdil na motorce, odráţel se 

buď oběma nohama, nebo nohy střídal. Míč házel spodem, občas jej chytil. 

Jemná motorika a grafomotorika – vyhledával manipulaci s většími díly jako s kostkami 

stavebnice, nádobí v kuchyňce. Tuţku bral střídavě do levé i do pravé ruky, úchop byl 

špetkovitý, sklon kolmý. Grafomotorika byla ve stavu čáranic, čáry roztřesené, nedotaţené, 

nerovné, nahodilé, kruh kostrbatý – slabá stopa tuţky. Vybarvování pastelkami 

ostrůvkovité, nedodrţoval kontury. Maloval rád hlavně vodovými barvami a štětcem, byl 

schopen vybarvit část určené plochy. Při realizaci výtvarných zadání byla potřeba 

dopomoc učitelky.  

Bylo potřeba hodně pracovat na motorice mluvidel. Jakub neovládal dostatečně mimické 

svaly, jeho tvář působila amimicky. Problémy měl v motorice rtů i v motorice jazyka. 

Proto se při individuálních cvičeních školní logoped v mateřské zabýval procvičováním 

orofaciálních svalů. 

Komunikační schopnosti 

Slovní porozumění odpovídalo věku, mírně kolísalo v souvislosti s výkyvy sluchové 

pozornosti. Na pokyny většinou zareagoval. Expresivní sloţka řeči byla závaţně opoţděna, 

Jakub prakticky srozumitelně nemluvil, rozumět mu bylo pouze slovo „já“. Většina slov 
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byla jen náznakových. Spontánně řeč pouţíval, ale pouze svůj vlastní ţargon, s velmi 

dobrou intonací. Byl schopný vyprávět učitelkám i dětem, dělal to velmi rád, bohuţel mu 

nikdo nerozuměl. Logoped podporoval u Jakuba stimulaci mluvního projevu, navozoval a 

fixoval samohlásky, které samostatně chlapec dokázal pouţívat. Budovali spolu slovní 

zásobu pomocí vhodných vizuálně akustických vjemů a podnětů. 

Druhý rok v mateřské škole – současný stav (4,5 – 5 let) 

Jakub začal druhý rok ve školce s velkou chutí do komunikace, coţ se projevilo na jeho 

sebevědomí. Začal mluvit s dětmi i s učitelkami. Ve třídě zůstalo několik kamarádů, se 

kterými si rád hraje. V řízených činnostech dobře spolupracuje. Vyhledává i individuální 

úkoly. Skládá různé puzzle (16 dílků), sloţí různé vrstevnaté obrázky, přiřadí grafické 

znázornění výšky, šířky a mnoţství k obrázku. K obrázkům s jistotou přiřadí známé 

piktogramy. Má velmi dobré zrakové vnímání a dobrou orientaci na obrázku, rozlišuje 

barvy, tvary i velikosti.  Zná dny v týdnu, umí počítat do deseti.  

V sebeobsluze je Jakub zcela samostatný, potřebuje pouze dopomoc při zapínání bundy.  

Motorika 

V pohybu je patrné větší sebevědomí. Pokouší se stát na špičkách, stoj na jedné noze se 

nedaří. Skáče snoţmo z obruče do obruče, přeskočí nízkou překáţku, občas i snoţmo. 

Chodí po lavičce, zvládne chodit po čáře. Na ţebřiny leze s menší nejistotou, ale do určité 

výšky vyleze a zase sleze. Leze také na různé skluzavky a průlezky. Pomalu se snaţí lézt i 

na šikmou lavičku zavěšenou na ţebřiny. Učí se kotoul a převaly. Chůze do schodů je 

střídavá, ale ještě nejistá, dolů někdy jde střídavě s oporou, někdy sám s přísunem. 

V grafomotorice se ustálila preference pravé ruky, tím se potvrdila souhlasná laterarita 

ruka – oko. Úchop tuţky je potřeba opravovat. Sklon tuţky je příliš kolmý a tlak na 

podloţku silnější. Zápěstí je neuvolněné. Čáry jsou jistější, Jakub zvládne čáry vodorovné, 

svislé i šikmé, nedaří se mu ostrá změna směru. Vlny se mu daří (Příloha č. 4, obr. 2). 

Spirálu nezvládne, místo ní nakreslí klubíčko (Příloha č. 4, obr. 4). Z vizuomotorických 

cvičení zvládne čáru mezi dvěma liniemi a obtah jedné linie (Příloha č. 4, obr. 5 a 6). 

Překreslí kruh a kříţek. Kruh není dotaţený, čtverec nezvládne (Příloha č. 4, obr. 7). Jakub 

rád kreslí tátu a mámu (Příloha č. 4, obr. 1). V obrázku nezapomene nakreslit zem a 

sluníčko. Některé detaily chybí, prsty na rukou kreslí mimo končetiny. Dům nakreslit 

nechce. Při vybarvování pastelkami vybarví kus plochy, často přetahuje kontury. 
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Vodovými barvami a štětcem vybarvuje přesněji a celou potřebnou plochu. Je schopen 

střídat barvy, například vybarví různobarevně míč.  

Při manipulaci s předměty pouţívá pravou ruku, pracuje pomalu, ale přesně. Vkládá 

kolíčky do otvorů, navléká korálky na šňůrku, rád si staví z lega. Stříhat ještě neumí. 

Nůţky otáčí a snaţí se stříhat obráceně.   

Také motorika mluvidel se zlepšila. Nejvíce se mu daří pracovat s jazýčkem. Také lépe 

ovládá rty, i kdyţ i zde je potřeba, je pravidelně procvičovat. Největší problémy má s 

mimikou, chlapec je amimický. Při logopedických sezeních procvičují foukání na 

flétničku, do foukátka s balónkem, troubení do ruličky od alobalu, apod.  

Komunikace 

V komunikaci nastal výrazný pokrok, hlavně v její expresivní sloţce. Jakub začal po 

prázdninách mluvit v rozvitých větách. Je schopný pouţívat věty v krátkém vyprávění. 

Před Vánoci mluvil před dětmi velmi potichu, dnes (v březnu) je jiţ mezi nimi slyšet.  

Zlepšilo se vnímání hlásek i slabik. Zpočátku přehazoval slabiky, to se podařilo 

překlenout. Ještě před Vánoci nezvládal čtyřslabičná slova. Dnes si slabiky pomalu seřadí a 

většinou řekne slovo správně. Pokud je slovo dlouhé a navíc obsahuje souhláskové shluky, 

tak jej komolí („pancháce“ – punčocháče). Měkké slabiky dosud nezvládá. S logopedem 

navozují sykavky, zatím se podařilo navodit hlásky [s] a [c]. V současné době je procvičují 

a fixují ve všech pozicích. 

Začal zpívat písničky a říkat básničky. Pamatuje si, o čem písničky jsou, například je 

schopen vyjmenovat zvířátka, která v písničce vystupují. Také zvládá rytmický doprovod. 

Příklad logopedického cvičení ze dne 17. 2. 2015 

Dechová cvičení: Chlapec spolu s logopedem troubí do ruliček od alobalu, nejdřív zatroubí 

logoped a pak jej chlapec napodobuje. Dělá to s chutí a daří se mu. 

Opakování samohlásek: K obrázkům se samohláskou přiřazuje obrázek. Říká hlásku a 

vyslovuje po slabikách celé slovo: o-ko, in-di-án, u-my-vad-lo (uţ toto slovo nekomolí), 

es-ky-mák, au-to. Další obrázky na samohlásky – logoped předříkává, chlapec opakuje: E-

ma, in-jek-ce, o-vo-ce. Má za úkol vybrat ovoce a pojmenovat. Místo citrón, říká „citlón“. 
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Fixace hlásky [c] na počátku slova. Logoped předříkává – cink, cink, cinkylinky – Jakub 

opakuje nahlas i potichu také další slova: cop, cep, couvá, pec, klec, noc, kopec, palec, 

límec, chlapec. Slabiky: ca, ci, ce, co, cu. 

Fixace hlásky [s]: Logoped se ptá, jak dělá kolo, kdyţ píchne: psssss. Jakub říká: „Já mám 

dva kola“. Logoped ukazuje obrázky, občas napovídá, Jakub ve slovech [s] trochu vyráţí: 

Sylva, síto, sele. Pán seká seno, slunce, slepice, „mesíc“ (měsíc). 

Cvičení trvalo čtvrt hodiny. Jakub je pochválen a dostává odměnu. 

Shrnutí 

Jakub je pohyblivý, i kdyţ opatrný. Rád běhá, poskakuje, zvládne přeskočit nízké 

překáţky. Rodiče jsou vysocí, takţe rychle roste, některé koordinační cviky nezvládne 

např. kotoul. Dělá mu problém chůze do schodů a hlavně ze schodů. Problémy má také ve 

statické koordinaci těla. S obtíţemi zvládá stoj na špičkách a stoj na jedné noze. To však 

můţe mít souvislost s ortopedickou vadou. Ostatní motorické úkony zvládá přibliţně 

svému věku. Úkoly na jemnou motoriku ruky udělá, ale pomalu. Zaostává především 

grafomotorika. Správný úchop tuţky není zafixovaný, zvládá nakreslit pouze čáry, kruh a 

kříţek. Začal kreslit postavy (Příloha č. 4, obr. 1). Kresba je zatím chudá. Některé detaily 

dokreslí po připomenutí. Dvě vizuomotorická cvičení zvládl překvapivě dobře (Příloha č. 

4, obr. 5 a 6). S překreslováním tvarů má problémy (Příloha č. 4, obr. 7). Neumí drţet 

správně nůţky a stříhat. 

Největší problémy má v motorice mluvidel, hlavně v mimice. Mimické úkoly zvládá 

s obtíţemi, chlapec je amimický. S Jakubem se pravidelně pracuje, je zde předpoklad, ţe se 

bude dále lepšit.  

V komunikaci se Jakub během rok a půlleté docházky do mateřské školy speciální velmi 

zlepšil. Z dítěte, které prakticky nemluvilo, je dnes pětiletý chlapec, který je schopen říci, 

co si přeje, je schopen popsat děj, zná jednoduché básničky, písničky. Mluví pomalu, 

melodie řeči je strojová. Stavba věty je většinou gramaticky správná, někdy pouţije 

nesprávný pád, také nezvládne říci dlouhá slova (čtyřslabičná a více), nepouţívá některé 

sykavky, hlásky [r] a [ř]. Problémy mu dělají měkké slabiky. Chlapec se však neustále 

zlepšuje. 
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Rozhovor s matkou Jakuba 

S maminkou jsem se na rozhovoru domluvila telefonicky, byla právě na horách, ale 

ochotně přijala nabízený termín. Při rozhovoru jsem měla na papíře předem připravené 

otázky a diktafon, který jsem zapnula po jejím ústním souhlasu. Rozhovor trval asi 30 

minut. Od první otázky maminka mluvila zcela spontánně. Vstupovala jsem do rozhovoru, 

kdyţ jsem chtěla zjistit odpověď na otázky, na které jsem ještě odpověď nedostala.  

Od narození s chlapečkem museli řešit problémy s noţičkami – pes equinovarus, ţe si ani 

nevšimla, ţe tu je ještě další problém s řečí. Chlapec byl léčen doma, na operaci byl aţ ve 4 

letech. Maminka se v obou diagnózách velmi dobře orientuje, informace si vyhledává na 

internetu. Ochotně mi slíbila zapůjčit logopedický sešit, který mi tatínek druhý den přinesl 

k nahlédnutí. 

Přepis rozhovoru (Příloha č. 8) 

Rodiče si uvědomili, ţe řeč Jakoubka není v normálu, kdyţ mu byly dva roky. Mohli 

porovnávat s vývojem řeči o dva roky starší dcery. V Jakubových dvou letech, kdy 

produkoval pouze několik slabik, začala maminka hledat na internetu, jestli by syn nemohl 

mít autismus, protoţe měl stavy, kdy hodně křičel. Také zjistila, ţe nerozumí pokynům, 

které mu dávala, typu: „Přines si bačkorky“. Oslovila dětskou lékařku, ta jí sdělila, ţe na 

chlapce moc spěchá, přesto je poslala na ORL na vyšetření sluchu. Toto vyšetření nemělo 

ţádný výsledek, Jakub nespolupracoval. V jeho dvou letech a 8 měsících navštívili 

psycholoţku, která vyloučila autismus a Jakubovi diagnostikovala opoţděný vývoj řeči, ale 

spíše se přikláněla k vývojové dysfázii. Psycholoţka je poslala k logopedce. Klinická 

logopedka vývojovou dysfázii potvrdila, seznámila je s diagnózou, maminka si také 

informace sháněla na internetu. Rodiče neměli dosud ţádnou zkušenost s narušenou 

komunikační schopností. Matka se později dozvěděla, ţe manţelův otec měl také problémy 

s řečí, začal mluvit velmi pozdě. 

Mateřskou školu speciální si našla na internetu, jelikoţ věděla, ţe syn nemůţe chodit do 

běţné mateřské školy, protoţe by v ní na něj neměli čas. Paní psycholoţka jim napsala 

doporučení. Se školkou jsou velmi spokojeni, maminka to nazývá jako jejich výhru. Paní 

třídní učitelka se synem velmi hezky pracuje. Navíc zde má pravidelnou rehabilitaci 

noţiček, coţ jim šetří čas. S třídní učitelkou pravidelně komunikují, chlapec má ve třídě 

své kamarády – chlapečka a holčičku, kteří dobře mluví a Jakuba táhnou. 
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Do logopedické poradny dochází od 3 let, ve 3,5 letech přešli k současné logopedce. 

Vedou si sešit s úkoly, podle kterého pracují. Zaměřovali se na všechny sloţky 

komunikace – slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, slovní paměť atd. Zpočátku 

chodili jednou měsíčně, nyní jsou intervaly delší. Podle klinické logopedky není jiţ 

potřeba, aby docházeli pravidelně. Se školním logopedem nespolupracují, maminku 

logoped nikdy neoslovil, párkrát mluvil s tatínkem. Nechávali mu ve školce sešit, podle 

kterého cvičí doma, ale nebyla na to ţádná reakce. Pro rodiče i Jakuba je práce školního 

logopeda něco navíc, jsou rádi, ţe Jakub k němu chodí rád. Matka ví, ţe v současné době 

procvičují sykavky, doma se drţí úkolů od klinické logopedky. Ve 4 letech začal mluvit ve 

větách „Já chci rohlík“. Za poslední rok udělal velký pokrok, začal pouţívat rozvité věty, 

mluví gramaticky správně, občas se objeví přesmyk. Dnes jiţ hovoří spontánně. Podle 

klinické logopedky jiţ stačí logopedická péče ve školce. Doma se zaměřují na vyprávění, 

básničky a písničky, také procvičují jemnou motoriku a grafomotoriku.  

