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práce věnuje historii a současnosti předškolního vzdělávání a tomu jakým způsobem
probíhá podpora řečových dovedností na této výchovně vzdělávací úrovni. Praktická část
práce pak zkoumá názory neodborné/nepedagogické veřejnosti na předškolní
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Abstract
The thesis using the findings and grounding of special pedagogy explores the support of
preschool children´s speech skills. It focuses on speech therapy problems, briefly
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Úvod
„Chtěl – li by se kdo zastaviti a posouditi, proč Bůh tak dítky velebí a proč bychom my za
tak důstojného něco je držeti měli, ten dosti příčin najde. Předně zajisté, zdají – liť se dítky
špatného něco, nehleď na to, co jsou nyní, než co býti mají, a uhledáš důstojnost jejich.
Jsou jmenovitě zrozeny k tomu, aby nejen po nás obyvatelé světa, páni a vladaři okršlku
zemského, úředníci a regenti Boží mezi jinými tvory; ale spolu s námi účastníci Kristovi,
královské kněžstvo, lid svatý a dobytý, tovaryši anjelů, soudcové ďáblů, potěšení nebes,
hrůza pekla, dědicové výsosti a všech neskonalých věků byli. Co slavnějšího jmenováno
býti může?“ (Komenský, J., A.; Informatorium školy mateřské, str. 22).
Komenského výchova vede skrz lásku k Bohu a pro lásku k Bohu. Člověk se stává
opravdovým, když je zbožný a láskyplný a své lidství si uvědomuje skrz Boha a Boha
zpětně skrz své lidství. Lidé se během svého života dostávají do různých vychovatelských
rolí. Každý projde od narození určitým specifickým způsobem výchovy. Dále přejímá a
přijímá vychovatelské rodičovské role a někdo také profesionální, kdy se z výchovy stává
zdroj obživy, kumšt a ve velké míře také naplnění života učitelů a vychovatelů
mateřských, základních, vysokých škol a jiných zařízeních, které se zaměřují na výchovu
a vzdělávání dětí.
Není jednoduché vychovávat děti citlivě, rozumně a s láskou, ale není nic
jednoduššího! Matějček (2008) tvrdí, že nejlépe vychovává ten, který nevychovává, více
či méně neusměrňuje, ale citlivě nasměrovává. Tuto myšlenku chápu jako výchovu
správným příkladem vedoucí k osvojování různých důležitých sociálních dovedností,
kromě jiného například také zdravé, plné a radostné komunikace. Nejvíce sociálních
zkušeností získá dítě při interakci dospělých s jinými dospělými, ale i s dětmi. Lze
ponechat otázku, zda je dospělý v situacích denní konfrontace s realitou vždy tím
správným vzorem pro mezilidskou komunikaci a jednání. Na druhou stranu je však nutné
si uvědomit, že dospělý je nakonec také „jen“ člověk, který především chybuje a ze svých
chyb se učí.
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Někdy nastane v životě situace, kdy jsou těžké a náročné výchovné a vzdělávací úkoly
zkomplikovány nepříznivými podmínkami v oblasti fyzického i psychického zdraví,
rodinného zázemí či kombinací různých faktorů. Děti se v období předškolního věku
dostávají do času velkých změn. Přechod z mateřské do základní školy bývá často
náročný pro ně i pro rodiče. Symptomem stresových situací, které dítě v souvislosti
s nástupem do školy prožívá, mohou být krom jiného i různé řečové vady. Téma
bakalářské práce jsem zvolil z důvodů, kterými jsou sympatie, jež chovám
k předškolnímu věku dítěte, zájem o mluvenou i psanou řeč a současná novela školského
zákona o povinném předškolním vzdělávání, která vejde v platnost 1. září 2016.
Bakalářská práce sestává ze tří kapitol. Teoretická část v první kapitole analyzuje na
základě odborných zdrojů téma z oblasti vývoje řeči, jeho narušení, předřečového
období a prvních slov. Druhá kapitola je zaměřena na předškolní vzdělávání a podporu
logopedické péče, kterou je mimo jiné také zavedení povinného roku předškolního
vzdělávání. Obsahem třetí kapitoly je výzkum, který se zabývá mapováním názoru na
předškolní vzdělávání vybraného vzorku veřejnosti. Dále statickými daty o četnosti dětí
při školním zápisu, v předškolním vzdělávání a o logopedické péči.
Cílem mé bakalářské práce není pouze shrnutí informací a výsledků šetření, ale také
snaha o celkové zamyšlení se nad tématem mezilidské komunikace, která je velmi
důležitým prostředkem k uchování smysluplného života každého z nás.

-4-

1. Vývoj řeči

Řeč je prostředkem dorozumívání se člověka s člověkem. Řečí si lidé navzájem sdělují
postřehy a prožitky z vnějšího a vnitřního světa a tím spolu komunikují. Komunikace
probíhá jednak akusticky, mluvou nebo formou písemných znaků, psaním. Komunikovat
lze ale i jinými způsoby, gestikulací, mimikou, posunky apod. Řeč není vrozenou
dovedností. Řeč si člověk osvojuje od svého okolí a musí se jí učit stejně, jako jiné
dovednosti např. chůzi po dvou nohách. Člověk je jediným v celé živočišné říši, který má
schopnost naučit se mluvit. Není li však tato možnost včas aktivována kontaktem
s lidskou mluvenou řečí, schopnost řeči vyhasíná a člověk zůstává němý. Vyštejn
zaznamenává, že „řeč je produkt vysoce organizované nervové činnosti, která se vytváří
ze schopnosti slyšení“ (Vyštejn, 1995, s. 5). Sluch je tedy nezbytným předpokladem pro
správný rozvoj řeči.
Řeč hraje v životě člověka důležitou roli. Vztahuje se k jeho celému vědomí a
psychickým procesům. Řeč vytváří a určuje myšlení. Řeč je zároveň archívem zkušenosti
předchozích generací a tudíž ji nelze odmyslet od vývoje lidské společnosti a kultury.
Základem řeči je slovo, které je nositelem různých významů. Slovo je soucitné, ale taky
zlé, slovo potěší, ale stejně tak i zarmoutí. Slovo je obrazem všemožných emocí, které na
světě člověk prožívá.