Chlapec je z 2. těhotenství, které bylo v pořádku, pouze ve 20. týdnu se matka dozvěděla, 

ţe dítě bude mít problémy s noţičkami, coţ ovlivnilo její psychiku. Od narození museli 

řešit diagnózu pes equinovarus. Prvních 6 týdnů ţivota kaţdý týden sádrovali noţičky, od 

3. měsíce měl na nohou dlahu, takový snowbord, který měl do 5. měsíce prakticky 

neustále, v pohybu mu však nebránil, dokonce se s ním převaloval. Od 5. měsíce do 3 let 

jej dostával pouze na noc. Motorický vývoj měl standardní, od 8. měsíce lezl, postavil se 

v roce. Ve 14 měsících začal chodit, brzy se naučil jezdit na odráţedle. Ve 4 letech byl na 

operaci, přehazovali mu na nártech obou noţiček šlachu. Chvíli mu trvalo, neţ se zase 

rozchodil, ale dnes úplně normálně běhá i skáče, nijak jej tento problém neomezuje. Jen 

kdyţ dlouho stojí, je moţné vidět, ţe se mu chodidla stáčejí špičkami k sobě.   

Analýza rozhovoru 

Jakub má ve své rodinné anamnéze mírné predispozice pro narušenou komunikační 

schopnost. Děda ze strany otce začal mluvit velmi pozdě. Osobní anamnéza chlapce 

z hlediska poruchy řeči je negativní. Těhotenství matky bylo v pořádku, porod chlapce 

také.  

Pravidelná logopedická péče byla včasná, rodiče s chlapcem pravidelně pracují od 3,5 let 

podle instrukcí klinické logopedky, vedou si logopedický sešit. Za mateřskou školu jsou 

rodiče vděčni, spolupráci s třídní učitelkou si pochvalují, se školním logopedem pravidelně 

nekomunikují, ten se nezajímá, jakým způsobem rodiče doma s chlapcem cvičí. Přesto jsou 



60 

 

rodiče rádi, ţe chlapec v mateřské škole logopedii navštěvuje. Velkým ulehčením je pro ně 

pravidelná rehabilitační péče, poskytovaná místní fyzioterapeutkou. 

I kdyţ chlapec trpěl ortopedickou vadou, jeho psychomotorický vývoj byl v normě. Od 14 

měsíců chodí, ve 4 letech absolvoval ortopedickou operaci, která jeho motorický vývoj 

trochu přibrzdila.  

Celkové zhodnocení vývoje Jakuba 

Jakub má negativní osobní anamnézu z hlediska vývojové dysfázie. Těhotenství i porod 

byly v pořádku. Náznaky jsou v rodinné anamnéze, protoţe dědeček začal mluvit výrazně 

později.  

Od 3,5 let rodiče s chlapcem pravidelně doma pracují podle instrukcí klinického logopeda. 

Také se s ním pravidelně pracuje v mateřské škole. Chlapec, který loni prakticky nemluvil, 

udělal za poslední rok velký pokrok, mluví spontánně v rozvitých větách, s občasnými 

přesmyky ve sloţitějších slovech a s menšími problémy ve výslovnosti. Na úspěšné 

reedukaci vývojové dysfázie u chlapce se projevila jak včasná a pravidelná logopedická 

stimulace, tak také jeho kognitivní schopnosti a ochota spolupracovat. 

Po motorické stránce se chlapec vyvíjel v normě, ačkoliv se narodil s ortopedickou vadou 

pes eguinovarus. Jeho motorický vývoj byl přibrzděn ve 4 letech vzhledem k operaci obou 

noţiček. Dosud přetrvává problém s chůzí po schodech a ve statické koordinaci těla. 

Oproti svým vrstevníkům zaostává Jakub v grafomotorice a hlavně v oromotorice, kde má 

největší problémy s mimikou. Na rozvoji v těchto oblastech se intenzivně pracuje, jak při 

domácích cvičeních, tak v mateřské škole a dá se předpokládat, ţe se jeho vývoj před 

nástupem do základní školy vyrovná.  

7. 6. 2  Kazuistika č. 2 -  Lucie 

Pohlaví dítěte: děvče 

Věk dítěte: 5 let, 6 měsíců (narozena v červenci 2009) 

Diagnóza: Vývojová dysfázie expresivní 

Rodinná anamnéza: Matka  - narozena 1977, vzdělání: vyučená, v současné době pracuje 

jako prodavačka, je zdráva, v dětství měla potíţe s řečí. Otec - narozen 1980, vyučen, v 

současné době pracuje jako pekař, je zdráv, potíţe v řeči si nepamatuje. Sourozenci - 
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nevlastní bratr, narozen 1995, v současné době studuje střední školu, je zdráv a potíţe 

v řeči neměl. Rodina je funkční, dítě ţije s oběma rodiči. 

Osobní anamnéza: Dívka z 2. gravidity, narozena předčasně ve 26. týdnu akutním 

císařským řezem, porodní hmotnost 800g, zpočátku problémy s nedomykavostí trojcípé 

chlopně. Ve třech letech měla operaci nosní mandle, v současné době je zdráva. 

Psychomotorický vývoj měla opoţděný adekvátně k předčasnému narození, začala lézt a 

sedět v jednom roce, chodit v 16 měsících. Vývoj řeči: první slova ve 2 letech, první věty 

ve 4 letech. 

Vyšetření 

psychologické:  

a) v SPC, ve 3 letech a 2 měsících, 09/12. Závěr: dívka s rizikovými faktory v anamnéze, 

mírně opoţděný psychomotorický vývoj, výraznější opoţdění v oblasti řečí v její 

expresivní sloţce, hyperkinetická porucha, porucha pozornosti. Doporučení: zařazení do 

MŠ speciální s intenzivní logopedickou péčí. 

b) v SPC, v 5 letech, 3 měsících, 10/14. Závěr: dívka s mírně opoţděným 

psychomotorickým vývojem, výrazné opoţdění ve vývoji řeči – vývojová dysfázie. 

Doporučení: odloţit povinnou školní docházku o jeden rok, rozvíjet komunikační 

schopnosti intenzivní logopedickou stimulací, rozvíjet grafomotorické schopností a 

vizuomotorickou koordinaci. 

Sledování v MŠ speciální 

Lucinka byla přijata do MŠ speciální na základě psychologického vyšetření ve věku 3 let a 

dva měsíce. Je to drobná milá holčička, která si ráda hraje na princezny, baletky a víly. Ve 

školce má oblíbené kamarádky, se kterými si ráda hraje, ale také si vystačí při hře sama.  

K učitelkám je vstřícná, ochotně plní pokyny. Je u ní patrná vytrvalost aţ zarputilost 

v činnostech, pro které se rozhodne. 

První rok v mateřské škole (3 – 4 roky) 

Lucinka nastoupila do MŠ speciální ve věku 3 let a tří měsíců, na počátku října 2012. 

Nastoupila do třídy nejmenších dětí. S adaptací v kolektivu stejně starých dětí neměla 

problémy, pouze před spaním někdy pobrekávala. Při spaní se projevovala enuréza, musela 

nosit plenu. Během prvního pololetí v MŠ byla často nemocná, nemocnost se výrazně 
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sníţila po operaci nosní mandle, kterou prodělala v prosinci. Zpočátku si hrála sama, 

hlavně s panenkou, během druhého pololetí v MŠ si začala hrát i s ostatními holčičkami ve 

třídě. S učitelkami vţdy ráda spolupracovala, jak při individuálních činnostech, tak při 

kolektivních. Občas se stalo, ţe něco odmítla dělat, ale brzy jí to nedalo a znovu se 

zapojila. Plnila jak činnosti nabízené, tak byla schopna si sama konstruktivní činnosti 

vyhledat – kreslila pastelkami, malovala štětcem a barvičkami, skládala jednoduchá puzzle 

(4 – 8 dílků), vkládala tvary do kontur, stavěla si z kostek, pracovala s modelínou. 

Sebeobsluha 

Během prvního roku bylo potřeba holčičce pravidelně pomáhat při oblékání, před spaním 

se svlékala sama, ale oblečení si neuloţila. Obout si uměla pouze bačkorky a nízké boty. 

Při jídle pouţívala špatný úchop lţíce, jedla velmi nečistě. Na WC i při mytí potřebovala 

dopomoc. Na odpolední odpočinek potřebovala plenu. 

Motorika 

Po motorické stránce byla Lucinka poměrně šikovná. Nebála se běhat, vylézt na první dvě 

příčky ţebřin, sklouznout se po malé skluzavce na hřišti. Ráda jezdila na motorce – 

odráţedle. Na schodech přisunovala nohu jak při chůzi nahoru, tak dolů. 

Po stránce jemné motoriky a grafomotoriky preferovala pravou ruku, kresba byla zpočátku 

ve stádiu čáranic, postupně si kreslila malé krouţky. Štětcem vybarvovala pouze plochu. 

Úchop tuţky bylo potřeba opravovat, stříhat nůţkami nezvládala. Barevné kolíčky vkládala 

a přiřazovala do příslušných barevných otvorů, barvy ale nepojmenovala, všechno bylo 

růţové. 

Holčička měla problémy s motorikou mluvidel. Cvičení na pohyb rtů a jazyka zvládala 

s obtíţemi. Občas se usmála, dítě bylo amimické. 

Komunikace 

Lucinka na počátku pouţívala pouze jednotlivá slova, někdy se vyjadřovala 

ve dvouslovných větách, spontánní řečový projev byl sporadický, přesto stále častější. 

Výslovnost byla často nesrozumitelná. Školní logoped pracoval na rozvoji spontánního 

projevu a rozšiřování slovní zásoby aktivní i pasivní, navozoval ve slovech některé hlásky 

jako [l], [v] a [f]. 
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Říkadla a písničky holčička vnímala a různých rytmických cvičení se zúčastňovala, ale 

sama písničky nebo krátká říkadla nezopakovala. Na pokyny učitelek a na zvukové signály 

reagovala opoţděně. 

Druhý rok v mateřské škole (4 - 5 let) 

Lucinka zůstala ve stejné třídě, ve které ale došlo k výměně asistentky pedagoga a jedné 

z učitelek. Na nové dospělé osoby si brzy zvykla. Během druhého roku posilovala svou 

samostatnost, při volných činnostech se dokázala sama zabavit. S dětmi si hrála, měla 

několik svých oblíbených kamarádek. Stávalo se však, ţe se zlobila, kdyţ si její oblíbená 

kamarádka hrála s někým jiným. Často si vynucovala pozornost jak ze strany dětí, tak ze 

strany učitelek. Doba pozornosti a vytrvalosti u činností se postupně prodluţovala, někdy 

měla snahu odbíhat. Po upozornění se však byla schopna k činnosti vrátit a dokončit ji. 

Byla schopna roztřídit podle barev různé předměty, stále ji však názvy barev dělaly 

problémy. K růţové bezpečně poznala a pojmenovala bílou a ţlutou. Řadu číslic do pěti 

nevyjmenovala, spočítané předměty ukazovala na prstech, bezpečně počítala do tří.  

Sebeobslužné činnosti se jiţ naučila zvládat, ale přesto ráda na sebe upoutávala pozornost 

učitelek a vynucovala si dopomoc. Stále byl problém s občasnou enurézou během 

odpoledního odpočinku. Také se zlepšil způsob stolování, naučila se správně drţet lţíci, 

poradila si i s vidličkou. 

Motorika 

Během druhého roku se zlepšila její obratnost, ráda prolézala skrz různé průlezky, lezla na 

různé ţebříky, zvládla kotoul. Naučila se jezdit na odráţecím kole a na koloběţce. Míčem 

házela ze spodu, při chytání ji občas míč utekl. Začala chodit střídavou chůzí do schodů, 

dolů ještě stále jednu nohu přisunovala. Snaţila se napodobovat paní učitelku při 

rozcvičce, tato činnost ji však šla pouze krátce, za chvíli jiţ neudrţela pozornost. 

Manipulace s předměty jako s kostkami, dílky puzzlí, korálky ji většinou nedělala 

problémy, byla schopna poţádat o pomoc, kdyţ jí něco nešlo, slovy: „Teto, pomoc“. 

Úchop tuţky bylo potřeba stále opravovat, čáry byly zpočátku slabé, později se tlak na 

tuţku vyrovnal. Byla schopna napodobit směr čáry, vlnovky. Na kreslení si vybírala různé 

barvy pastelek, kolečka se postupně přeměnila na drobné kytičky.  

Bylo také potřeba procvičovat svaly v orofaciální oblasti. Holčička měla problémy s 

motorikou jazyka a mimickými svaly. Neuměla pracovat s tvářemi, dělaly ji problémy 
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nafouknout jednu tvář a poté druhou, přechody z našpulení rtů do úsměvu a naopak. Na 

zlepšení motoriky mluvidel pracovali učitelky při skupinové logopedii i školní logoped. 

Komunikace 

Komunikace se obecně zlepšila, zlepšilo se porozumění pokynům, reakce na vyprávěnou 

pohádku. Lucinka začala pouţívat i rozvité věty, které však měly gramatické nedostatky.  

Neuţívala předloţky, chybně tvořila pády, mnoţné číslo podstatných jmen, minulý čas. 

Víceslabičná slova komolila, slabiky chybně řadila, nezvládala obtíţné hláskové shluky. 

Logopedická péče ve škole se zaměřila na podporu a rozvoj sdělovacího procesu s 

důrazem na porozumění obsahu slova a věty. Také se logoped zaměřil na výslovnost 

některých hlásek jako [j], [l] a některých sykavek [s], [c]. Tyto hlásky se povedlo navodit, 

pracovalo se na jejich fixaci ve všech pozicích. 

Třetí rok v mateřské škole (5 let) - současnost 

Lucinka postoupila do třídy předškolních dětí, změnila třídní učitelku, asistentku pedagoga 

a částečně se proměnil i kolektiv třídy. Oblíbené kamarádky zůstaly. Současná paní 

učitelka se kdysi věnovala baletu, a s dětmi často pracuje na pohybové výchově. Také si ji 

vzala na starost jiná paní logopedka. Nová třídní učitelka doporučila rodičům vyšetření u 

klinického logopeda, který ji diagnostikoval vývojovou dysfázii. 

Při volné činnosti si nejraději hraje se svými kamarádkami s kočárkem a panenkou, staví si 

domy z velkých molitanových kostek. Stane se, ţe kdyţ není po jejím, tak se rozlítostní a 

jde se vyplakat k paní učitelce. Při řízených činnostech ochotně spolupracuje s paní 

učitelkou, ale občas si chce prosadit svou představu. Ráda zpívá s ostatními u piána, umí: 

Kočka leze dírou (tu mi zazpívala sama), Pec nám spadla, Skákal pes a Prší, prší. 

Sebeobsluha 

Samostatně se obléká a svléká, obrací si oděv, kdyţ je naruby, uloţí si věci na své místo. 

Potřebuje dopomoc se zapnutím zipu. Umí se samostatně umýt a utřít si ruce. Jí čistě, 

správně drţí lţíci, učí se pouţívat celý příbor. Po skončení jídla si odnese nádobí na vozík. 

Na odpolední odpočinek plenu jiţ nepouţívá. 

Motorické schopnosti 

Hrubá motorika. Lucinka při překáţkové dráze zvládá slalom mezi kuţely, skáče snoţmo 

z obruče do obruče, proleze obručí, přeleze a podleze překáţku, přeskočí nízké překáţky, 
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vyleze po ţebřinách nahoru a sleze dolů, zvládne kotoul. Do pohybových her se ráda 

zapojuje, pouze jí dělá problémy orientovat se při pohybu v prostoru, kde se ještě někdo 

jiný pohybuje. Projevuje se to při chytání dětí ve hře „na honěnou“ nebo pozdní reakce při 

hře „na sochy“ nebo „na ţidle“. Při této hře holčička běhá většinou ve velkém kruhu okolo 

ţidlí, nepřipravuje se na sednutí. Vypadává vţdy jako první, je jí to líto, ale vyřazení 

přijímá a fandí kamarádkám. 

Zvládne stoj na špičkách s otevřenýma očima, stoj na jedné noze, přendá míček z ruky do 

ruky, i kdyţ na něj nevidí. Hází míčem spodem, chytání jen občas. Po lavičce přechází, 

skáče po ní jako ţabička, plazí se po ní. Po kladince sama nepřejde, pouze s dopomocí. 

Stojí o to, to zvládnout sama, velmi se snaţí - dva, tři krůčky sama udělá, a i kdyţ padá, 

chce to zkoušet znovu. Motorická cvičení podle učitelky napodobuje, paní učitelka 

doprovází různé říkanky, písničky i reprodukovanou hudbu pohybem, ostatní děti ji sledují 

a napodobují. Lucinka také napodobuje a to zpočátku správně, za chvíli jsou jiţ pohyby 

mimo. Moc se jí však baletní pohyby líbí a ráda by navštěvovala baletní krouţek.  

Jemná motorika. Holčička má poměrně obratné prsty, navléká na pevnou nit i velmi malé 

korálky, přitluče kladívkem dílky dřevěné skládačky, vytváří mozaiky z hříbečků a 

kolíčků, staví si z drobných kostiček lega. Ráda skládá puzzle i ze 40 dílků, ale vyţaduje 

dopomoc. Dotýká se prsty palce, pravá ruka je jistější a rychlejší neţ levá. Zvládne stříhat 

nůţkami.  

Po stránce grafomotorické zvládá holčička plnit pokyny na pracovních listech, 

odpovídající o rok mladšímu věku. Má správný úchop tuţky v pravé ruce, tlak na podloţku 

je přiměřený, tahy jsou plynulé, ruka je ještě málo uvolněná, postavení ruky je kolmé. 

Kreslí kruhy, čáry, u krátkých šikmých čar zvládne měnit směr (příloha č. 5, obr. 4). Ostré 

úhly mají také některé vlnovky (Příloha č. 5, obr. 3). Spirálu a horní smyčky nezvládne. 

Jednoduché předkreslené tvary překreslí, ne však jedním tahem (Příloha č. 5, obr. 7). 

Sloţitější obrazce odmítá překreslit. Obtah jedna linie a čáru mezi liniemi zvládla holčička 

výborně (příloha č. 5, obr. 5 a 6). Podle linie stříhá s dopomocí. Postavy kreslí bez krku, 

s tělem a jednodimenzionálními končetinami, na nohou nezapomene botky (Příloha č. 5, 

obr. 1). Spontánní kresba je bohatá, holčička pouţívá různé barvy pastelek, převaţuje 

růţová, fialová (Příloha č. 5, obr. 2).  

Největší problémy má s oromotorikou, například jí dělá problémy přechod rtů ze 

zamračených do úsměvu a naopak. Také neumí rychle kmitat jazykem ze strany na stranu. 
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Naučila se nafukovat jednu tvář, odmítá zvedat obočí a dělat „králíka“ - pokrčit nos a 

našpulit rty. Učitelka procvičuje oromotorická cvičení s dětmi při kaţdodenní skupinové 

logopedii. 

Komunikace  

V kolektivních činnostech napodobuje pohyby, říká společné básničky, ale vlastní 

produkce je minimální. Na otázky odpovídá buď pouze jedním slovem, nebo podle 

nápovědy učitelky. Nerozliší první hlásku ve slovech, nevymyslí slovo na zadanou hlásku. 

Vytleskává správně jednoslabičná aţ tříslabičná slova, čtyřslabičná slova jiţ ne. Podle 

pokynů paní učitelky pracuje ochotně, svou činnost však komentuje pouze slovy bez 

předloţky a bez pomocného slovesa a ne celou větou. Při řečové produkci ji stále dělají 

problémy správné pády a zvratná zájmena „se“, „si.“ 

Pokud chce holčička říci něco rychle nebo je rozlítostněná, její projev je nesrozumitelný, 

kdyţ mluví pomalu, je jí rozumět a je schopna mluvit celou větou: „Já jsem Lucie. Taky 

chodím na keramiku“.  Dělá ji problémy časová posloupnost i správná koncovka minulého 

času. Někdy si nečekaně pamatuje detaily, jindy není schopna říci mamince, co dělala ve 

školce.  Kdyţ si není jistá, říká: „ Já nevím, já neumím“.  

Při logopedických cvičeních cvičí s paní logopedkou rytmizaci, sluchovou diferenciaci 

jako rozlišování podobných slov, délku slabik, délku tónů. Procvičují sluchovou paměť na 

úrovni slov, vět i celých říkanek. Trénují uţití předloţek jako DO a V. Předloţku DO 

holčička zvládá. Také se spolu zaměřují na tvorbu mnoţného čísla, zdrobňování. 

Výslovnost některých jednoduchých slov se výrazně zlepšila, spolu s logopedkou rozšiřují 

slovní zásobu a také pracují na tvoření víceslovných vět pomocí obrázků i dějových 

posloupností. 

Záznam logopedického cvičení ze dne 3. 2. 2015  

Lucinka přichází k logopedce a stěţuje si: „Knofítek chybí“. Sedá si ke stolečku. 

Logopedka jí dává pracovní sešit a Lucinka má za úkol pojmenovat obrázky. Procvičují 

výslovnost. Pokud Lucinka obrázek pojmenuje správně a správně vysloví, přechází na 

další, pokud vysloví špatně, logopedka vysloví správně a Lucinka opakuje pomaleji, 

většinou se jí povede vyslovit správně. Zatím ještě nemá zafixované sykavky, často 

vynechává [č] před [k]: „holčika“, „motá klubíko“. 
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Hlásku [ch] má zafixovanou pouze na počátku slova: „chová, chytá“, uprostřed musí 

opravovat: „míká“ pomalu „mí-chá“, „mek“ – „mech“ 

Většinou logopedka slovo řekne a Lucinka opakuje: „mapa, bota, panna, jáma, nota, duha, 

kupa, piha, kýta“ (řekla „kýka“). Dále pokračuje jednoslabičnými slovy: „dům, dým, hák, 

pán, kat, med, mák, puk, páv, fén, mech“ (řekla “mek“) 

Cvičení na sluchovou percepci s podporou dvojice obrázků: buben – pupen, pije – bije, 

kosa – koza, kos – koš. Logopedka říká slova, Lucinka ukazuje obrázky. Při tomto cvičení 

se hůře soustředí, občas ztrácí pozornost. 

Procvičování délky tónů – logopedka vyuţívá bzučák, holčička pomocí dřevěných koleček 

a tyčinek, které vybírá z krabičky, zaznamenává krátký nebo dlouhý tón. Z vybraných 

kostiček si staví prostorový obrázek. Občas se splete u krátkého tónu. Vybírá pravou rukou 

stále stejnou barvu – růţovou (říká „lůzová“). 

Sluchová paměť: logopedka poloţí na stůl tři otočené kartičky. Řekne holčičce zleva 

doprava, jaké obrázky na kartičkách jsou – míč, jahoda, vidlička. Holčička má za úkol 

zopakovat názvy obrázků: jahoda, balón, na vidličku si nemůţe vzpomenout. Kdyţ řekne 

správně, obrázek si otočí. Další trojice: bota, opice, čepice – na čepici si nemůţe 

vzpomenout, říká ještě jednou „bota“. Holčička je jiţ unavená, cvičení se blíţí ke konci.   

Ještě ale dostává hádanku, logopedka popisuje, jaký obrázek schovala do domečku: „Malé 

zvířátko, bydlí v domě, ale tam ho nechceme, bojí se kočky“. Holčička volá „myka“ – 

„myška“. Dává hádanku i mně s pomocí logopedky, ale dříve neţ stačím zareagovat, 

obrázek prozrazuje – „lodika“ (lodička). 

Holčička pracuje celou dobu velmi soustředěně. Za práci je odměněna ţelatinovým 

bonbónem. Ke konci se jiţ projevuje únava. Kvůli mé přítomnosti je lekce delší, neţ běţně 

bývá.  

Shrnutí 

Lucinka se v psychomotorickém vývoji vyrovnává svým vrstevníkům. Má dobrou 

dynamickou koordinaci celého těla, zvládá kotoul, přeskoky přes překáţky pohyb 

v různých polohách, leze po ţebřinách a na skluzavky. Zatím neumí šlapat na kole. 

Statická koordinace je také v normě, zvládne stoj na špičkách, stoj na jedné noze. Pohyby 

horních končetin jsou přesné, pomalejší, ale neumí udrţet rytmus. Grafomotorika a 

vizuomotorika je oslabená, ale holčička ráda kreslí a maluje, má šanci, ţe to doţene. 
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Pracuje pravou rukou, správný úchop tuţky má zafixovaný. Kresba postavy má ještě 

formální nedostatky, chybí krk a končetiny jsou nakreslené jednou čarou -  

jednodimenzionálně. Detaily kreslí pouze na hlavě (Příloha č. 5, obr. 1). Motorika jazyka, 

rtů a mimika zaostává, ne všechna cvičení zvládá. Holčička je amimická. Učitelka 

prakticky denně s dětmi oromotoriku procvičuje. Také ji pravidelně procvičuje 

s logopedkou. 

Během posledního školního roku se výrazně zlepšila v produkci řeči. Kdyţ má chuť je 

schopna pouţívat rozvité věty. Je to slyšet hlavně při rozhovoru s maminkou, v jejíţ 

přítomnosti je velmi sdílná. Je však potřeba nadále intenzivní logopedická stimulace, 

protoţe věty mají různé nedostatky, nedostatky má také výslovnost hlásek hlavně 

v souhláskových shlucích. Holčička bude mít odklad povinné školní docházky. 

Rozhovor s matkou Lucie 

S maminkou jsem se domluvila na rozhovoru telefonicky. Ochotně souhlasila 

s rozhovorem i s nahráváním. Domluvily jsme se a během několika dní jsme se v mateřské 

škole sešly.  

Maminka se po první otázce sama rozmluvila, o některých otázkách mluvila, aniţ bych se 

na ně zeptala. Vstupovala jsem do rozhovoru, kdyţ jsem chtěla zjistit odpověď na otázky, 

na které jsem ještě odpověď neznala. Několikrát se ptala na můj názor, mohla jsem ji sdělit 

pár zkušeností ze své praxe. Bylo patrné, ţe má strach, aby její dcera neměla stejné 

problémy, jako měla ona sama. Vzpomínky na vlastní dětství jsou pro ni stále 

traumatizující. Od dětství měla problémy s řečí, a proto chodila do zvláštní školy. Do školy 

ji vodila starší sestra, vlastní matka se za ni styděla. Trpěla specifickými poruchami učení - 

dyslexií, dyskalkulií, dysgrafií, dysortografií. Nejspíše jako dítě také trpěla vývojovou 

dysfázií, ale tu ji nikdo nediagnostikoval. Říkala, ţe strašně šišlala, měla problémy se 

sluchem, s motorikou a s vyjadřováním. Při našem rozhovoru mluvila souvisle, v rozvitých 

větách, zaznamenala jsem jen jedno odchylné uţití předloţky. Občas zaměnila logopedku 

za psycholoţku. Je vidět, ţe jí řeč nedělá problémy, mluví ráda, slova nehledá. Pracuje 

jako prodavačka v malém krámku, který vlastní s kolegyní. Musí psát objednávky, 

vypisovat faktury. Všechno zvládá, jen kdyţ píše, tak si není jista, jestli to napsala 

gramaticky správně. Hodně jí pomáhá syn, který je na češtinu šikovný a v současné době 

studuje střední školu. Chtěl by jednou studovat psychologii. 
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Přepis rozhovoru s matkou (Příloha č. 9) 

U předčasně narozené holčičky (26 týden) si rodiče mezi druhým a třetím rokem všimli, ţe 

zaostává ve vývoji řeči. Slova začala pouţívat aţ kolem druhého roku, rozvoj aktivní 

slovní zásoby byl velmi pomalý. Kdyţ něco chtěla, vypomáhala si gesty. Protoţe maminka 

měla velké obavy, aby dcera neměla stejný problém s komunikací, jaký měla ona sama, 

rozhodli se přihlásit holčičku do této mateřské školy speciální, protoţe je zde logopedická 

péče. Výhodou také bylo, ţe trvalé bydliště mají nedaleko. Doporučení k zařazení dostali 

na základě vyšetření v SPC. Ve školce jsou spokojeni, vědí, ţe se s ní tady hodně pracuje, 

jen nechápou, proč je nikdo neposlal dříve ke klinickému logopedovi. To, ţe má holčička 

vývojovou dysfázii si všimla aţ nová třídní učitelka na začátku třetího roku docházky a 

doporučila jim vyhledat klinického logopeda. Pro maminku byl pojem vývojová dysfázie 

nové slovo. Co vývojová dysfázie obnáší, jim vysvětlila školní psycholoţka. Doma cvičí 

podle úkolů, které jim dává klinická logopedka, jiţ navštěvují 1x měsíčně. Na domácích 

logopedických cvičeních s dcerou se podílí jak maminka, tak tatínek i starší bratr. Se školní 

logopedkou v pravidelném kontaktu nejsou. S třídní učitelkou komunikují pravidelně. 