Slovem člověk navazuje na životy svých předků a udržuje

kontinuitu vývoje. Slovo je mocné.
Vývoj řeči je právem zařazován mezi jeden z nejpozoruhodnějších jevů, který lze
pozorovat v životě člověka. Během vývoje řeči dochází v krátkém čase k zvládnutí
rozličných aktivit, které rozvíjejí soubor řečových dovedností (Šulová, 2004). Dítě
napodobuje to, co slyší, identifikuje, rozlišuje, rozčleňuje, rozumí, správně používá,
uplatňuje v komunikaci a upozorňuje na sebe. Období do šestého roku je klíčové pro
osvojování mluvené řeči. Lechta uvádí, že nejdůležitější je třetí a čtvrtý rok, kdy dochází
k rychlému vývoji (Lechta, 2011).
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Vývoj řeči lze rozdělit do dvou stádií, která se v individuálních případech liší v délce
trvání. U každého dítěte může docházet k různému zrychlení a zpomalení ve vývoji, ale
zároveň vždy prochází oběma stadii. Jedná se o stadium tzv. preverbálního období, či
předřečové stadium a období vlastního vývoje řeči, které přichází u intaktních dětí
zpravidla okolo prvního roku života (Bytešníková, 2012).
1.1 Předpoklady pro vývoj jazykových schopností a dovedností
Pro správný vývoj řeči je důležitý především vývoj sluchového vnímání. Sluch malého
nenarozeného člověka funguje již v prenatálním období. A tak jsou i velmi malé děti
schopny rozpoznávat širokou paletu zvuků, melodií, barev a citlivě vnímají rytmus i
intonaci lidského hlasu. Vzhledem k individuálnímu vývoji v prenatálním období dávají
děti přednost charakterově různě zabarveným zvukům a adekvátně na ně reagují. Rozvoj
sluchového vnímání je fyziologicky závislý na zrání recepčního systému vnitřního ucha a
sluchového kortexu (Vágnerová, 2012).
Sluch je smysl, který umožňuje člověku i zvířatům zachycovat zvuk, jenž se realizuje
v jejich okolí. Může jít například o tóny v různých výškách, šelestění listí, hřmot bouře,
zpěv pěnkavy či mluvenou řeč. Zvukové vlny formou zvukových vln se šíří od zdroje zvuku
v rozdílných frekvencích a skrz ně sluchem získáváme zpětnou vazbu o změnách v energii
slyšeného (Vyštejn, s. 8, 1995).
Vnímání řeči
Jako jednu z nejdůležitějších složek pro zdravý vývoj dítěte lze považovat také vnímání
hlasu a pulsu srdce matky. To, co dítě poslouchá nejraději, je její hlas. Dokáže rozpoznat,
zda se máma baví s prodavačkou v obchodě, zda s pánem u stánku s novinami. Vnímá
odstínění emocí v hlasu matky. Při známém oslovení zareaguje dítě radostí nebo
zklidněním. Nejintenzivněji vnímá plod řeč matky a zároveň s ní dochází k propojení s
informací o prožívaných emocí prostřednictvím slova (Liedloffová, 2007).
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Vnímání zpěvu
Od nepaměti jsou předávány ženám pokyny, aby svým dětem v těhotenství zpívaly
pěkné a příjemné melodie. Takové děti potom prokazují větší odolnost v emočně
vypjatých situacích a dále se v nich rozvíjí talent a tvořivost. Komunikace skrz melodii
zpěvu přispívá k hladšímu průběhu porodu a celkovému lepšímu zdravotnímu stavu
dítěte. Marek navíc dokládá, že existuje vysoká korelace v preferencích písní, které
matka zpívala dětem ještě před porodem a písněmi, které mají po narození děti
oblíbené, na které libě reagují, které znají a mají je „naposlouchané“ (Marek, 2000).
Vnímání hudby
Situace na poli vědeckého zkoumání vlivu hudby na organismus člověka, hudby a zvuků
jako fyzického jevu, kterým je možno vyvolat také pozitivní, ale i negativní fyzické změny
v organismu, se postupně zlepšuje a stále více se objevují obsáhlé publikace na toto
téma. Uvolňující a zklidňující účinek hudby a její vliv na zlepšování řeči a komunikace, je
zcela patrný nejen na plod v děloze, ale také dál v průběhu života člověka na člověka a
jeho okolí.
„Staří Indové a Číňané věděli, že oko je těkající, hledající, ale ucho se umí soustředit a
nalézá. Ucho je cesta“. (Marek, 2000)
Vývoj vnímání řečových podnětů
Prvním nejčastějším vlastním zvukovým projevem, které zakusí čerstvě narozené
děťátko, bývá pláč. Šetrnější způsoby vedení porodu však naznačují, že další variantou
primárního zvukového projevu člověka, kýchnutí, by mohlo být mnohem častější.
Již od narození upřednostňují děti zvuk lidského hlasu před jinými sluchovými podněty.
Preferují vyšší ženský hlas, což podle Vágnerové (Vágnerová, 2012) může být důvodem,
proč na kojence takto mluví dospělí obojího pohlaví. Lidská řeč je svoji intenzitou tím
nejsilnějším a nejčastějším zvukovým podnětem, které dítě slýchá a pro kojence je
zároveň nositelkou informací o tom, co se děje v okolí. Živá lidská mluva – bohatá gesta,
pohyby rtů, výrazná mimika doprovázející slovní projev atd. – je pro dítě zdrojem
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inspirace a motivace k porozumění a napodobování. Osvojení si řeči se pro něj stává
základním úkolem k řešení při orientaci v okolním světě a pro dosažení bezpečí a
citového zázemí, které díky řeči zajišťují dítěti jeho dospělí.
Díky rozvoji sluchu v prenatálním období je i měsíc staré dítě schopno odlišit řeč od
jiných zvuků. Rozlišuje jednotlivé složky zvuků řeči a hlasy jiných lidí. Během prvního
trimestru se začíná odlišovat způsob zpracování řečových a neřečových zvuků
(Vágnerová, 2012). Slovní podněty zpracovává levá mozková hemisféra, neslovní, jako
např. hudbu či zvuky přírody pak pravá mozková hemisféra. Předpokladem pro rozvoj
řeči je zralost konkrétních oblastí mozkové kůry, kde se vytváří Brocova oblast a
Wernickeho oblast.
Podmínky pro správný rozvoj řeči
Vývoj řeči je ovlivňován mnoha faktory endogenními i exogenními. Z tohoto důvodu je
zřejmé, že vývoj řeči je vhodné sledovat s ohledem na celkový psychický vývoj dítěte, ale
také v kontextu podmínek vnějšího prostředí. Klíčovým obdobím pro vývoj řeči se
považuje období do šestého roku života. Bytešníková dále uvádí faktory, které hrají roli
při vývoji řeči. Pro přehled uvádím některé z nich.
Stav centrální nervové soustavy. Pro správný rozvoj řeči je nezbytné, aby nebyl narušen
žádný z dílů centrální nervové soustavy (dále CNS). Novák (1997) uvádí, že CNS je
zodpovědná za programování motorických funkcí a senzorických informací a tím se
zásadně podílí na vývoji řeči a komunikace. Lejska dále uvádí, že dítě se rodí s mozkem,
který chce a je připraven se učit. Učení mozku můžeme rozdělit do dvou etap. Poznatky,
které si člověk osvojí od narození do věku čtyř až pěti let, se stávají jeho trvalou součástí.
Tyto poznatky pak realizuje stále bez nutnosti opakování, např. mateřský jazyk. Toto
období se nazývá obligatorní. Následující období fakultativní pak trvá po celý zbytek
života. Je nutné, aby si zhruba od čtyř let člověk nové poznatky správně uložil a osvojil,
což znamená vynaložení úsilí, energie a času (Lejska, 2003).
Úroveň intelektových schopností. Myšlení je úzce vázané na řeč a řeč se odvíjí od
myšlení. Podle Vygotského „vývoj řeči i myšlení probíhají po dvou liniích, které se
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přibližně kolem druhého věku protnou a řeč se díky myšlení stává intelektuální a myšlení
pomocí řeči verbální. Inteligence do určité míry určuje úroveň schopnosti dítěte osvojit
si řeč.
Úroveň motorických schopností.

Řeč je ve vzájemném ovlivňujícím se vztahu

s motorikou. Je to patrné při poruchách motoriky, která se negativně projevuje
v řečových mechanismech.
Vlivy sociálního prostředí. Značnou úlohu hraje četnost a kvalita verbálních podnětů.
Při nedostatku takových podnětů dochází k opožděnému vývoji řeči. Stejným způsobem
však může hrát roli během zrání CNS také opačná tendence, tedy nadměrné přetěžování
dítěte podněty. U dítěte se tak zvyšuje unavitelnost a v důsledku toho dochází ke
snižování pozornosti. Kromě kvantitativní stránky má vliv také kvalitativní úroveň
řečových podnětů. (Bytešníková, 2012)
1.2 Vývoj v předřečovém období
Veškeré zvuky, které dítě vydává v prvních měsících, mimické reakce, gestikulace, lze
chápat jako počátky budování dorozumívacího se procesu. V tomto období se dítě
zdokonaluje v dovednostech důležitých pro správný rozvoj řeči, polykání, žvýkání, sání.
Podle Lechty jsou tyto procesy primární, ale zároveň jsou také skvělými podpůrnými
prostředky při rozvíjení mluvidel (Lechta, 2011).
Období křiku
Prvním nejčastějším vlastním zvukovým projevem, které zakusí čerstvě narozené dítě,
bývá pláč a křik. Tento křik se výškově pohybuje v rozsahu okolo tzv. komorního A. Dítě
zpočátku vědomě měnit výšku křiku (Lechta, 2011). Jedná se o hlasový reflex, jenž
signálem dítěte, které tak reaguje na prostředí, do kterého se narodilo: na změnu
teploty, na kterou není zvyklé a celkově rozdílné prostředí. Šetrnější způsoby vedení
porodu však naznačují, že další variantou primárního zvukového projevu člověka,
kýchnutí, by mohlo být mnohem častější a prvotní seznámení dítěte se světem nemusí
tedy nutně znamenat pláč (Kutálková, 2009).
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Pláčem lze označit i zvukové projevy, kterými se dítě projevuje v prvních dnech života.
Více než o konkrétní vyjádření, jde však zde o neurčitý křik s neutrální hodnotou. Jedná
se o reflexní činnost, která nutně neznamená sdělení o neuspokojení určité potřeby
dítěte. V tomto období již děti vykazují značné rozdíly. Některé děti bývají v hlasovém
projevu velmi aktivní a dokáží proplakat a prokřičet mnoho hodin. Jiné děti se místo
zvukových projevů věnují v krátkých chvílích bdělosti spíše pozorování okolí nebo svých
pěstiček.
Lidé okolo novorozence v touze a potřebě porozumět svému dítěti, pokládají často
jeho křik za projev nespokojenosti. To pak pro sebe vyhodnocují jako impuls k aktivitě
konejšení, chování a začínají stopovat příčiny nespokojenosti. Dítě si tuto skutečnost
dokáže i ve velmi raném věku jasně uvědomit a z původně reflexního děje či účelového
sdělení se může stát nástroj vůle i třeba jen několik dnů starého miminka. Intenzivní
tělesný kontakt s dítětem však zůstává důležitý pro pocit bezpečí a jistoty a je základem
pro další vývojové kroky. (Kutálková, 2009)
Lechta uvádí různé možnosti stimulace hlasového projevu dítěte. Především
doporučuje v rámci prevence hlasových poruch nenechat dítě příliš dlouho křičet, když
například potřebuje přebalit nebo má hlad. Při pohledu do tváře je pak zapotřebí dítě
oslovovat, navazovat s ním kontakt a orientačně zjišťovat, zda slyší. Laskavé mluvení
dokáže udržet pozornost dítěte. (Lechta, 2011)
Okolo šestého týdne se hlasové vyjadřování dítěte začíná prudce měnit. Hlasový rozsah
narůstá, stejně také intenzita hlasového projevu a schopnost jasněji vyjadřovat pocity.
Nespokojenost, nelibost, bolest, odpor, vyjadřuje dítě tvrdým hlasovým začátkem.
Tento zvukový projev už můžeme nazvat pláčem.

Naopak libé pocity, radost a

spokojenost signalizuje měkký hlasový začátek. Rozšiřuje se také paleta zvuků
v souvislosti s rozvojem pohybů jazyka a rtů, které je úzce vázané na sací pohyby. Zatím
se však nejedná o hlásky, ale o tzv. zvučky. Společně s měkkým hlasovým začátkem, jsou
tyto zvuky definovány jako broukání. V tomto období tedy dokáže kojenec zcela jasně
vyjádřit libost, nelibost, spokojenost, nespokojenost dovolat se případné pomoci
(Kutálková, 2009). Díky stálému zlepšování fonačního řízení, může probíhat melodická
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modulace. Zvuk, který dítě vydává je stále blíž konsonantám g a r. To znamená, že se
horní hrtanový trakt zapojuje do procesu realizace hlasových projevů V poloze na
zádech, kdy jazyk díky gravitaci a vlastní váze klesá dítěti v tomto věku vzad, začíná
vydávat i různé zvuky z hrdla. Tyto zvuky bývají označovány jako broukání. V následující
fázi prozkoumává kojenec možnosti svého hlasu a současně u něho dochází k
neuromotorickému a anatomickému zrání a postupnému získávání kontroly nad melodií
svého hlasu v rozsahu tří oktáv ( Bytešníková, 2012).
Období žvatlání
V tomto období, které plynule navazuje na období křiku a broukání, se rozvíjí
především schopnost rozlišování a tvoření základních řečových zvuků, tzv. fonémů.
Kojenec je schopen rozpoznat plnou škálu fonémů. Tuto schopnost však časem ztrácí ve
prospěch rozvoje více diferencovanějších zvuků specifických pro jeho mateřský jazyk.
Nepoužívané oblasti ztrácejí své rozlišovací schopnosti. Postupný pokles obecné
fonematické citlivosti je patrný již v šestém měsíci života. Zásadní změna nastává
přibližně během prvního roku, mezi 8. – 12. měsícem. Schopnost vnímat cizí fonémy
klesá nepřímo úměrně k zvyšující se úrovni osvojení si řeči. Nejdříve jsou poklesem
citlivosti zasaženy samohlásky, až po té také souhlásky. (Vágnerová, 2012)
Stejně jako schopnost správně rozlišovat zvuk různých fonémů, tak i citlivost
k rozdílům v intonaci mluveného projevu je zásadní při porozumění řeči. Dospělí od
narození dítěte okomentovávají právě prožívané situace týkající se samotného dítěte či
dění okolo dítěte a kromě slovního doprovázení situace také zprostředkovává dítěti ve
slovech určitý emoční náboj. Během tohoto poznávání v komunikaci si dítě
zapamatovává rytmus a melodii svého mateřského jazyka.
Dítě se vydává na dobrodružnou plavbu objevování a používání svých mluvidel. Zkouší
různé nové zvuky, poznává, co se děje v melodii a samo melodii vytváří vydáváním zvuků
nových v různých polohách a síle, prozpěvuje si! Nic z toho však není ještě hotový zvuk
a vědomé ovládání melodie hlasu. Dítě zjišťuje, že zvuk, který vytváří mluvidly, mu
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způsobuje libý pocit a tak tento pocit znovu a znovu vyhledává a dál se zlepšuje v této
dovednosti krok za krokem k mluvené řeči (Kutálková).
Základní hláskou řeči je A, které se nejčastěji objevuje v kombinaci s jinými
jednoduššími retovými hláskami P, B, M a také T. Z tohoto důvodu bývají prvními „slovy“
papa, tata, mama a z tak se dá usuzovat, že to může být také důvod, proč jsou ve většině
jazyků tato slova používána k označení rodičů, kteří s radostí očekávají první slova dítěte.
V těchto prvních „slovech“ však ještě není uvědomovaný význam, tuto schopnost
přiřazovat zvuk ke slovům získává dítě později. (Vágnerová, 2012)
Po šestém měsíci života si dítě už trochu „ohmatalo“ svět a stává se pro něj přirozenou
nezbytností napodobovat své okolí. Vyhledává kontakty a objevuje své možnosti. Jeho
každodenní náplní je nápodoba výrazů obličeje, gestikulací nebo i sluchových podnětů.
Kromě sluchu je v tomto období dominantním také zrak. Daleko více se však daří dítěti
napodobovat melodii a tempo řeči. Melodie hlasu se pro něj stává prostředkem
k vyjádření svých pocitů a přání. V rytmu dítě nachází opravdové zalíbení (Kutálková,
2009). Vzhledem k náročnosti napodobován hlásek dítě své pokusy několikrát opakuje.
Tento jev, kdy dochází k opakování různých hláskových skupin, se nazývá fyziologická
echolalie. Stále více také dítě usiluje o komunikaci se svým okolím. Svá „slova“ doprovází
a doplňuje různými gesty, pohybem těla, nohou, rukou, prstů, hlavičkou apod. Toto
období je důležité vzhledem k diagnostice sluchových vad. Žvatlání je dál projevem dětí,
které slyší. U neslyšících jedinců žvatlání postupně ustává (Bytešníková, 2012).
V devíti měsících je dítě schopno rozlišovat syntaktické složky věty. Dokáže porozumět,
že určitá slova společně s jinými vytváří společné celky, které dávají nějaký smysl. Pro
další složitější rozpoznávání významu gramatických fonémů je zapotřebí dosáhnutí
určité úrovně vnímání.
V období mezi osmým a desátým měsícem, před prvními slovy dítěte jsou patrné
známky jednoduchého porozumění verbálnímu sdělení. Většinou se jedná o jednoduché
pokyny, např. co je tamhleto, ne, to nesmíš, dej, ukaž atd. Dítě postupným učením
získává přehled, že určitý zvuk patří určité věci, slovo k pokynům a dokáže tyto dvě složky
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spojit dohromady a vyhodnotit je jako sdělení. Aktivní slovní zásoba ročního dítěte
obsahuje přibližně padesát slov, jeho pasivní zásoba je však mnohem obsáhl (Vágnerová,
2012).
Okolo prvního roku života dochází k počátkům vlastního řečového vývoje v pravém
slova smyslu.