Během posledního půl roku nastal velký pokrok v řečovém vývoji holčičky, výrazně se 

rozmluvila, rodiče to přičítají intenzivní práci ve školce i výrazné domácí přípravě. 

Psychomotorický vývoj měla opoţděný adekvátně k předčasnému narození. Maminka se 

tím nevzrušovala, protoţe i starší syn začal chodit později. Holčička je zdravá, na 

foniatrickém vyšetření byla, na neurologii zatím ne. V současné době rodiče trápí její častá 

noční enuréza, kterou zatím neřešili. 

Analýza rozhovoru 

Lucinka má v rodinné anamnéze genetické dispozice k narušené komunikační schopnosti. 

Podobnými problémy s následnými specifickými poruchami učení trpěla její matka. Dále 

má také nepříznivou osobní anamnézu díky rizikovému a předčasnému porodu. 

Psychomotorický vývoj holčičky byl opoţděn adekvátně k předčasnému narození. Jinak by 

byl v normě.  

S mateřskou školou jsou rodiče spokojeni, ví, ţe se s dcerou hodně pracuje, s třídní 

učitelkou pravidelně komunikují. Podivují se však nad tím, ţe si aţ na počátku třetího roku 

v mateřské škole speciální někdo všiml, ţe pětiletá holčička má vývojovou dysfázii a byli 

posláni ke klinické logopedce. Současně také po dvou letech vyměnila školního logopeda. 

Mohu potvrdit, ţe nová logopedka s ní velmi pěkně pracuje. Nyní doma pravidelně cvičí 
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podle instrukcí klinického logopeda. Se současnou školní logopedkou rodiče 

v pravidelném kontaktu nejsou. 

Celkové zhodnocení vývoje Lucie 

Holčička má pozitivní jak rodinnou anamnézu, tak osobní anamnézu vzhledem k vývojové 

dysfázii (Dlouhá, 2003). V mateřské škole se s ní začalo pracovat jiţ ve 3 letech, ale 

k upřesnění diagnózy došlo aţ v jejích 5 letech, kdy začala navštěvovat ambulanci 

klinického logopeda a pravidelně cvičit nejen v mateřské škole, ale i doma. Intenzivní 

logopedická péče v posledním půlroce se projevuje na výrazném zlepšení mluvního 

projevu Lucinky. Nejspíše by mohl být její řečový vývoj příznivější, kdyby rodiče začali 

dříve s dcerou doma pravidelně pracovat pod vedením klinického logopeda. Vývojová 

dysfázie je však během tzv. na dlouhou trať, holčička má problémy s fonematickou 

diferenciací, s krátkými zvuky, proto nerozumí rychlé řeči. Výrazné problémy má také 

v rovině morfologicko - syntaktické, některé její věty jsou agramatické. 

Po motorické stránce se holčička vyvíjí podle normy. Zaostává však v oblasti 

grafomotoriky a vizuomotoriky. Největší problémy má v motorice mluvidel a mimice. Na 

rozvoji všech těchto oblastí se stále v mateřské škole intenzivně pracuje. Lucinka má 

potvrzený odklad školní docházky, bude mít ještě rok na to, aby se zlepšila 

v problematických oblastech, aby se zlepšil i její mluvní projev. Vzhledem k nepříznivé 

rodinné anamnéze se dá očekávat, ţe bude mít holčička stejně jako její matka problém se 

specifickými poruchami učení (Dlouhá, 2003; Zelinková, 2008), proto by bylo potřeba, 

aby se s holčičkou pravidelně pracovalo na rozvoji jak sluchového tak zrakového vnímání, 

grafomotoriky, orientace v čase, na posilování paměti, předmatematických schopností, atd. 

Rodičům bych doporučila knihu Olgy Zelinkové: „Dyslexie v předškolním věku?“, 

pracovní sešity Bednářové pro předškoláky, které všechny tyto potřebné dovednosti a 

schopnosti rozvíjejí. Výhodou je, ţe Lucinka je klidné dítě, které bez problémů 

spolupracuje. 

7. 6. 3  Kazuistika č. 3 - Matěj 

Pohlaví dítěte: chlapec 

Věk dítěte: 6 let, 10 měsíců  

Diagnóza: Vývojová dysfázie smíšeného typu 
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Rodinná anamnéza: Matka - narozena 1986, vyučená, v současné době je nezaměstnaná, 

matka má z 20% Turnerovu mozaiku, celá rodina matky trpí obezitou. Otec - narozen 

1985, vzdělání základní, v současné době pracuje jako řidič, v dětství měl 

diagnostikovanou LMD - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysfázie. Dítě sourozence nemá. 

Rodina je funkční, chlapec ţije s oběma rodiči. 

Osobní anamnéza: Chlapec z 3. rizikové gravidity (dvě předchozí těhotenství byla 

neúspěšná), narozen ve 41. týdnu akutním císařským řezem, porodní hmotnost 2800g, 

délka 48 cm. Hospitalizován na JIPu pro trombocytopenii, po čtyřech dnech stav 

normalizován. Ve třech letech zánět středního ucha – voda v uších, operace nosní mandle, 

kontrola sluchu na ORL, vše v normě. Trpí obezitou, je občas negativistický. 

Psychomotorický vývoj: od 10 měsíců se plazil, chodil ve 14 měsících Vývoj řeči: první 

slova v 10 měsících, kolem 1,5 roku 10 – 15 slov, ve 3 letech beze změny, ve 4 letech 

dvouslovné věty, první věty v 5 letech.  

Vyšetření 

Logopedické:  

a) Zpráva z 1/2013, od 4 let dochází ke klinickému logopedovi. Závěr: vývojová porucha 

řeči – dysfázie smíšeného typu. Doporučení: intenzivní logopedická péče.  

b) Zpráva z 1/2015, Závěr: řeč je málo srozumitelná, přetrvávají agramatismy, vázne 

fonematická diferenciace, narušena je sluchová paměť. Oslabena je motorika mluvidel, 

nechce se nechat korigovat. Opoţděna je i grafomotorika. Systematickou činnost odmítá, je 

velmi negativistický. Doporučení: kontaktovat klinického psychologa, poskytnout návod 

rodičům, jak přimět chlapce k činnosti, pokud se nezlepší spolupráce dítěte s dospělými, je 

pravděpodobné absolvování diagnostického pobytu na dětské psychiatrii. Dále je potřeba 

řešit jeho nadváhu. Pokračovat ve vzdělávání v ZŠ logopedické.  

neurologické:  

Vyšetřen ve věku 4,2 roky, 5/12 a v 5 letech 3/13. Závěr: normální neurologický nález, 

EEG bez jednoznačných či loţiskových změn, pomalejší aktivita vzhledem k věku. 

Doporučení: intenzivní logopedická stimulace a stimulace vývoje hrou. Umístit dítě do 

MŠ. 
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psychologické: 

a) v PPP, ve 4 letech, 4/12. Závěr: chlapec s výrazně opoţděným vývojem řeči, sociálně 

nevyzrálý. Doporučení: zařadit chlapce do MŠ speciální. 

b) u klinického psychologa v 5 letech, 4/13. Závěr: vývojová dysfázie, vývoj rozumových 

schopností koresponduje s dysfatickým vývojem s převahou neverbálních sloţek, 

s oslabenou verbální pamětí. Jinak vývoj v normě. Doporučeno dále se vzdělávat v MŠ 

speciální. 

c) v PPP, v 6 letech 4/14. Závěr: Doporučen odklad povinné školní docházky. 

d) Zpráva od klinického psychologa z 1/2015, v 6,10 letech. Závěr: vývojová dysfázie 

s potíţemi ve foneticko-fonologické rovině, oslabené vnímání, neobratná mluvidla a jemná 

motorika ruky. Kognitivní kapacita v normě, v rámci niţšího průměru. Chlapec při 

vyšetření hezky spolupracoval. Doporučeno vzdělávání v ZŠ logopedické. 

Sledování v MŠ speciální 

Matěj byl přijat do MŠ speciální na základě doporučení psychologického vyšetření v PPP 

z dubna 2012, vzhledem k výrazně opoţděnému vývoji řeči i vzhledem k sociálně 

nevyzrálé osobnosti. Je to obézní, velmi milý chlapec. Na svůj handicap je však poměrně 

pohyblivý. Kromě vývojové dysfázie má ještě problémy s negativismem a neochotou 

přijímat jakékoliv pokyny.  

První rok v mateřské škole (4,5 – 5,5 let) 

Matěj nastoupil do MŠ v říjnu v 2012 ve věku 4 roky a 7 měsíců. Ačkoliv nebyl 

předškolního věku, byl zařazen do třídy předškolních dětí, protoţe ve třídách pro mladší 

děti bylo jiţ obsazeno. Pomalu se začleňoval mezi ostatní děti, hrál si často sám, ostatní 

děti mu nerozuměly. Společných činností se zúčastňoval rád, s učitelkami spolupracoval.  

Bohuţel práce s ním nemohla být systematická, Matěj často zůstával doma, ať uţ z důvodu 

nemoci nebo jiného. Velmi časté absence se začaly projevovat negativně na jeho přístupu 

k učitelkám a k řízené činnosti. Kdyţ si postavil hlavu, nebylo moţné jej přinutit k 

jakékoliv spolupráci. Přesto měl rád, kdyţ se mu věnovala pozornost a byl velmi šťastný, 

kdyţ byl pochválen.  

Po stránce sebeobsluhy se Matěj většinou obslouţil sám, potřeboval mírnou dopomoc 

v oblékání. I kdyţ jedl sám lţící i vidličkou, bylo potřeba stolovací návyky upevňovat.  
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Motorika 

Přes velkou obezitu, se k pohybu stavěl překvapivě kladně, rád hrál pohybové hry, 

překonával různé překáţky, jako chůzi po lavičce a lezení na ţebřiny, snaţil se naučit se 

kotoul, převaly. Na zahradě vyhledával jízdu na koloběţce. 

Laterarita byla zpočátku nevyhraněná, tuţku bral jak do levé, tak do pravé ruky. Později 

byla aktivnější pravá ruka. Proto převládala určitá nemotornost, nerad kreslil a vybarvoval. 

Někdy si vzal vodové barvy a vybarvil celou plochu. Stříhal s dopomocí. Puzzle a různé 

stavebnice skládal. Velmi rád si hrál s dřevěnou vláčkodráhou a autíčky. 

Pohyblivost mluvidel byla oslabená, málo otvíral ústa. Při oromotorických cvičeních často 

nechtěl spolupracovat. Učitelka se zaměřovala na pravidelné procvičování motoriky 

mluvidel při skupinové logopedii. 

Komunikace 

Individuální logopedická péče se zaměřovala jak na motoriku mluvidel, tak na artikulaci 

samohlásek. Dále na procvičování fonematického sluchu, zlepšila se sluchová percepce a 

diferenciace. Po nácviku dokázal přiřadit k sobě 4 dvojice stejných chřestivých zvuků. 

Školní logopedka se zaměřila na vytleskávání víceslabičných slov s podporou záznamu 

barevnými kolečky. Porozumění řeči procvičovala pomocí různých her, například hádáním 

popisovaného předmětu na zakrytém obrázku. Matěj se učil tvořit rozvité věty pomocí 

obrázků (4 - 6 slov), tím si rozšiřoval aktivní slovník. Paměť si procvičoval tak, ţe po 

zakrytí obrázků tyto věty zopakoval. Byl schopen si zapamatovat aţ 6 obrázků, i jejich 

umístění a sluchem 3 obrázky v pořadí. Také se věnovali předloţkovým vazbám (PŘED, 

ZA, V, DO, NA), z nichţ se povedlo správně pouţívat předloţkové vazby s V, DO. 

Logopedka nacvičovala vnímání časové posloupnosti a samostatný mluvní projev. 

V nácviku hlásek se zaměřila na fixaci hlásek [v], [f] ve slovech i ve větách. 

Druhý rok v mateřské škole (5,5 – 6,5 let) 

Matěj zůstal ve třídě předškolních dětí, kam jiţ svým věkem patřil. Během druhého roku se 

výrazně zlepšila komunikace, začal vstřícně reagovat na děti i učitelky. Byl schopen se 

začlenit do kolektivu a hrát si s dětmi. Začal zase spolupracovat s učitelkami, jak při 

společných činnostech, tak při individuálních. Stále se projevovala jeho náladovost, kdy se 

rozhodl, ţe nic dělat nebude. Ochota ke spolupráci a odmítavé reakce se střídaly i během 
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dne. Pravidelně se jeho chování zhoršilo po delší absenci. Psycholoţka rozhodla o odkladu 

školní docházky. 

Motorika  

Pohybové činnosti vyhledával, pokud se běhala nějaká překáţková dráha. Zvládl jiţ sám 

kotoul, dokázal se plazit po lavičce, vylézt na skluzavku a sklouznout se dolů. Povedlo se 

mu také přeskočit několik nízkých překáţek. Pohyb v různých polohách byl pro něj 

vzhledem k obezitě poněkud obtíţný, ale kdyţ byl dobře motivován, zvládl i běh po 

čtyřech, různé poskoky, plazení. Pohybové hry s dětmi raději pouze sledoval, neţ aby se 

přidal.  

S Matějem se pracovalo na uvolňování zápěstí, na správném drţení psacího náčiní, 

vyplňoval různé grafomotorické listy, maloval barevné obrázky. Vyhranila se pravostranná 

laterarita. Naučil se stříhat podle linie, velmi rád pracoval s keramickou hlínou, 

navštěvoval keramický krouţek. 

Při procvičování motoriky mluvidel u školní logopedky Matěj často odmítal spolupracovat. 

Jen někdy se přidal při skupinové logopedii ve třídě, přesto se jeho výslovnost začala 

lepšit. 

Komunikace 

Po komunikační stránce se velmi zlepšil jeho mluvní projev. Dokázal rozdělovat slova na 

slabiky a vyjadřovat jejich počet. Naučil se správně pouţívat předloţky PŘED, ZA, NA, 

NAD, POD. Zlepšila se jak sluchová a zraková percepce, tak paměť a rytmické cítění. 

Matěj se naučil pouţívat rozvité věty, právě při delší komunikaci byl však jeho projev 

málo srozumitelný. 

Při logopedických cvičeních se logopedka zaměřovala na prohloubení vnímání a 

porozumění mluvené chlapcovy řeči, jako hádání obrázků, plnění instrukcí, správné 

chápání a uţívání předloţkových vazeb. Rozšiřovala jeho aktivní i pasivní slovní zásobu. 

Zaměřila se u něj na rozlišování délky tónů a na sluchovou paměť na úrovni slov i vět. 