1.3 První slova
Po dovršení jednoho roku, se dítě začíná projevovat skutečně verbálně, objevují se
první slova a jednoslovné věty. Zásadním je na této úrovni osvojování různých rovin
mateřského jazyka: foneticko – fonologické, lexikální, gramatické, sémantické,
pragmatické (Vyštejn, 1995).
Bytešníková uvádí stadia, kterými je potřeba projít během této vývojové fáze:
1) emocionálně – volní; nejvíce jsou zastoupena podstatná jména. Slova jsou nesklonná
a vznikají na základě náhodným opakováním slabik. Nemalé zastoupení zde rovněž mají
zvukomalebná citoslovce. Pasivní zásoba řeči převládá nad její aktivní složkou.
2) egocentrické – období okolo roku a půl až dvou let, dítě napodobuje slova a řeč lidí.
V řeči dítěte můžeme už vypozorovat první jednoduché otázky typu co je to či kdo je to?
A následně ve vývoji pokračuje tvoření tzv. dvojslovních vět, které vznikají spojením
dvou slov. Tyto věty jsou velmi jednoduchá a jejich struktura zdaleka neodpovídá
gramatickým pravidlům.
3) asociačně reprodukční stadium – Sovák (1978) uvádí, že během vývoje řeči získávají
slova pojmenovávací funkci postupně. Nejdříve dítě pojmenovává slovy lidi, zvířat, jevy
a věci ve svém nejbližším okolí. Tato pojmenování pak přenáší také na podobné jevy.
4) rozvoj komunikační řeči – dítě se učí, že prostřednictvím řeči lze dosáhnout různých
drobnějších cílů.
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5) stadium logických pojmů – během této fáze dochází k tomu, že slova, která byla
doposud spjatá s konkrétními pojmy, se díky abstrakci přenáší do pojmenování v obecné
rovině. Toto období se vyznačuje velkými nároky, které jsou kladeny na dítě. Z toho
důvodu je možný výskyt různých vývojových obtíží. Tyto obtíže se projevují například
v opakování hlásek, slabik, slov a k celkové dysfluenci řeči. Slovní zásoba tříletého dítěte
se odhaduje okolo tisíce slov. Okolo tří a půl let věku přichází tzv. druhý věk otázek. Dítě
vystavuje své okolí neustálým otázkám typu proč, kdy, kam apod.
6) stadium intelektualizace řeči – dochází k intelektualizaci slov a rozvoji schopnosti
rozumět jejich obsahu. Dítě rozlišuje abstraktní a konkrétní pojmy, zpřesňuje gramatiku,
zkvalitňuje celkový řečový projev. Během všech stadii dochází k neustálému rozšiřování
slovní zásoby.
První slova bývají nejčastěji podstatná jména, někdy i onomatopoia (tj. zpravidla
citoslovce, která vyjadřují pocity a imitují zvuky). V závislosti na kontextu konkrétní
situace mohou mít tato slova různý význam, mohou vyjadřovat přání, ale také emoci
nebo konstatování (Lechta,2011).
První slovo vyslovené s plným vědomím jeho významu bývá krátké jedno či dvou
slabičné. Tato slova jsou vyjádřením něčeho, co silně zaujalo pozornost dítěte např. ham,
bác, pá, auto atd. Dítě, nejen že zná význam slova, ale také dokáže slovo vyslovit, což je
znatelný pokrok ve vývoji řeči. Kolem jednoho roku věku se většinou objevují první slova.
Toto se však individuálně liší. Někteří rodiče často uvádějí první slova dítěte ještě před
dosažením prvního roku, jiní je stanovují naopak i s několika měsíčním zpožděním. Na
úrovni většiny světových jazyků vykazují první slova určitou podobnost. Často jsou
prvními slovy označováni lidé z nejbližšího okolí, části těla a různé věci denní potřeby a
z domácnosti. Nemalé a důležité zastoupení mají i tzv. „rutiny“, tedy pozdravy, pokyny,
slova užívaná při hrách apod. Význam prvních slov bývá nestabilní. Zvuky, které dítě
dokáže vydat, mají často charakter zaměřený na referenta, např. píp píp neznamená
pouze zvuk ptáčka, ale i ptáčka samotného. (Smolík, Málková, 2014)
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První slova zřejmě nelze vyloženě kategorizovat slovními druhy. Z pohledu a rozdělení
dospělého člověka a gramatiky však můžeme mezi první slova zařadit především
podstatná jména a citoslovce. Větší početnost podstatných jmen je evidentní,
přihlédneme li k pasivní slovní zásobě, kterou si dítě začne pěstovat záhy potom, co
začne mluvit – okolo šestého měsíce věku. Tato převaha podstatných jmen je patrná
v řadě cizích jazyků. Gentnerová (Smolík, Málková, 2014) formulovala na základě shrnutí
domněnek a poznatků o snadnějším osvojení právě podstatných jmen hypotézu
„přirozeného vydělování“. V jednoduchosti lze tuto hypotézu shrnout tak, že podstatná
jména označují konkrétní osoby či věci snadno viditelné a rozpoznatelné. Kdežto slovesa
lze obtížně izolovat.
Přibližně ve stejné době, kdy si dítě začíná osvojovat první slova, se také začíná rozvíjet
jejich schopnost používat neverbální gesta. Tato gesta jsou reprezentanty různých
určitých přání, situací, objektů apod. Není výjimečné, že dítě nejprve označí něco
symbolicky, neverbálně a poté použije i slovní výraz. Tato skutečnost potvrzuje fakt, že
děti jsou schopny vnímat a chápat symboly jako označení situací či objektů dříve, než
začnou mluvit.
První slova jsou označována jako holofráze. Tento termín se objevuje již od první
poloviny dvacátého století a má vyjadřovat, že první dětská slova mohou být nositeli
významu celých vět. Když tedy dítě řekne např. „ham“, je význam slova mnohem
složitější. Toto slovo nese informaci, že má dítě hlad a že by bylo dobré, kdyby dostalo
něco k jídlu. Jazykové prostředky dítěte mají své limity a tak mnohdy nedokážou říct
tolik, co by rády řekly. Holofrázi můžeme chápat tak, že jednoduché slovo nahrazuje
různé komunikační akty, které by na vyspělejší úrovni jazyka bylo možné říct jen
složitějším způsobem. Nejedná se o nahrazení věty jedním slovem, ale o zastoupení
řečového aktu (Smolík, Málková, 2014).
Lechta uvádí některé možnosti stimulace řeči. Například co nejčastější pojmenovávání
předmětů, které dítě pozoruje a které se nacházejí v jeho zorném poli a s kterými si hraje
(Lechta, 2011).

- 15 -

1.4 Další vývoj řeči v období předškolního věku
Děti předškolního věku dokáží podle Vágnerové (2012) již s porozuměním vyjádřit své
potřeby. Znají a řídí se většinou pravidel, která jsou nastavena pro komunikaci. Některá
z nich si však osvojují až okolo pátého roku života, například pochopení vztahu k tématu.
Vágnerová (2012) dále zmiňuje tzv. kognitivní egocentrismus, který se vyznačuje tím, že
předškoláci nezmiňují určité souvislosti, protože jsou pro ně samozřejmé a
předpokládají, že partner v rozhovoru ví totéž, co oni. Toto může být často pro
komunikačního partnera nesrozumitelné. Vyprávění v tomto věku začíná být souvislejší
a ne zřídka má již formu krátkého příběhu (Vágnerová, 2O12).
Dítě v tomto věku rozlišuje různé způsoby komunikace. Jiné vyjadřování používá
například při komunikaci s dospělými, jiný s vrstevníky a jiný s mladšími dětmi. Podle
Vágnerové (2012) používá zhruba pětileté dítě při komunikaci s dospělými zdvořilejší
způsoby vyjadřování a také se vyhýbají nežádoucím výrazům, například sprostá slova. Při
komunikaci s vrstevníky používají děti stručnější výrazy a často specifické, pro dospělé
nesrozumitelné výrazy. Během hry dětí předškolního věku se často stává, že vzájemná
konverzace přechází v monolog. Jedná se o tzv. egocentrickou komunikaci (Vágnerová,
2012). Starší předškoláci jsou již schopni vést obsáhlejší a konstruktivnější rozhovory.
Rozvoj v oblasti komunikace je signalizován také dětským dohadováním, což dokazuje,
že si děti více naslouchají. Při komunikaci s mladšími dětmi jsou předškoláci schopni se
přizpůsobit komunikačnímu stylu svého partnera. Používají kratší věty a jsou ochotni
vysvětlovat, o co se jedná (Vágnerová, 2012).
Vágnerová (2012) uvádí, že většina předškolních dětí nedovede ještě zcela správně
vyslovovat určité hlásky, které pak nahrazuje jinými nebo je různě přetváří, komolí. To
může být způsobeno motorickou nezralostí mluvidel či fonologického rozlišování. U
většiny dětí se však výslovnost na konci předškolního období zlepšuje. Nedostatky
v řečovém projevu zasahují do sociální oblasti. Dítě se špatnou výslovností je hůře
hodnoceno a často považováno za ne příliš schopné.
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1.5 Narušený vývoj řeči a narušení artikulace
Narušený řečový vývoj dítěte v raném čí předškolním věku, může hrát negativní úlohu
v dopadu na celkový vývoj jedince (např. schopnost navazování sociálních vztahů,
ztížená komunikace, vyčlenění dítěte z kolektivu, míra školních úspěchů apod.). Původ
narušeného vývoje řeči je často spojována s vyzráváním centrální nervové soustavy (dále
CNS) a zasahuje do řeči ještě nevyvinuté nebo do řeči v jejím raném vývojovém stadiu.
(Vágnerová, 2012)
Opožděný vývoj řeči
Za opožděný vývoj řeči se považuje chybění jedné či více složek v oblasti vývoje řeči
dítěte v souvislosti s jeho věkem. V podstatě dochází k jevu, kdy dítě začíná užívat řeč
později, než je běžné. Je důležité, aby při této poruše neztrácelo dítě chuť komunikovat.
Jedná li se o prosté opoždění řečového vývoje, postupem času se řeč dorovnává
k obvyklému průměru. Opožděný vývoj řeči může mít negativní dopad na utváření
osobnosti dítěte. Dítě vnímá slova dříve, než slova samotná začne používat. Velice brzy
začíná rozumět řeči svého okolí. Důležité vývojové období přichází okolo patnáctého
měsíce života, kdy dítě užíváním prvních samostatných slov ukončuje fázi tzv. vývojové
nemluvnosti. Nástup tohoto období souvisí s vnitřními (zrání CNS) a vnějšími
podmínkami vývoje člověka. Vnějšími podmínkami rozumíme stimulaci prostředím,
v kterém se dítě pohybuje. (Lechta,2011).
Vliv vnějšího prostředí může mít i negativní dopad na řečový vývoj dítěte. V takovém
případě se většinou jedná o nedostatečné podněty k užívání řeči, citové strádání dítěte
či na straně druhé také její nadměrná stimulace na základě velkých očekávání a nároků
prostředí v souvislosti s výkonem a perfekcionismem. Tyto vnější podmínky mohou vést
ke zpomalení řečového vývoje.
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Dyslalie
M. Seeman (1955) uvádí, že dyslalie znamená neschopnost vyslovovat či správně tvořit
některé hlásky nebo hláskové skupiny. „Tradičně lze dyslalii charakterizovat jako
poruchu artikulace a dále jako neschopnost či poruchu používat jednotlivé hlásky nebo
skupiny hlásek v procesu komunikace podle řečových zvyklostí a norem příslušného
jazyka“ (Klenkova, Bočková, Bytešníková, s. 89).
Dyslalie je porucha komunikačních schopností, která se vyskytuje v největší míře.
V některých zdrojích je uváděn také název patlavost. Jedná se o vývojovou vadu, jež
vzniká během vývoje výslovnosti dítěte a přetrvává zhruba do sedmého roku. Dyslalie
ustupuje s přibývajícím věkem dítěte. Nejprudší pokles dyslalie bývá pozorován v období
pěti až devíti let. Porucha se projevuje v několika rovinách. Na rovině fonetické, kdy dítě
vynechává, zaměňuje či nahrazuje vyslovované hlásky a na rovině fonologické, kdy
porucha zasahuje plynulost řeči ovlivňováním jednotlivých hlásek sousedními hláskami.
Při fonologickém poruše tvoří dítě zjednodušená slova a dělá mu potíže naučit se
pravidla používání hlásek. Výzkumy ukazují, že porucha nesouvisí s inteligencí.
Při zkoumání výskytu dyslalie se berou v patrnost hlediska věku a pohlaví. Lechta
(2011) uvádí, že v případě pohlaví převažuje výskyt dyslalie u chlapců oproti dívkám a to
konkrétně v poměru 60%: 40%. Při zkoumání druhů dyslalie je největší výskyt
sigmatismu – nesprávné výslovnosti sykavek, rotacismu – nesprávné výslovnosti hlásky
r a rotacismu bohemicusu – nesprávné výslovnosti hlásky ř.
Koktavost
Hlavním příznakem koktavosti - balbuties je narušení plynulosti mluveného projevu.
Jedná se o nejnápadnější a nejtěžší druh narušené komunikační schopnosti. Velmi
patrné jsou tonické projevy – napínání hlásek a tzv. klony – trhané opakování hlásek,
slabik (Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012). Mezi projevy koktavosti patří i určité
psychické pnutí, které souvisí s potížemi při realizaci mluvené řeči. Podle Vágnerové
(2012) je koktavost neuromuskulární porucha, která vychází z narušené koordinace
všech pohybů potřebných k mluvení, včetně regulace dýchání. Dále se zmiňuje o
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genetické podmíněnosti poruchy a uvádí, že jde s největší pravděpodobností o
polygenní typ dědičnosti. Tedy takový typ, kdy v rodině trpí koktavostí také její další
členové. Význam při výskytu koktavosti můžou mít i různé psychosociální vlivy, například
zvýšená míra zátěže a stresových situací. Balbutik není schopen ovládat a kontrolovat
svůj řečový projev a koordinovat řeč s dýcháním. Nutnost potřeby promluvit zvyšuje
napětí a v některých případech tak může docházet k strachu z používání řeči, tzv.
logofobii.
Mutismus
Problém mutismu je vnímám v kontextu několika různých oborů, např. psychiatrie,
psychologie, foniatrie a logopedie. Mutismus se vyznačuje řečovou retardací či mlčením
po ukončeném řečovém vývoji při zachování schopnosti mluvit řečí. Psychiatrický pohled
hovoří o mutismu jako o symptomu různých klinických stavů. Příčin mutismu vidí
v poruchách, které jsou psychicky podmíněné. (Bytešníková, 2012)
Mutismus se objevuje ve dvou variantách. Jde o tzv. totální mutismus a elektivní
mutismus. Totální mutismus představuje úplnou ztrátu schopnosti komunikace, kdy
postižený jedinec trpí celkovými psychickými zábranami k užívání již osvojené řeči. Svoji
řeč nepoužívá mezi cizími lidmi, ale ani v rodině. Hartmann a Lange (2008) uvádějí dvě
varianty průběhu totálního mutismu. První varianta počítá s dramatickým průběhem
postižení, které začíná dílčí formou mlčení v ranějším dětství. Varianta druhá znamená
náhlý vznik, který je způsoben traumatem či zásadním psychickým postižením, jakým je
například endogenní forma deprese či psychóza.
Elektivní, výběrový mutismus je považován za poruchu sociální adaptace a sociálních
vztahů. Jeho vznik je připisován zábraně používat řeč na základě různého emočně
podmíněného výběru. Dítě nemluví jen s určitými lidmi, nejčastěji cizími. Změny v řeči
mohou nastat při zásadních změnách prostředí, například při nástupu do školky či
základní školy. Někdy je příčinou elektivního mutismu náhlý traumatický zážitek.
Mutismus nemusí vážněji narušovat řečový vývoj, ale mohou se objevovat drobnější
problémy. Dítě postižené mutismem může ve svém okolí vyvolávat rozpaky, pocity
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bezmocnosti a bývá celkově hůře hodnoceno, protože nekomunikuje, což se od něj
přirozeně očekává. Elektivní mutismus je podporován různými osobnostními
vlastnostmi, které mohou být geneticky podmíněné, například úzkostnost či obtíže
v odloučení od rodičů. (Vágnerová, 2012)