Z fonetického hlediska se zaměřila na nácvik a fixaci hlásek [l], [k], [s], [š]. Pracovala 

podle materiálů J. Dvořáka „Slovní patlavost“ (Dvořák, 1999). 
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Třetí rok v mateřské škole - současný stav (6,5 -7 let) 

Matěj zůstal ve své třídě, vyměnil se však kolektiv dětí. Místo chlapců přišlo několik 

holčiček. Zlepšil se v oblasti sociálního chování, s dětmi si začal hrát, hlavně k děvčatům 

je velmi přátelský. Dělá mu dobře děti organizovat, vymýšlí pro ně různé „hry“. Také s 

učitelkami zpočátku lépe spolupracoval, později se však vrátily jeho negativistické stavy a 

dnes opět nechce spolupracovat. Jeho nálady se mění i během dne. V sebeobsluţných 

činnostech je jiţ zcela samostatný.  

Motorika 

I kdyţ mu v pohybu brání obezita, zvládne kotoul, vyleze na ţebřiny a sleze, proleze 

obručí. Zvládne skákat snoţmo z obruče do obruče, přeskočí i nízkou překáţku. Na 

zahradě často jezdí na koloběţce. Kdyţ jej zaujme nějaká pohybová hra, také se do ní 

s chutí zapojí. Vyhledává aktivity s míčem, hraje kopanou, umí házet a někdy chytne míč. 

Moc pěkně tancoval a napodoboval učitelku při vystoupení na vánoční besídce. 

Matěj si procvičuje jemnou motoriku prací s keramickou hlínou, navštěvuje keramický 

krouţek, při kterém je velmi aktivní. Přestoţe jeho ruka působí neohrabaně, skládá různé 

obrázky z kolíčků nebo z dílků, které přitlouká kladívkem do korkové podloţky. Stříhá 

podle linie. Navléká korálky na nit s pevným koncem. Kreslení nevyhledává, správný 

úchop tuţky ještě není zafixován. Spontánní kresba je obsahově chudá, kresba postavy je 

na úrovni mladšího dítěte (Příloha č. 6, obr. 1). Grafomotorická cvičení vykonává s chutí, 

bez problémů zvládá úkoly pro mladší děti, pěkně nakreslí spirály (Příloha č. 6, obr. 3). 

S úkoly, odpovídající jeho věku, má problémy, například nezvládne horní smyčky (Příloha 

č. 6, obr. 2). Z vizuomotorických cvičení pěkně zvládne obtah jedna linie. Čáru mezi 

dvěma liniemi nakreslí, ale tvar cesty však udrţet neumí (Příloha č. 6, obr. 4 a 5). 

Překreslování plošných tvarů zvládá jedním tahem (Příloha č. 6, obr. 6). 

Kdyţ Matěj chce, zvládá jednotlivá cvičení na motoriku mluvidel, ty však nejsou 

zafixovány, protoţe při mluvním projevu nacvičené pohyby nepouţívá, málo otvírá pusu, a 

proto je jeho řeč špatně srozumitelná. Nechce se nechávat korigovat, přičemţ při 

opakování je srozumitelnost lepší. 

Komunikace 

Při komunikaci Matěj pouţívá sloţitější víceslovné věty se správnými tvary podstatných 

jmen a sloves. Má zafixováno správné pouţití předloţek ZA a PŘED. Slova 
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s jednoduchým hláskovým uspořádáním vyslovuje správně. Rozvíjí se jeho aktivní slovní 

zásoba a prohlubuje se porozumění řeči. V současné době s logopedkou pracují na 

sluchové percepci a paměti a začínají se věnovat hláskové syntéze a analýze slov, hlavně 

se zaměřují na první hlásku ve slově, kterou ne vţdy pozná. Matěj se bude různými 

cvičeními připravovat na nástup do školy.  

Záznam z logopedického cvičení ze dne 25. 11. 2014  

Po příchodu do logopedické pracovny jde Matěj hledat schovaný obrázek. Kdyţ ho najde, 

popisuje ho tak, abych uhodla, co na obrázku je – nákladní auto. Pouţívá slovesa, tvoří 

mnoţné číslo. 

U stolečku pomocí kartiček s obrázky tvoří rozvitou větu, kterou vyslovuje: „Děti nesou 

panenky (!), medvídek (!), kníţku, koníka, balónky. (Panenka byla jedna.) 

Procvičování paměti: Logopedka kartičky s podstatnými jmény otočí a Matěj ve správném 

pořadí vyjmenovává jednotlivá podstatná jména. 

Rytmizace: Logopedka pomocí koleček vytváří předlohu pro slova s jednou slabikou, se 

dvěma slabikami a se třemi slabikami. Matěj dostává kartičky s obrázky a ty přiřazuje ke 

kolečkům a ještě kaţdé slovo vytleská. 1. skupina – slon, 2. skupina – nese, koště, mléko, 

3. skupina – hrníček, panenka, kytičky. Celou dobu naprosto samostatně pracuje. 

Matěj je při produkci slov velmi sdílný, hodně mluví, vše komentuje, občas mu ale není 

rozumět. Problém mu dělá [ch], nevyslovuje hlásku [k], místo ní říká [t]. Z předloţkových 

vazeb mu dělají velké problémy předloţky POD, VEDLE, NA. Správně uţívá předloţky 

PŘED, ZA. 

Paní logopedka s ním pracuje podle publikace Josefa Dvořáka (Dvořák, 1999). 

Shrnutí 

U Matěje je úroveň hrubé motoriky ovlivněna především obezitou. Přesto má Matěj 

poměrně dobrou dynamickou koordinaci celého těla, zvládne kotoul, přeskoky přes 

překáţky, je schopný lézt po ţebřinách. Také statická koordinace je slušná, zvládá stoj na 

špičkách, stoj na jedné noze s otevřenýma očima. Náčiní si přendá z ruky do ruky, i kdyţ 

na něj nevidí. Problematické je chytání míče. Dynamická koordinace horních končetin je 

pomalejší, prsty má poněkud neohrabané. Chlapec kreslí pravou rukou, úchop tuţky je 

stále potřeba opravovat. Grafomotorika zaostává oproti věku, ale tahy tuţkou jsou plynulé, 
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během práce na papíře neumí posouvat ruku, postavení tuţky je někdy příliš kolmé. Kresba 

je obsahově chudší, hlavně zaostává kresba postavy (Příloha č. 6, obr. 1). 

Na srozumitelnost řeči má největší vliv motorika mluvidel. U Matěje je problémem, ţe se 

odmítá zúčastňovat oromotorických cvičení. Pokud se rozhodne spolupracovat, 

napodobuje poměrně dobře. Postavení mluvidel však při řeči nemá zafixované, navíc při 

mluvení málo otevírá pusu, proto je jeho řeč často nesrozumitelná.  

Po komunikační stránce se za dobu docházky do mateřské školy velmi zlepšil. Z dítěte, 

které mluvilo pouze svým ţargonem a ostatních se stranilo, se stal společenský chlapec, 

který hru s ostatními dětmi vyhledává, dokonce ji rád řídí. Zlepšila se produkce řeči, jeho 

slovní zásoba. Matěj totiţ velmi rád mluví, pouţívá rozvité věty. Začal uţívat předloţky, 

stále častěji se mu daří dávat správné pády a časy. Vázne však fonematická diferenciace a 

sluchová paměť. Největším problémem chlapce je jeho negativismus a neochota 

spolupracovat, coţ jej nesmírně brzdí.  

Rozhovor s matkou Matěje 

Na rozhovoru jsem se s maminkou domluvila telefonicky, s tím, ţe se u mne v poledne 

zastaví, aţ si bude vyzvedávat Matěje ze školky. Chlapec však byl nemocný, přesto 

maminka přišla v domluvený čas, říkala, ţe si zařídila hlídání. Souhlasila s nahráváním. Po 

první poloţené otázce se sama rozpovídala o svém synovi. Bylo vidět, ţe ji na chlapci 

hodně záleţí a je pro něj ochotna hodně udělat. Během rozhovoru často mluvila o 

problémech s chlapcovým negativismem, který problematizuje práci s ním nejen doma a 

v mateřské škole, ale i v logopedické ambulanci.  

Přepis rozhovoru (Příloha č. 10) 

Rodiče si uvědomili, ţe je v řeči jejich syn pozadu ve 3 letech. V té době pouţíval pouze 

slabiky „ta-ta“, „ma-ma“. Dětská lékařka je poslala na ORL. Zjistilo se, ţe má tekutinu 

v uších a zvětšenou nosní mandli. Tekutinu z uší mu odstranili, také mu odoperovali nosní 

mandli. Po operaci se chlapec začal učit mluvit, začal pouţívat další slova. Velkou radost v 

rodině měli, kdyţ řekl „anto“ (auto). 

Navštívili psycholoţku, a ta je poslala na klinickou logopedii. Logopedka jim sdělila 

diagnózu - vývojová dysfázie. Také jim vysvětlila, co tato diagnóza obnáší. V rodině mají 

zkušenosti s lehkou formou vývojové dysfázie, protoţe otec dítěte začal později mluvit, 

navíc měl problémy s chováním a ve škole mu diagnostikovali dysortografii. 
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Tuto mateřskou školu jim doporučila klinická logopedka, protoţe rodina bydlí nedaleko. 

V mateřské škole jsou letos hodně spokojeni, loni to bylo horší. Syn se nelepšil, třída byla 

plná problematických chlapců, kdeţto letos jsou ve třídě klidné holčičky a Matýskovi se 

zde velmi líbí. Rád mluví o děvčatech. Problémem je, ţe se často „zasekne“ a 

nespolupracuje ať jiţ s učitelkou, tak s asistentkou. Rodiče pravidelně komunikují jak s 

třídní učitelkou i se školní logopedkou. Spolupráce mezi dospělými je velmi dobrá, jak říká 

matka: „Ještě kdyby ten Matěj lépe spolupracoval, bylo by to ideální“. Rodiče školní 

logopedce pravidelně dodávají materiály, které probírají s klinickou logopedkou. Do 

logopedické ambulance docházejí 1x za 14 dní, někdy za 3 týdny. V současné době Matěj 

nechce se svou klinickou logopedkou spolupracovat, takţe někdy ke konzultaci nedojde. 

Pokud je k dispozici jiná logopedka, je to lepší, s jinými logopedy spolupracuje. Doma 

pracují denně podle klinické logopedky. Většinou pracuje se synem matka, někdy babička, 

tatínek na něj nemá trpělivost. V tomto školním roce se Matýsek velmi zlepšil. O velkých 

prázdninách nastartoval a od té doby jiţ povídá v celých rozvitých větách, kterým je stále 

lépe rozumět. Matka si je vědoma, ţe efektivnost práce záleţí především na Matějovi, na 

jeho chování. Kdyţ se „zasekne“, tak s ním nikdo nehne. Myslí si, ţe se pro něj dělá 

maximum, pracuje ve školce, potom doma. Je jiţ přijat do ZŠ logopedické. 

Těhotenství s Matějem bylo matčino 3. těhotenství a bylo rizikové. Dvě předcházející 

těhotenství byla neúspěšná. Porod s Matějem byl komplikovaný, byl 10 dní přenášený, 

nakonec došlo na císařský řez. Plodová voda byla zakalená, novorozenec měl velmi málo 

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

Psychomotorický vývoj neměl výrazně opoţděný. Dlouho se plazil a od 14. měsíce začal 

sám chodit. Rád si hrál s kostkami, od dvou let si jiţ něco postavil. Rád hraje s tátou 

fotbálek. 

Kromě narušené komunikační schopnosti má chlapec problémy s obezitou, byl vyšetřen na 

štítnou ţlázu. Vše je v pořádku. Matka by si přála, aby je dětská lékařka poslala 

k dietologovi, který by jim pomohl sestavovat jídelníček.  S obezitou má problémy jak 

rodina matky, tak otce, navíc se v rodině vyskytli problém s cukrovkou.  

Analýza rozhovoru 

Matěj je chlapec, který má v rodinné anamnéze genetické predispozice k problému s 

komunikační schopností. V rodině měl problémy jeho otec. Dalším faktorem, který by 
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mohl mít vliv na výskyt vývojové dysfázie u chlapce je jeho pozitivní osobní anamnéza -  

rizikové těhotenství matky a problematický porod chlapce.  

Psychomotorický vývoj chlapce byl v normě. Rodiče zaznamenali problémy s řečovou 

produkcí v jeho 3 letech, ale aţ ve 4 letech začali docházet ke klinickému logopedovi na 

cílenou reedukaci vývojové dysfázie. V té době jej také přihlásili do mateřské školy 

speciální, protoţe je zde zajištěna logopedická péče. Doma pravidelně cvičí podle instrukcí 

klinické logopedky. Se spoluprací s třídní učitelkou a školní logopedkou je matka 

spokojena, do školy předává materiály od klinické logopedky. Největším problémem pro 

všechny, kteří pracují s Filípkem, je jeho silný negativismus a neochota spolupracovat.  

Celkové zhodnocení vývoje Matěje 

Chlapec má pozitivní jak rodinnou anamnézu, tak osobní anamnézu vzhledem k vývojové 

dysfázii (Dlouhá, 2003), přičemţ zahájení reedukace vývojové dysfázie začalo aţ ve 4 

letech, i kdyţ rodiče i lékaři od jeho 3 let věděli, ţe jeho vývoj řeči je výrazně opoţděn. Do 

mateřské školy nastoupil ve 4,5 letech, kdyţ pouţíval pouze jednotlivá slova, maximálně 

dvouslovná spojeni a nebyl schopen vytvořit větu. Zde se měl moţnost rozvíjet jak při 

společných cvičeních a činnostech ve třídě, tak na pravidelných logopedických sezeních u 

školní logopedky. V současné době je Matějovi skoro 7 let, chlapec mluví rád, a to v 

rozvitých větách, s občasnými dysgramatismy a s nedokonalou výslovností. Negativní vliv 

na kvalitu řečové produkce má nezralá motorika mluvidel. Na vývoji celé jeho osobnosti se 

kladně projevila práce učitelů a logopedů v mateřské škole, pravidelná sezení 

v logopedické ambulanci a pravidelná cvičení doma.  