- 20 -

2. Předškolní vzdělávání
Práce s dětmi předškolního věku je velmi specifická. Specifické jsou také nároky na
osobnostní předpoklady učitelek a učitelů v mateřské škole, mezi které patří mimo
jiných také zvýšená míra citlivosti k potřebám dítěte, čili velká dávka empatie, lásky,
klidu, nadhledu, schopnosti naslouchat apod. Tyto charakteristiky můžeme přiřadit k
všem obory pomáhajících i nepomáhajících profesí, kde je každodenní styk s živými
jedinci i se skupiny z nich složenými denní realitou. Neméně důležitá je také odbornost,
která učitelkám a učitelům zajišťuje teoretická východiska a orientaci pro práci v tomto
oboru. (Kolláriková, Pupala, 2001)
Předškolní vzdělávání hraje a bude i nadále hrát důležitou roli. Mateřská škola je místo,
kde se malý člověk setkává poprvé s větší skupinou vrstevníků, učí se hrát nové
společenské role, zažívá pocity srovnávání s ostatními, zdokonaluje se ve spolupráci
během různých her a osvojuje si dovednosti důležité pro každodenní samostatnou
sebeobsluhou (Matějček, 2008). Ne vždy probíhá zvykání na situaci v mateřské škole
hladce. Někdy dochází například k separační úzkosti a objevování se některých řečových
poruch způsobených zhoršenou adaptací na nové prostředí, například mutismu či
ztrácení již naučených návyků například v oblasti sebeobsluhy a hygieny (Vágnerová,
2012). Nicméně v oblasti řeči může předškolní vzdělávání znamenat také jedinečný
přínos do řečového života dítěte.

2.1 Historie předškolního vzdělávání
Římský teoretik období antiky M.F. Quintilian, jeden z nejvýznamnějších římských
vychovatelů, kladl důraz na výchovu řečníka. V tomto smyslu tak věnoval pozornost
rozvíjení dětské řeči od prvních let života. Quintilian prosazoval především smysluplnou
výchovu k jazyku, jemuž se malé děti učí nejvíce dobrým příkladem. (Čapková, 1981)
Středověk pak považoval dítě za malého dospělého a začleňoval ho do společnosti,
jakmile začalo ovládat chůzi a řeč (Šmelová, 2008). Vzdělávání v této době zajišťovaly
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církevní školy. Všeobecné vzdělání středověké společnosti tvořilo sedmero svobodných
umění. Předměty byly rozdělené na trivium a kvadrivium (Mišurcová, Čapková, Mátej,
1987). Řečový projev, řeč a jazyk je zanesen v rámci trivia – gramatiky, rétoriky a
dialektitky (Čapková, 1981).
Za první ucelený spis, který se zabývá předškolní výchovou dítěte lze považovat
Komenského Informatorium školy mateřské z roku 1632, v kterém jako první oceňuje
hodnotu dítěte (Šmelová, 2008). Komenského představou školy mateřské je rodinná
výchova, „mateřský klín“. Vnímá dítě jako nejdražší boží dar, klenot, který je potřeba co
nejpilněji opečovávat. Jeho dílo rozpracovává obsah a cíl výchovy a ukazuje především
cesty, kterými by měli rodiče svá dítka ve výchově vést. Jedna z kapitol Informatoria, „
Jak ve výmluvnosti cvičeny býti mají dítky?“ je věnována radám, jak správně podporovat
jazykové dovednosti dítěte. Kapitola se zabývá gramatikou (osvojování hlásek, slabik a
slov), poezií (rytmus a harmonie) a rétorikou (důležitost neverbální komunikace)
v souvislosti s řečovým rozvojem dítěte (Čapková, 1981).
Komenského dílo vzbudilo od sedmnáctého století značný zájem o dítě. V tomto
období tvoří na poli výchovy jedny z nejvýznamnějších osobností J. J. Pestalozzi a J. J.
Rousseau. Pestalozzi představuje své výchovné ideály v díle „Jak Gertruda učí své děti“.
Hlavním motivem jeho práce je důraz na názornost. Za základní vyučovací prostředky
považuje Pestalozzi zvuk, tvar a číslo. S rozvojem řeči a jazyka souvisí oblast zvuk, z něhož
vyvozuje nauku o tónu, o slovech, názvech a mluvnici (Pestalozzi, 1956). V díle J. J.
Rousseaua „Emil čili o výchově“ je poukazováno na význam přirozené výchovy. Dílo je
rozděleno do pěti knih. Podporou řečových a jazykových dovedností se zabývá první a
druhá kniha. V první knize Rousseau hovoří o řečovém vývoji dítěte, o porozumění řeči,
o slovní zásobě. Dále zdůrazňuje důležitost správný jazykového vzoru. Správné artikulaci,
porozumění řeči a učení se cizímu jazyku v období dětství se věnuje druhá kniha
(Rousseau, 1926).
19. století přineslo nový pohled na fenomén dětství. Pod kritiku se dostal necitlivý
výchovný přístup a na základě toho vzniklo reformní hnutí nové výchovy, která
požadovala respektování osobnosti dítěte. Organizovaná instituční předškolní výchova
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a vzdělávání v Evropě, má své kořeny v počátcích 19. století. Tato zařízení nesla různé
názvy, například opatrovna, azyl, dětský dům, pěstovna, dětinec, dětská zahrádka atd.
(Šmelová, 2006). Tato předškolní zařízení měla jako jednu z hlavních priorit oblast
rozvíjení řeči a jazyka dětí. V zemích Rakouska Uherska byla podporovatelkou opatroven
hraběnka Brunswick – Korompová. V roce 1828 založila „zahradu andělíčku“ a také
mateřské školy v Bratislavě, Trnavě a Banské Bystrici. V českých zemích byly roku 1832
založeny první opatrovny v Karlíně a v Praze na Hrádku (Mišurcová, 1980).
Dvacáté století je považováno za století dítěte. Dítě stojí ve středu zájmu různých
mezinárodních jednání a úmluv, například UNICEF od roku 1950, Deklarace práv dítěte
podepsána v roce 1959 a Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Po roce 1945 dochází
k velkému rozvoji mateřských škol a jejich vzdělávacích programů (Zajitzová, 2O11).
Počínaje tímto obdobím do současnosti v důsledku společenské situace, dochází k řadě
změn, rozvoji i úpadku předškolní výchovy a vzdělávání (Šmelová, 2008).
Období od roku 1990 je považováno za období demokratizace a transformace ve
vzdělávání. V roce 2OO1 vznikl v návaznosti na kutikulární reformu Rámcový program
pro předškolní vzdělávání. V roce 2004 prošel úpravami a přejmenováním na Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