Po motorické stránce se vyvíjí podle normy, oproti svým vrstevníkům zaostává především 

v grafomotorice a v jemné motorice ruky, i kdyţ se na rozvoji v těchto oblastech v 

mateřské škole intenzivně pracuje. V dalších letech bude ještě potřebovat speciálně-

pedagogický přístup a logopedickou péči, proto mu byla doporučena ZŠ logopedická, do 

které v září nastoupí. Jak se zmiňuje Zelinková (2008), je velká pravděpodobnost, ţe bude 

trpět specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), jednak vzhledem k nezralé 

fonematické diferenciaci a narušené sluchové paměti (Dlouhá, 2003), tak z důvodu 

genetické dispozice ze strany otce.  
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7. 6. 4  Kazuistika č. 4 - David 

Pohlaví dítěte: chlapec 

Věk dítěte: 7 let, 1 měsíc (narozen v prosinci 2007) 

Diagnóza: Vývojová dysfázie receptivní a expresivní 

Rodinná anamnéza: Matka - narozena 1984, vzdělání: střední odborné, původní profesí 

designérka, v současné době pracuje jako prodavačka, je zdráva. Otec - narozen 1983, 

vzdělání střední odborné, v současné době pracuje jako řidič vysokozdviţných vozíků ve 

skladu, je zdráv. Sourozence nemá. Rodina je funkční, dítě ţije s oběma rodiči. Oba rodiče 

jsou bulharské národnosti, dítě se narodilo v Praze. Otcův brat měl opoţděný vývoj řeči. 

Osobní anamnéza: Chlapec z 1. gravidity, která byla riziková. Komplikovaný porod 

proběhl v 8. měsíci, spontánně, záhlavím. Porodní míry: 2500g/46cm. Chlapec měl 

novorozenecký icterus, byla nasazena fototerapie. Jako kojenec byl plačtivý, zvýšeně 

dráţdivý, měl poruchy spánku. Do 3 let byl zvýšeně fixován na rodiče. Ve 4 letech byl na 

operaci nosní mandle, je zdráv. Do 5 let se pomočoval při spaní. 

Psychomotorický vývoj byl opoţděný, samostatná chůze od tří let. Jeho vývoj však byl 

akcelerovaný, brzy běhal a skákal. 

Vývoj řeči opoţděný, první slova kolem 2. roku, první srozumitelné dvouslovné věty aţ ve 

čtvrtém roce, do té doby pouţíval vlastní ţargon. Rodiče mezi sebou mluvili bulharsky, od 

logopedů a psychologů jim bylo doporučeno, aby na chlapce mluvili česky. 

Vyšetření 

logopedické: Ambulanci klinického logopeda navštěvoval ve 4 letech od 11/11 do 01/12 

vzhledem k diagnóze vývojová dysfázie receptivní a expresivní. Péče přerušena z důvodu 

stěhování. 

foniatrické: ve 3 letech, 02/11. Vyšetření se závěrem: specifická porucha řeči /F80.0/, 

porucha aktivity a pozornosti /F90.0/. Opoţděný vývoj řeči, celková komunikace nezralá, 

rizikové natální faktory, zvýšená afektivita, pomočování v noci. Doporučení: 

psychologické a neurologické vyšetření. 

psychologické: a) v PPP, ve 4 letech, 12/11. Závěr: vývojová porucha řeči závaţného 

stupně receptivní i expresivní. Porozumění řeči chabé, lepší v bulharštině. Nezralé 

pracovní vlastnosti. Doporučení: intenzivní logopedická péče, mluvit na dítě pouze jedním 
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jazykem, pokud rodiče chtějí zůstat v Čechách, pak zvolit češtinu. Sledovat a konzultovat 

vývoj chlapce v SPC. 

b) v SPC, 03/12, ve 4 letech, 2 měsících. Závěr: nerovnoměrný a opoţděný 

psychomotorický vývoj, vývojová dysfázie. V projevech chlapce mírné autistické rysy. 

Doporučení: umístit chlapce do MŠ speciální. 

c) v APLA, 04/12, ve 4 letech, 3 měsících. Závěr: dětský autismus /F 84.0/, nerovnoměrný 

kognitivní vývoj ve prospěch sloţky vizuálně logické, v průměru schopnosti v pásmu 

lehkého mentálního opoţdění. Doporučení: zařazení chlapce do MŠ speciální s metodikou 

strukturovaného učení, zaţádat o příspěvek na péči. 

d) v SPC, 01/14, v 6 letech. Závěr: chlapec s nerovnoměrným, celkově opoţděným 

vývojem pohybujícím se na hranici lehké mentální retardace, porucha aktivity a 

pozornosti, vývojová porucha řeči receptivní i expresivní. Symptomatika PAS 

nepozorována. Doporučení: odklad povinné školní docházky, pokračovat ve vzdělávání 

v MŠ speciální. 

e) v SPC, 12/2014, v 7 letech. Závěr: výkon výrazně nerovnoměrný, pohybující se v rámci 

širší normy, ovlivněn výraznými deficity ve verbální oblasti. Milý, vstřícný a zvídavý 

chlapec s velkým potenciálem rozvoje. Doporučení: k dalšímu vzdělávání vyhledat školu 

pro děti s vadami řeči a zaměřit se na intenzivní logopedickou péči. 

Sledování v MŠ speciální 

Chlapec byl přijat do MŠ speciální na základě doporučení ze speciálně pedagogického 

centra, kde byl vyšetřen ve věku 4 roky a 2 měsíce. Z vyšetření vyplývalo, ţe u chlapce byl 

diagnostikován nerovnoměrný, opoţděný psychomotorický vývoj a vývojová dysfázie. 

Také zde byla poznámka, ţe se u chlapce projevují i mírné rysy autistického chování.  

První rok v mateřské škole (4,5 – 5,5 let) 

David nastoupil do MŠ speciální ve věku 4 roky a 8 měsíců, v září 2012. Nastoupil do 

třídy, kde vyučovaly dvě mladé učitelky, kterým pomáhal mladý asistent pedagoga. Byl to 

milý, citlivý chlapec, který se snadno rozplakal. Na reţim ve školce se postupně adaptoval, 

naučil se respektovat základní pravidla, vytvořil si vztah s učiteli. Zpočátku byl 

samotářský, hrál si s autíčky a vláčky, které nejčastěji naloţil do kočárku a vozil po třídě. 

Později společnost dětí rád vyhledával, našel si kamarádku. Někdy se dostával do konfliktů 

s chlapci, protoţe se nechtěl dělit o autíčka. Objevovaly se afektivní záchvaty, kdyţ mu 
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nebylo vyhověno. To se podařilo zlepšit díky citlivému vedení ze strany pedagogů. 

Davídek se naučil půjčovat hračky ostatním dětem, naučil se jim ve hře přizpůsobovat.  

Po stránce sebeobsluhy došlo během prvního roku v MŠ k pokroku. Po prvním půlroce 

přestal pouţívat plenu při odpoledním odpočinku. Naučil se při jídle neodbíhat od stolu, 

byl schopen se sám najíst lţící i vidličkou, umýt si ruce a oblékat se se slovní dopomocí. 

Bylo potřeba mu pomoci zapnout zip, popřípadě zavázat tkaničky. 

Motorika 

Po stránce hrubé motoriky se jevil zdatně, velmi rád běhal, venku jezdil na odráţedle. Lezl 

na ţebřiny, průlezky, skluzavky, nebál se seskakovat z vyvýšených míst. Nízkou překáţku 

překročil, z obruče do obruče skákal snoţmo. Chůzi do schodů a ze schodů zvládal bez 

opory střídavě. Problémy mu dělaly přesné pohyby a souhyby. Při cvičení s náčiním měl 

problémy při manipulaci, kterou nekontroloval zrakem, například předat míček z jedné 

ruky do druhé za zády, nebo v sedu pod kolenem. Nápodoba pohybů podle učitelky mu 

také dělala problémy, napodobil pouze jednoduchý cvik. 

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky byl sloţitější. Při práci s drobnými předměty 

nepouţíval pinzetový úchop, korálky, kolíčky bral do všech prstů, korálky navlékal s 

obtíţemi, vázla koordinace obou rukou. Během školního roku se zlepšila manipulace 

s drobnými předměty, chlapec začal vyhledávat různé kostky, puzzle, mozaiky a 

vkládačky. Zpočátku chlapec o kreslení neměl zájem, střídal při kreslení obě ruce, tuţku 

drţel v dlani. Během prvního pololetí se začal zajímat o výtvarné tvoření, výtvarné náčiní 

začal brát častěji do pravé ruky, úchop tuţky se zlepšil, bylo potřeba jej však stále 

opravovat. Začal malovat štětcem, fixy, později i pastelkami, kresba byla většinou ve 

stádiu čáranic, stopa tuţky velmi slabá. Byl schopen nakreslit vodorovnou i svislou čáru, 

později i kruh. Rád pozoroval asistenta, který dětem předkresloval různá auta a vlaky, jeţ 

chlapci rádi vybarvovali.  Přidával se k nim a pokoušel se je také vybarvit. 

Cvičení na motoriku mluvidel napodobovat nezvládal. Měl problémy jak s mimikou, tak 

s motorikou rtů i jazyka. Na všech těchto sloţkách se pracovalo jak během individuální 

logopedie, tak skupinové ve třídě. 

Komunikace 

Chlapec ţije ve sloţitém komunikačním prostředí. Doma se mluví bulharsky, v mateřské 

škole česky. V komunikaci s učitelkami zpočátku pouţíval pouze jednotlivá slova a 
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onomatopoia, často se u něj vyskytovala echolálie, napodoboval intonaci a melodii řeči.  I 

na jednoduché pokyny reagoval pomaleji, bylo potřeba mu je několikrát zopakovat. Zjistilo 

se, ţe lépe rozumí řeči s vizuální podporou, proto v komunikaci učitelé vyuţívali 

obrázkový systém. U chlapce se projevovala špatná sluchová paměť, nová česká slova, 

pokud je častěji nepouţíval, rychle zapomínal. Kdyţ něco potřeboval, pomáhal si také 

gesty nebo ke komunikaci pouţíval ruku druhého. Během školního roku byl schopen říci 

jednoduché české věty jako: „Bebí bolí“, „Kluk hají“. Naučil se také poprosit o hračku a 

poděkovat, kdyţ něco dostal, coţ se také kladně projevilo v přístupu k ostatním dětem a 

dětí k němu. Výslovnost některých hlásek byla nejasná, logopedka se ji rozhodla 

korigovat, aţ se řeč více rozvine. Po celý rok učitelky i logopedka pracovaly na rozšíření 

pasivní i aktivní slovní zásoby pomocí obrázků a různých kníţek. 

Druhý rok v mateřské škole (5,5 – 6,5 let) 

Na počátku tohoto školního roku došlo k výměně jedné z učitelek. K nové paní učitelce si 

David brzy našel kladný vztah. Také se změnilo sloţení třídy, polovina dětí odešla do 

školy a na jejich místo nastoupily nové děti. Nejoblíbenější kamarádi chlapci zůstali. Na 

počátku školního roku se David snadno nechával vyprovokovat k různým honičkám a 

divočejším hrám, jako různé střílečky. Napodobivé hry vyuţíval zřídka. Problémem stále 

byla komunikace, protoţe mu děti špatně rozuměly. Někdy si dokázal hrát sám s autíčky a 

garáţí, stále více si stavěl z klasického lega, a to sloţité a zajímavé stavby. Během školního 

roku si začal s ostatními dětmi více hrát, stavěl si s nimi různé stavby jako dřevěná 

kolejiště, hrady z dřevěných kostek a dupla. Bylo potřeba posilovat soustředěnost na 

činnosti, zpětnou vazbu na programy, rozšiřovat věku odpovídající znalosti. Pracovalo se 

na zafixování názvů barev. 

V sebeobsluţných činnostech se zlepšil, naučil se oblékat sám, občas mu bylo potřeba 

pomoci, někdy stačilo slovně. V jídle a v hygieně byl jiţ zcela samostatný. 

Motorika 

U Davida se zlepšila koordinace pohybů při manipulaci s náčiním. Začal házet míčem 

různými způsoby, dařilo se mu chytat míč, kopat míč do branky, s některými dětmi zkoušel 

hrát „hokej“. Zlepšila se celková obratnost, začal přeskakovat různé překáţky, naučil se 

kotoul, převaly. Začal jezdit na kole. Někdy mu dělalo problémy ovládat své tělo, 

napodobování pohybů podle učitelky. Otázkou bylo, jestli se na tom nepodílela neochota 
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tyto pohyby dělat, jeho „lenost“ a umíněnost. Učitelé s ním dokonce zkoušeli jízdu na 

bruslích. 

K výtvarné činnosti pouţíval pouze pravou ruku. Úchop tuţky bylo potřeba opravovat, 

ruku uvolňovat. Místo čáranic, začal vybarvovat, snaţil se nepřetahovat, někdy příliš tlačil 

na pastelku. Kombinoval veselé barvy. Kresba se zpřesnila, dokázal sledovat linku, 

nakreslil svoji rodinu, auto i dům. Ke konci školního roku jiţ ochotně spolupracoval 

s učiteli, plnil zadané úkoly, vyplňoval pracovní listy. 

Koordinace rukou a jejich obratnost se výrazně zlepšila, pouţíval špetkový úchop na 

drobné předměty, začal navlékat korálky, skládat různé mozaiky, naučil se stříhat nůţkami. 

Pří stříhání podle linie potřeboval dopomoc. Vyhledával moţnost pracovat s modelínou, ze 

které modeloval různé předměty. Navštěvoval také keramický krouţek. Při jakékoliv 

činnosti byla největším problémem příliš krátká doba soustředěné pozornosti. 

Také motorika mluvidel se zlepšila. Chlapec se naučil pracovat s jazykem, s tvářemi, ještě 

mu dělala problémy motorika rtů. 

Komunikace 

David se stále s českým jazykem nesţil. Přes prázdniny se porozumění i produkce českého 

jazyka zhoršila. Určitý čas trvalo, neţ začal pouţívat jednoduché české věty. Bylo mu však 

špatně rozumět, protoţe slova špatně vyslovoval. Logopedická péče se zaměřovala na 

sluchovou paměť, na rozšiřování slovní zásoby, na schopnost aktivně komunikovat ve 

větách, na rytmizaci a vytleskávání slabik. Také se začalo s nápravou výslovnosti 

některých hlásek například hlásky [s]. Coţ se později projevilo na srozumitelnějším 

mluvním projevu. Začal pouţívat rozvité věty, které měly typickou strukturu vět dítěte 

s vývojovou dysfázií -  vynechával předloţky, měl problém s pády podstatných jmen a se 

skloňováním sloves. Učitelé se snaţili Davida podporovat v mluvním projevu. Učili se 

s ním různá říkadla a básničky, úspěšnější byli u písniček, které doma zpíval mamince. 

Zapojovali jej do dramatizací různých pohádek, přidělovali mu v nich role. Například hrál 

v pohádce „O budce“, „O Smolíčkovi“ a dalších. Rozvíjeli sluchové vnímání pomocí 

různých her, reakcemi na zvukový signál. 