2.2 Podpora řečových dovedností v současném předškolním vzdělávání
2.2.1 Logopedická prevence v mateřské škole
V mateřské škole je prevence součástí výchovně vzdělávacího plánu a zahrnuje „
soubor opatření a činností učitelů i odborných zaměstnanců zaměřený na včasné
předcházení vzniku nežádoucích jevů u jednotlivého dítěte nebo skupin dětí, například
nemocí, poruch, problémů, deficitů a úrazů“ (Lipnická, 2013, s. 10). Prevence se orientuje
na rizikové oblasti, jako jsou zdraví, pohyb, poruchy chování, poruchy učení atd.
Narušená komunikační schopnost také spadá do preventivního programu mateřské
školy. Jedná se o prevenci primární, sekundární, terciární. Primární prevence se
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zaměřuje na předcházení narušení komunikační schopnosti především správným
podněcováním v rodině a propracovaným působením v mateřské škole. Sekundární
prevence je zaměřena na skupinu dětí, u které reálně hrozí, že dojde k narušení
komunikační schopnosti (např. u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí se předpokládá
opožděný řečový vývoj). Terciární prevence se zaměřuje na děti, u kterých je již
pozorovatelná narušená komunikační schopnost (Lipnická, 2013).
Prevence narušené komunikační schopnosti v mateřské škole klade učitelům
požadavky na spolupráci s odborníky z řad lékařů, speciálních pedagogů, psychologů,
logopedů. Logoped se v mateřské škole zaměřuje na diagnostiku, terapii a prevenci
narušené komunikační schopnosti dětí. Výhodou této práce je známost prostředí, na
které je dítě zvyklé a individuální přístup k dítěti, dále možnost blízké spolupráce
s učitelem v prostředí mateřské školy. Zároveň je tato forma péče výhodou pro rodiče,
kteří se nemusejí zdlouhavě objednávat či dojíždět s dítětem do logopedické poradny a
v neposlední řadě uvolňovat ze zaměstnání. (Lipnická, 2013)
2.2.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání se opírá o rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání (dále jen RVP PV). Jedná se o směrodatný dokument, kterým se řídí jak
pedagogové, tak i zřizovatelé instituce a jejich odborní a sociální partneři. RVP PV se drží
současného trendu, kdy je na dítě nahlíženo jako na svébytnou bytost, která má svoji
vlastní identitu, svá právy a jsou brány v potaz jeho individuální zvláštnosti (Zajitzová,
2011). Předškolní vzdělávání je první etapou celoživotního vzdělávání a poskytuje
základy pro navazující požadavky školního vzdělávání (Opravilová, 2016).
RVP PV přijímá vývojová (fyziologická, kognitivní) specifika dětí předškolního věku a
s ohledem je promítá do forem, obsahu i metod vzdělávání. Umožňuje rozvoj a
vzdělávání dítěte v individuálním rozsahu jeho možností a potřeb a v neposlední řadě je
možností přizpůsobovat také vzdělávání různým regionálním podmínkám. Zároveň také
přesně definuje pravidla a podmínky předškolního vzdělávání dětí a bere v potaz sociální
a emocionální potřeby dítěte tohoto věku (Zajitzová, 2011).
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Hlavním úkolem předškolního vzdělávání je doplňování rodinné výchovy a s její úzkou
spoluprací zprostředkování bohatých mnohostranných podnětů, které dítě aktivně
rozvíjí a jimiž se učí. Usiluje o vzdělávací péči, která stojí na odborném a lidském
hodnotném základě. Čas ve školce by měl být pro dítě příjemnou a radostnou zkušeností,
která vytváří dobré podhoubí pro další život i vzdělávání (Matějček, 2005).
Psychologické, lékařské a pedagogické poznatky v tomto směru jasně dokazují, že vše,
co dítě prožívá v prvních letech života, co přijímá z vnějších podnětů rodinného i mimo
rodinného prostředí, je trvalé a v pozdějším životě nachází své uplatnění (Opravilová,
2016).
Předškolní vzdělávání učí dítě žít ve společnosti, přibližuje mu hodnoty a normy, které
jsou všeobecně přijímané společností, pomáhá mu chápat okolní svět a stará se o jeho
dobrý tělesný i dušení rozvoj. Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytváření
podmínek pro rozvoj dalšího vzdělávání. Toho se dá dosáhnout jen s významnou
podporou individuálního rozvoje možností dítěte. Předškolní vzdělávání neusiluje o
vyrovnávání výkonů dětí, ale o vyrovnání jejich vzdělávacích šancí. Dále tento stupeň
vzdělávání, díky častému setkávání s dítětem i rodiči plní také úlohu diagnostickou,
zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu má předškolní
vzdělávání také poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči (Kolláriková, Pupala,
2001).
Základním úkolem pedagoga, je v tomto směru především podpora duševní pohody,
psychické odolnosti dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, pozitivního sebehodnocení,
tvořivosti a sebevyjádření (RVP PV, 2004). Oblast Dítě a jeho psychika v sobě dál
obsahuje tři „podoblasti“: Jazyk a řeč, Poznávací schopnost a funkce, představivost a
fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle. Zabývat se budu pouze první výše
zmiňovanou „podoblastí“ Jazyk a řeč, abych poukázal na význam předškolního
vzdělávání v oblasti podpory mluvené řeči.