Rodiče se rozhodli na doporučení učitelů a psycholoţky ze SPC zaţádat o odklad povinné 

školní docházky. Na základě psychologického doporučení byl Davidovi tento odklad 

povolen. Rodiče ponechali chlapce v mateřské škole speciální. 
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Třetí rok v mateřské škole – současný stav (6,5 – 7 let) 

Na počátku třetího roku došlo k dalším změnám v pedagogickém obsazení třídy. Asistenta 

pedagoga vystřídala nová asistentka. Pro Davida bylo největším problémem to, ţe mu 

odešli jeho největší kamarádi do školy. Na nové děti si déle zvykal, v současné době si se 

všemi dětmi rád hraje. V tomto školním roce se David stal nejstarším dítětem ve třídě. 

Často vymýšlí různé bojové hry, některé děti se mu rády přizpůsobí, například se šermují 

kuţelkami. Přes prázdniny se opět zhoršil jeho mluvní projev. Se systematickou prací ve 

třídě i v logopedické pracovně se začalo vzhledem k častým absencím na počátku školního 

roku mnohem později. Bohuţel časté absence trvají do současnosti, práce s Davidem je 

nesystematická. 

Motorika 

David velmi rád běhá, pohybem reaguje na různé signály, např. vybíhání z různých poloh. 

Do pohybových her se zapojuje, chápe jejich pravidla. Naučil se také více ovládat, kdyţ 

nevyhraje.  

Ustálila se pravostranná laterarita, úchop tuţky si po připomenutí sám opraví. Rád 

vybarvuje obrázky, kreslí postavy, nejčastěji svoji rodinu a postavy z dětských amerických 

seriálů. Kresba postavy a domečku je však opoţděná, obsahově chudá (Příloha č. 7, obr. 1 

a 2). Grafomotorika vyzrála, zlepšila se souhra ruka – oko. Zvládá obtahy jednou linií (obr. 

5), nakreslí spirálu (obr. 4), pokouší se o horní a dolní smyčky. Nezvládne změnu směru 

šikmé čáry, zuby na pile kreslí zakulaceně (Příloha č. 7, obr. 3). Tvary podle vzoru 

nepřekreslí (Příloha č. 7, obr. 7). Naučil se stříhat podle linie. Nastříhané kousky nalepuje, 

vytváří různé koláţe. David zná několik písmenek, umí se podepsat. Z lega staví stále 

sloţitější stavby, vyhledává náročnější didaktické pomůcky, které rozvíjejí koordinaci 

rukou i myšlení, např. eqilibro. Ukazuje se, ţe má velmi dobré schopnosti 

vizuokonstrukční – schopnost skládat kostky podle vzoru. Výrazně se zlepšila 

soustředěnost na činnosti, je schopen samostatně pracovat podle pokynů. 

Cvičení na motoriku mluvidel zvládá aţ na jeden cvik bez problémů. Má ale stále 

problémy s postavením úst a jazyka při vyslovování určitých hlásek jako [l], [v], správnou 

výslovnost nemá stále zafixovanou.  
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Komunikace 

Je stále potřeba dávat jednoduché, časově rozčleněné pokyny, kterým lépe rozumí. Začal 

pouţívat rozvité věty. Je schopen sdělit, co dělal včera, co dostal k Vánocům, apod. 

Výslovnost je stále nejasná. David slova komolí. Logopedická péče se zaměřuje na 

rytmizaci slov – vytleskávání slabik. S logopedkou pracují na nápravě výslovnosti, slova 

rozdělují na malé úseky a David se snaţí je správně vyslovovat. Stále se pracuje na 

rozšiřování slovní zásoby, coţ je problém, neboť David si špatně pamatuje slova, názvy 

věcí. Výbavnost naučených pojmů je slabá. Z toho důvodu mu dělají problémy nadřazené 

pojmy.  

Učitelky se zaměřují na procvičování rytmu říkadel a zpívání písniček. David umí „Skákal 

pes“ i některá říkadla, slova ale komolí. Prodlouţila se doba soustředění na činnosti, coţ 

učitelky vyuţívají k intenzivnější individuální činnosti s Davidem. Procvičují zrakovou a 

sluchovou paměť, rozšiřují slovní zásobu pomocí různých didaktických her a kníţek. Kdyţ 

chlapec chce, velmi dobře spolupracuje, na výzvy reaguje, komunikuje s učitelkami, do 

programů se aktivně zapojuje. 

Záznam z logopedického cvičení ze dne 16. 2. 2015 

Logopedka ukazuje kartičky s různými slovesy a ptá se Davida, co dělá kluk, máma, táta, 

holka. David odpovídá pouze slovesem. Logopedka řekne: „Kluk“, David: “pije“. Slovesa 

jsou většinou dvouslabičná s jednoduchými slabikami: myje, jede, kope, kaká, čůrá 

(David: „cůlá“) Jakmile je někde souhláskový shluk „jde“ „stojí“, musí si slovo chlapec 

rozloţit „j-de“, „ssss-to-jí“. Potom slovo řekne správně. David říká celou větu: „Máma valí 

políku“ (polévku). „Máma ččččte“. Logopedka říká „Kluk“, David: „ssspí“, „seká“, 

„mává“, „olá“ (volá), „behá“, „teká“ (tleská). Logopedka říká slova správně, David se 

snaţí je po ní opakovat. Problémy mu dělá: konsonanta [v], [r], někdy i [l], změkčené 

slabiky bě, pě, vě, jakýkoliv souhláskový shluk. 

Logopedka ještě chce procvičit víceslabičná slovesa: maluje, kupuje – David říká „malue“. 

„puje“. David moc pracovat nechce, ale chlubí se logopedce, ţe umí vyjmenovat dny 

v týdnu. Logopedka ho za to pochválí.  

Procvičování vět: David opakuje po logopedce: „Mně bolí hlava“. – David: „Me bolí 

gava.“ „Mně bolí koleno.“ – „Me bolí koleno.“ „Mně bolí ruka.“ – „Me bolí uka“. „Mně 
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bolí noha“ – „Me bolí noga“. David větu „Já mám doma ....“ doplňuje sám: „Já mám doma 

lego“. „Já mám doma auta“ (ukazuje na prstech 10 aut) „Já mám doma lobota“ (robota). 

Podle obrázku se učí hlásku [č]: mí-č, lou-č, apa-č, pive-čko, tu-čniak 

Doplňuje větu podle obrázku: „Já chci čůlat, kakat“. „Já chci, plosím, čaj“. „Já chci, 

plosím, přidat“. ([ř] tvoří s jazykem za horními předními zuby) 

Opakování ovoce podle kartiček: „baném“ (banán), „japo“ (jablko), „melón“ (meloun), 

„víno“, „jaody“ (jahody), „okuka“ (okurka), „m-kev“ (mrkev). David u všech obrázků 

potřebuje nápovědu. Je uţ unaven, říká si o bonbón a logopedka jej odvádí do třídy.  

Logopedka říká, ţe s Davidem to jde opravdu velmi pomalu. Má velmi špatnou paměť. Ale 

komunikace se výrazně zlepšila. Na počátku docházky mluvil pouze svou řečí, neuměl 

vyslovovat naprostou většinu slov. 

Shrnutí 

David za dobu docházky do mateřské školy udělal velké pokroky. Vyzrála jeho osobnost, 

naučil se ovládat, coţ se projevilo ve zlepšení jak motorických činností, tak 

komunikačních.  Má velmi dobrou dynamickou koordinaci celého těla, zvládá kotoul, 

přeskoky přes překáţky, leze na ţebřiny, na průlezky, jezdí na kole, hraje míčové hry, 

velmi rád běhá. Také statická koordinace je v normě, zvládá stoj na špičkách, stoj na jedné 

noze s otevřenýma očima, skáče po jedné noze. V některých pohybech je však zbrklý, 

chybí mu přesnost – chůze po čáře, po kladince. Koordinaci horních končetin zvládá, 

grafomotorická cvičení také, i kdyţ lze zaznamenat mírné opoţdění. Kresba postavy je 

obsahově chudší, bez krku, na končetinách nekreslí prsty (Příloha č. 7, obr. 1). Při většině 

činností je problémem jeho sníţená pozornost. Kdyţ se soustředí, jakákoliv cvičení i 

oromotorická zvládá velmi dobře. Není však schopen si dát pozor na postavení mluvidel 

při běţné řeči.  

V komunikaci pouţívá rozvité věty, problémem je malá slovní zásoba a výslovnost hlásek. 

Slova komolí, hlavně delší slova, nevysloví souhláskové shluky. Věty mají značné 

gramatické nedostatky. Má problémy se sluchovou pamětí. U Davida je potřeba myslet na 

to, ţe pochází z rodiny s odlišným mateřským jazykem, jeho výchova je bilingvní.  

Chlapec navštěvuje MŠ posledním rokem, byl přijat do ZŠ pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, do logopedické třídy se sníţeným počtem ţáků, kde by měl být 

vzděláván podle RVP ZV. Ve škole by měl mít asistenta pedagoga. 
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Rozhovor s rodiči Davida  

Rodiče Davida jsou bulharské národnosti. V Čechách ţijí jiţ 10 let. Tatínek mluví velmi 

dobře česky, maminka má s českým jazykem problémy. Pouţívá špatné předloţky a pády. 

S rozhovorem souhlasili, ale neměli moc času, takţe jsem s nimi mluvila na dvakrát. 

Nejprve s tatínkem, druhý den s maminkou.  

Oba vědí, ţe to Davídek nemá jednoduché, musí zvládat dva jazyky. Celé prázdniny tráví u 

příbuzných v Bulharsku, přes školní rok zase ţije v České republice.  

Přepis rozhovoru 

Davídek byl od malička náročné dítě, byl plačtivý, neklidný. Ještě ve 3 letech nemluvil. Na 

tříleté prohlídce rodiče pediatrička poslala na foniatrii. Tam zjistili, ţe má sluch v pořádku, 

ale ţe má těţkou vadu řeči. Následovalo psychologické vyšetření, kde rodičům 

psycholoţka sdělila, ţe má David lehkou mentální retardaci a těţkou poruchu řeči. V té 

době také začali s Davídkem chodit do mateřského centra a později do soukromé mateřské 

školy, protoţe si mysleli, ţe mu pobyt mezi dětmi pomůţe. Soukromou MŠ museli brzy 

opustit. Také začali navštěvovat klinickou logopedku, u které se poprvé setkali s pojmem 

vývojová dysfázie. Rodiče však ještě měli strach, ţe David má autismus, proto v jeho 4 

letech navštívili zařízení APLA, kde jim diagnózu potvrdili. Aţ v 6 letech byl u chlapce 

autismus zcela vyloučen, bylo jasné, ţe má těţkou vývojovou dysfázii.  

Rodiče si vybrali tuto mateřskou školu speciální na základě doporučení speciálně 

pedagogického centra. Se školkou jsou spokojeni, vidí pokrok hlavně v chování, 

v soustředění na práci. Davídek se zklidnil, začal spolupracovat, také se rozmluvil. Jsou 

však nespokojeni s řečovým vývojem. Před nástupem do školy si představovali, ţe na tom 

bude lépe. S učitelkami v mateřské škole pravidelně komunikují, s logopedkou jiţ méně 

často. Doma však speciálně necvičí, protoţe klinickou logopedku přestali navštěvovat. 

Mysleli si, ţe logopedická péče v mateřské škole bude stačit. Doma s Davídkem vyplňují 

různé pracovní listy pro předškoláky.  

Rodiče v dětství s řečí neměli problémy, pouze bratr otce začal mluvit velmi pozdě. 

Těhotenství s Davidem bylo rizikové, matka měla bakterii v porodních cestách. Porod byl 

předčasný v 8. měsíci, spontánní, hlavičkou. Chlapec měl ale novorozeneckou ţloutenku, 

byl na fototerapii. Řečový vývoj měl opoţděný, zvuky vydával od 1,5 roku, ve dvou letech 

začal říkat jednoduchá slova „au“, „ne“, „bác“. Jeho slovník se do 4 let neměnil. Na 
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pokyny nereagoval, kolem 4. roku pouze na jednoduché. Od 4. roku rád povídal, ale nikdo 

mu nerozuměl, občas řekl smysluplnou dvouslovnou větu. První srozumitelné věty začal 

pouţívat po 5. roce. Psychomotorický vývoj měl také výrazně opoţděný, začal chodit 

pozdě, aţ ve 3 letech. Od roku a půl lezl. Dlouho chodil kolem nábytku, neţ se pustil. Poté 

však rychle ostatní děti dohnal, začal běhat, poskakovat. Miloval skákání na trampolíně. 

Chlapec se často vztekal a měl afektivní záchvaty. Dlouho se pomočoval, ještě v 5 letech 

měl na noc plenu. Někdy se v noci pomočí i dnes. 

Analýza rozhovoru 

David má ve své osobní anamnéze moţné predispozice ke specificky narušenému vývoji 

řeči. Jeho matka měla komplikace v těhotenství, chlapec se narodil předčasně, navíc měl 

icterus, byl léčen fototerapií (Dlouhá, 2003). V rodině se vyskytl opoţděný vývoj řeči u 

bratra otce. Řečový vývoj byl výrazně opoţděn, navíc chlapec vyrůstá v rodině s odlišným 

mateřským jazykem, i kdyţ otec mluví česky velmi dobře. Bilingvní prostředí a pozitivní 

osobní anamnéza mohou být výrazným prediktorem řečových problémů. Také 

psychomotorický vývoj byl výrazně opoţděn aţ o dva roky, začal chodit aţ ve 3 letech. 

Ten se však vyrovnal, chlapec začal brzy poskakovat, běhat. 

Pravidelná logopedická péče začala ve 4 letech, bohuţel ji rodiče brzy ukončili. S dítětem 

pravidelně necvičili, spoléhali se na logopedická cvičení v mateřské škole. S mateřskou 

školou jsou spokojeni, vidí, ţe se chlapec v mnoha oblastech hodně zlepšil, pouze jim vadí, 

ţe pokrok v komunikaci je pomalý. S třídními učitelkami pravidelně komunikují, s 

logopedkou méně často. Doma s chlapcem cvičí podle různých pracovních listů pro 

předškoláky. Chlapec dělá v poslední době výrazné pokroky. Ještě dnes se občas objeví 

noční enuréza.  

Celkové zhodnocení vývoje Davida 

David nemá příznivou osobní anamnézu, narodil se předčasně, byl léčen na icterus 

fototerapií, matka měla v těhotenství váţné komplikace. Také se v rodině vyskytl problém 

s opoţděným vývojem řeči. 

Jeho psychomotorický vývoj byl značně opoţděný, přesto se během předškolního období 

vyrovnal a v současné době je v normě. Problémy má s přesnými pohyby, coţ se projevuje 

ve velmi špatné výslovnosti a opoţděné grafomotorice.   
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Chlapec má těţkou dysfázii receptivní i expresivní a navíc pochází z bilingvního prostředí, 

coţ jeho problémy s komunikací ještě umocňuje. Mluví sice v rozvitých větách, s četnými 

gramatickými nedostatky, jejich srozumitelnost je minimální. Jsem přesvědčena, ţe kdyby 

pravidelně navštěvoval klinického logopeda a rodiče by doma cvičili podle jeho instrukcí, 

mohl dnes chlapec komunikovat mnohem lépe. To, ţe rodiče v diagnózách tápali a neřídili 

se instrukcemi logopedky a psychologů, ukazuje i vyšetření v APLE, kde chlapci 

diagnostikovali autismus, který se později nepotvrdil. Psychologové také vyvrátili lehkou 

mentální retardaci, dítě se pohybuje v pásmu širšího průměru. Jak napsala jedna 

z psycholoţek, je to chlapec s velkým potenciálem rozvoje. 

Chlapec má odklad školní docházky, v příštím školním roce nastoupí do logopedické třídy 

v ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Měl by mít asistenta pedagoga. 

7. 7 Závěry výzkumného šetření, diskuze 

7. 7. 1 Zhodnocení vytyčených cílů 

Ve výzkumném šetření byly sledovány čtyři děti s diagnózou vývojová dysfázie, z nichţ 

jsou dva chlapci, s odkladem školní docházky, kteří v září nastoupí do první třídy. Další 

dvě děti - chlapec a děvče -  jsou pětileté. Všechny čtyři děti navštěvují mateřskou školu 

speciální, kde je kladen důraz na rozvoj celé jejich osobnosti ve všech oblastech, které 

mohou být narušené.  

Jednou z těchto oblastí, které byly záměrně sledovány, byly motorické schopnosti 

vybraných dětí, a to hrubá motorika, jemná motorika, motorika mluvidel a také 

grafomotorika.  Vývoj motorických schopností byl zaznamenáván od nástupu do mateřské 

školy. Na všech dětech se projevila systematická práce, která je s nimi vykonávána. Děti 

mají příleţitost se rozvíjet jak přirozenou hrou, tak záměrným cvičením. U všech dětí byl 

zaznamenán výrazný pokrok v oblasti hrubé motoriky, kde se v dovednostech vyrovnávají 

svým vrstevníkům. Také byl zaznamenán pokrok v jemné motorice prstů a koordinaci 

horních končetin. Tato oblast dětem s vývojovou dysfázií dělá větší problémy, coţ se 

potvrdilo i v rámci šetření. Všechny děti se v této oblasti postupně zlepšují. Největší 

problémy mají sledované děti s motorikou mluvidel. Bylo potřeba záměrně s nimi na této 

oblasti pracovat jak při individuálních sezeních u školního logopeda, tak při skupinové 

činnosti ve třídách. Systematická práce se také projevila na zlepšení grafomotoriky a 

vizuomotoriky. Při nástupu do mateřské školy měly sledované děti, aţ na děvčátko, 
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negativní vztah ke kreslení a výtvarné činnosti. Postupně se jejich přístup zlepšil, samy 

začaly vyhledávat činnosti spojené s kreslením a malováním. Pracuje se s nimi tak, aby po 

nástupu do školy zvládly psaní.  

Dále byly sledovány jejich řečové schopnosti a to vývoj ve všech jazykových rovinách. 

Všechny děti při nástupu do mateřské školy prakticky nemluvily. Systematickou 

logopedickou péčí jak školních logopedů, tak i cvičením v domácím prostředí, se situace 

postupně zlepšuje. Projevilo se, ţe čím byla logopedická péče včasnější a důslednější, tím 

byly výsledky příznivější. Příkladem je nejmladší chlapec, se kterým rodiče systematicky 

pracovali za podpory klinického logopeda a učitelů v mateřské škole. Díky této komplexní 

terapii se chlapec během roku a půl zlepšil tak, ţe je schopen mluvit v rozvitých větách, 

vyprávět, sdělit své potřeby. Naproti tomu nejstarší chlapec, který tuto komplexní péči 

neměl, rodiče s ním přestali docházet ke klinickému logopedovi a doma necvičili a pouze 

se spoléhali na mateřskou školu, mluví půl roku před nástupem do školy sice v rozvitých 

větách, ale velmi nesrozumitelně. 

Na všechny děti byly vypracovány kazuistiky, které zahrnuly komplexní rozvoj dítěte 

během jeho docházky do mateřské školy. Tři děti jsou v tomto školním roce v mateřské 

škole třetím rokem, jedno druhým. Tyto kazuistiky byly vypracovány na základě vlastního 

pozorování s nahlédnutím do individuálních studijních programů kaţdého dítěte na 

příslušný školní rok. Do kazuistik byla zahrnuta jak osobní, tak rodinná anamnéza kaţdého 

dítěte, závěry z psychologických, logopedických, neurologických a foniatrických zpráv, 

které byly k dispozici.  

Proběhl také rozhovor s rodiči kaţdého sledovaného dítěte. Rozhovor obsahoval předem 

připravené otázky, na které rodiče odpovídali buď v rámci jejich volného vyprávění, nebo 

byly záměrně poloţeny. Kaţdý rozhovor byl nahráván poté zapsán podle otázek a přepsán 

do textu, který byl přidán ke kazuistice. U kaţdého rozhovoru byla provedena analýza.  

Nakonec bylo provedeno celkové zhodnocení vývoje kaţdého sledovaného dítěte. V tomto 

hodnocení byly sledovány následující poloţky, které byly současně výzkumnými 

otázkami. Za prvé byl zhodnocen psychomotorický vývoj dítěte, jeho největší problémy ve 

sledované oblasti. Za druhé byly sledovány jeho predispozice k vývojové dysfázii na 

základě rodinné a osobní anamnézy, podnětem byly odpovědi na otázky z rozhovoru 

s rodiči. Za třetí bylo zaznamenáno, jak rodiče vnímají vzájemnou spolupráci: rodiče - 

mateřská škola - klinický logoped. 
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7. 7. 2 Odpovědi na zadané výzkumné otázky 

Otázka č. 1: V jaké motorické oblastí mají sledované děti největší problémy? 

Všechny čtyři sledované děti mají nejvýraznější problémy v motorice mluvidel a 

v grafomotorice. Dvě děti mají orofaciální svaly natolik nepruţné, ţe jsou aţ amimické. 

Tyto dvě děti, při pomalé řeči, se snaţí správně nastavovat mluvidla, a díky tomu je jejich 

řeč srozumitelná. Srozumitelnost se však ztrácí, kdyţ mluví rychle. Další dvě děti mají 

problémy opačné, mluví naopak velmi rychle, postavení mluvidel nemají zafixované, 

nedostatečně otevírají ústa, a proto je jejich řeč málo srozumitelná. 

Grafomotorika a vizuomotorika všech čtyř dětí je oslabená. U všech dětí se ustálila 

pravostranná laterarita, úchop tuţky je potřeba opravovat. Grafomotorická cvičení 

odpovídající jejich věku většinou nezvládají. Kresba chlapců je obsahově velmi chudá, 

hlavně zaostává kresba postavy. U děvčete je kresba obsahově bohatší, postava má však 

typické nedostatky, chybí krk, končetiny jsou kresleny jednodimenzionálně. I u 

předškoláků chybí propracované detaily, například prsty na rukou. Končetiny kreslí 

dvojdimenzionálně pouze nejstarší chlapec. 

Jemná motorika a koordinace horních končetin také mírně zaostává. Obě mladší děti 

pracují pomalu, ale velmi precizně, starší děti jsou při svých činnostech sice rychlé, ale 

nepřesné. 

V oblasti hrubé motoriky jsou všechny děti vzhledem ke svému věku v normě. K pohybu 

mají kladný vztah, rádi běhají, lezou na průlezky, jezdí na kolech, či odráţedlech, nebojí se 

přeskočit nízkou překáţku, předškoláci zvládnou kotoul i samostatnou chůzi po kladince. 

Otázka č. 2.: Mají děti z výzkumného vzorku predispozice ke specificky narušenému 

vývoji řeči? 

Dvě děti ze sledovaného vzorku mají ve své rodinné anamnéze predispozice ke 

specificky narušenému vývoji řeči. Jejich rodiče měli jak problémy s vývojem řeči, tak 

později problémy se specifickými poruchami učení. Vzhledem k výzkumům genetických 

předpokladů (Dlouhá 2003), se dá očekávat, ţe obě tyto děti budou mít ve škole stejné 

problémy. U dalších dvou dětí se opoţděný vývoj řeči vyskytl v širší rodině.  

Matky tří dětí měly rizikové těhotenství, dvě děti se narodily předčasně, jedno týden po 

termínu císařským řezem. Jedno z nich prodělalo novorozeneckou ţloutenku. Pouze u 

jednoho dítěte, nejmladšího chlapce, bylo těhotenství i porod bez komplikací. 
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Dvě děti mají současně vysoce rizikovou jak rodinnou, tak osobní anamnézu. Proto by jim 

měla být věnována zvýšená speciálně pedagogická pozornost, nejen v mateřské škole, ale i 

v domácí přípravě. Ve škole, od počátku školní docházky, by měly být pod dohledem 

speciálně pedagogického centra. 

Otázka č. 3.: Jak hodnotí rodiče vzájemnou spolupráci: rodiče - mateřská škola - 

klinický logoped? 

Spolupráci s mateřskou školou hodnotí rodiče kladně. Problémem však je spolupráce 

mateřské školy a klinického logopeda. Spojkou mezi školou a klinickým logopedem jsou 

většinou rodiče. Pouze v jednom případě tato spolupráce probíhá. Rodiče nosí cvičení 

klinického logopeda do mateřské školy a školní logopedka přizpůsobuje procvičování 

tomu, jak pracují rodiče s dítětem doma podle klinické logopedky.  

V ostatních případech tato spolupráce neprobíhá. Rodiče se školním logopedem pravidelně 

nekonzultují vývoj svého dítěte, ačkoliv do ambulance klinického logopeda docházejí.  

V jednom případě rodiče přerušili návštěvy klinického logopeda, protoţe si mysleli, ţe 

logopedická cvičení v mateřské škole budou dostačující a nedbali doporučení jak učitelů, 

tak psychologů k obnovení konzultací u klinického logopeda.  

Tato situace, kdy školní logoped nespolupracuje s rodiči podle instrukcí klinického 

logopeda, není dobrá a můţe narušit účinnost řečové terapie dítěte.  Doporučila bych 

školním logopedům častěji mluvit s rodiči, nechávat si od nich nosit materiály od 

klinických logopedů a přizpůsobit cvičení záměrům klinického logopeda. 
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8 Závěr  

Ve své práci jsem se zabývala specificky narušeným vývojem řeči u čtyř vybraných dětí, 

které navštěvují mateřskou školu speciální déle jak jeden rok. Výsledkem práce jsou 

vypracované kazuistiky těchto dětí, které zahrnují kromě sledování dětí při různých 

činnostech v mateřské škole a zhodnocení jejich vývoje v oblasti motoriky a komunikace, 

také přepis a analýzu rozhovoru s jejich rodiči a celkové zhodnocení vývoje kaţdého dítěte 

a jeho prognózu.  Na závěr šetření jsem odpověděla na zadané otázky. 

Práce pro mne byla velmi inspirativní, pronikla jsem hlouběji do problematiky vývojové 

dysfázie. Viděla jsem, jakým způsobem pracují se sledovanými dětmi učitelé a logopedi. 

Terapie vývojové dysfázie je dlouhodobý proces, který nekončí v mateřské škole. Bude 

v kaţdém případě vyţadovat nasazení jak dítěte, tak jeho rodičů, učitelů ze základní školy 

a odborníků ze speciálně pedagogického centra během celé jeho školní docházky. 

Zjistila jsem, ţe většina sledovaných dětí má prenatální i perinatální dispozice 

k narušenému vývoji řeči. Jejich start do ţivota nebyl dobrý. Navíc se ještě přidává 

genetická predispozice, kdy u poloviny dětí měli problémy s narušeným vývojem řeči jiţ 

jejich rodiče, u dalších se tento problém vyskytuje v širší rodině. Je pravděpodobné, ţe tyto 

děti budou mít ve škole problémy se specifickými poruchami učení, jak se obává jedna z 

maminek. Bylo by dobré, kdyby tyto děti byly zapojeny do reedukačních programů a 

rodiče s nimi pracovali i o prázdninách.  

Mateřská škola speciální je zařízení pro děti s mentálním postiţením. Přesto tuto 

mateřskou školu navštěvují děti i s jiným postiţením, nejčastěji s narušenou komunikační 

schopností. Doporučení dávají jak kliničtí logopedové, tak pracovníci speciálně 

pedagogických center. Rodiče o tuto školu mají velký zájem. Je to tím, ţe je zde zajištěn 

menší kolektiv, učiteli pomáhá asistent pedagoga, je zde pravidelná logopedická a 

rehabilitační péče. Díky tomu je moţné pracovat na odstranění různých deficitů jak 

v řečové, tak v motorické oblasti, coţ je pro děti s vývojovou dysfázií velmi dobrá 

kombinace. Přesto jsou zde rezervy, a to ve větší spolupráci školních logopedů jak s rodiči, 

tak s klinickým logopedem.  
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http://www.msmt.cz/file/16096_1_1/download/
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-73-2005-sb
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10 Seznam použitých zkratek 

AAK  alternativní a augmentativní komunikace 

APLA  Asociace pomáhající lidem s autismem 

CNS  centrální nervová soustava 

EEG  elektroencefalograf 

IVP  individuální vzdělávací plán/program 

LMD  lehká mozková dysfunkce 

MKN 10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize  

MŠ  mateřská škola 

NKS  narušená komunikační schopnost 

ORL  othoralin 

PAS  poruchy autistického spektra 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SLI  specific language impairment (specifický narušený vývoj řeči) 

SPC  speciálně pedagogické centrum 

SPU  specifické poruchy učení 

SVP  speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP  školní vzdělávací plán 

VD  vývojová dysfázie 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

ZŠ  základní škola 
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11 Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Souhlas se zařazením do výzkumného šetření - formulář 

Příloha č. 2 - Anamnestický dotazník pro rodiče - formulář 

Příloha č. 3 – Pomocné tabulky - formulář 

Příloha č. 4 – Grafomotorika Jakub 

Příloha č. 5 – Grafomotorika Lucie 

Příloha č. 6 – Grafomotorika Matěj 

Příloha č. 7 – Grafomotorika David 

Příloha č. 8 – Rozhovor s matkou Jakuba 

Příloha č. 9 – Rozhovor s matkou Lucie 

Příloha č. 10 – Rozhovor s matkou Matěje 

Příloha č. 11 – Rozhovor s matkou Davida 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