- 25 -

Co může pedagog nabídnout?
Pedagog by měl mít schopnosti a znalosti požívat různé řečové, sluchové (zaměřené
na poznávání a rozlišování zvuků) a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky a zároveň
také s dětmi zpívá a věnuje se celkovému vokálnímu projevu. Dále by se měl účastnit a
vést společné diskuse, rozhovory individuální i skupinové na různá témata, která se
mohou zakládat na skutečnosti, fantazii nebo jsou podpořena obrazovým materiálem.
Úkolem pedagoga je podporovat dítě v samostatném mluvním projevu, který je
realizován skrze konkrétní téma toho, co dítě zažilo, co vidělo, slyšelo, cítilo. Součástí
metod v této oblasti je také práce s přednesem, recitací, dramatizací pohádek i reálných
situací a také činnosti, které děti seznamují s různými formami médii (časopisy, noviny,
knihy, audiovizuální technologie atd.) (RVP PV, 2OO4).
Co může pedagog v mateřské škole očekávat?
Na konci předškolního období by mělo dítě zpravidla ovládat správné vyslovování
hlásek, svůj dech, tempo i intonaci řeči. Dokáže také správně pojmenovat většinu toho,
čím je ve vnějším světě obklopeno. Díky rozhovorům, které v klidné atmosféře pedagog
s dětmi vede, dokáže samo dítě vést rozhovor, naslouchat druhým, poznat, kdy druhý
dokončil myšlenku, rozumět myšlence, sledovat obsah rozhovoru a na jeho základě se
ptát. Dítě také chápe slovní vtip a humor, projevuje zájem o knížky, hudbu, film, divadlo
atd., učí se nová slova, aktivně je používá a ptá se na význam slov, které nezná.
V neposlední řadě je dítě ke konci tohoto období schopno rozlišovat sluchem začáteční
a koncové hlásky a slabiky ve slovech.
Rizika
RVP PV uvádí také některá rizika, která ohrožují úspěch práce pedagoga. Jsou jimi
například prostředí, které je chudé na komunikaci, dále prostředí, kde není příliš
příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte, špatný jazykový vzor, budování
komunikačních a komunikativních zábran při nerespektování ostychu dítěte, časově
nevyvážené a nepřiměřené využívání počítačových a audiovizuálních technologií,
omezený přístup ke knihám apod. (RVP PV, )
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Na úrovni předškolního vzdělávání se dále zabývá podporou řeči například Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání v rámci rozvojového programu MŠMT
či současná novela školského zákona o předškolním vzdělávání, která mění zákon č.
561/2004 sb., platná od 1. září 2016. Jakési zastřešení pak poskytuje logopedické péči
Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství,
které jasně vymezuje základní pojmy.

2.3 Předškolní vzdělávání v zemích evropské unie, povinná předškolní
docházka
V zemích EU je v současnosti dospělý povinen naplňovat potřeby dítěte. K tomuto
postoji k výchově se zavázaly všechny její členské země a přijímají zodpovědnost za
spolupráci a podporu rodiny, aby situace v ní byla co možná nejkvalitnější a péče o dítě
co možná nejvyšší. Země EU realizují pomoc rodině při výchově a péči o dítě podle
vlastních podmínek. EU ponechává formu pomoci v rukou jednotlivých států. Řídí se
záměry, podle kterých je zapotřebí především toto:
- zajistit co nejdříve odbornou péči a výchovu
- umožnit všem podílet se na společensky projektované výchově a vzdělávání
- pomoci matkám i otcům plnit rodičovské i pracovní povinnosti
- optimálními podmínkami přispět k celkovému zkvalitnění života společnosti
(Opravilová, 2016, s. 38)
EU vyhledává aktuální témata, organizuje různá setkání a diskuze, které se zabývají
předškolním vzděláváním. Z těchto setkání, které se váží k důležitým problémům, se
vypracovávají doporučení. Opravilová uvádí za příklad tzv. Barcelonské cíle z roku 2002,
které souvisí se zajišťováním kvalitní péče o děti v zemích EU. Patnáct zemí EU si v rámci
tohoto doporučení stanovilo za cíl zajistit do roku 2010 pro děti od narození do tří let
dostupnou péči na úrovni 33% dané věkové populace (Opravilová, 2016). V České
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republice bylo toto doporučení na základě negativní zkušenosti s výchovou v jeslích
v období komunismu odmítnuto.
V současné době je tématu předškolního vzdělávání věnována velká pozornost napříč
státy Evropské unie. Rozdílná však zůstává praktická stránka přístupu k věci u
jednotlivých států. Podle databáze MŠMT je v mezinárodním srovnání nejnižší míra
účasti dětí na předškolním vzdělávání ve věku od čtyř let do začátku povinné školní
docházky zaznamenána v Chorvatsku, Finsku a Řecku. V jiných zemí Evropské unie,
například ve Francii, na Maltě, v Irsku, Itálii či Belgii, je povinná předškolní docházka
téměř stoprocentní. Cílem Evropské unie v otázce předškolního vzdělávání do roku 2020
je 95% účast. Česká republika dosahuje míry 86,1% (2012), což je oproti minulosti trend
mírně klesající. Ve většině zemí se povinná předškolní docházka realizuje ve státních či
soukromých zařízeních, jejichž fungování je upravováno příslušnou legislativou. Pro
přehled přikládám tabulku, která shrnuje základní data, která se týkají povinného
předškolního vzdělávání v zemích Evropské unie a která přinášejí zajímavé skutečnosti
(viz. příloha č. 1).

2.4 Novela školského zákona o povinné předškolní docházce
Od roku 2014 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy otevřena stálá
platforma pro dialog s odbornou veřejností a důležitými zástupci z oblasti vzdělávání.
Mezi diskusními tématy vyvolal velkou pozornost návrh posledního povinného ročníku
předškolního vzdělávání. Tento návrh od počátku akcentoval snahu o zajištění adekvátní
přípravy na zahájení školní docházky pro pětileté děti, která by snížila počty odkladů.
V prvních reakcích na návrh vyvstaly především složité otázky řady organizačních,
legislativních, administrativních a ekonomických problémů (způsob financování,
podmínky plnění docházky, vymahatelnost docházky, soulad s úmluvou o právech dítěte
apod.). Stanovisko odborníků se též v tomto ohledu rozcházelo. Nikdo nepochyboval na
základě opakovaných a hodnověrných měření o pozitivním přínosu, který může
mateřská škola přinést dítěti v přípravě na školu. Na druhou stranu však vysoká
náročnost plošného zavedení povinné předškolní docházky (Opravilová, 2016). Nabízí se
nyní otázka, zda takovou přípravu může nabídnout pouze předškolní vzdělávání. K tomu
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je nutné podotknout, že děti z běžné populace a funkčních rodin, které nenavštěvovaly
mateřskou školu a jejichž rodiče mají o vzdělávací cestě svého dítěte jasnou představu,
jsou do školy zcela připraveny. Opravilová (2016) uvádí, že požadavek povinné
předškolní docházky s sebou přinese také některé úpravy a změny v RVP PV, které se
budou dotýkat zvýšených nároků a povedou k přibližování se školským metodám.
Někteří odborníci, teoretici a pedagogové z mateřských škol se tak obávají toho, že
v přípravě bude převládat důraz zejména na kognitivní stránku rozvoje osobnosti dítěte,
ježto je snadné ji zapsat a vyhodnotit (Opravilová, 2O16).
V roce 2015 připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novelu školského
zákona (vyhláška č.27/2016 Sb.), která kromě jiného upravuje následující: zavedení
povinného roku předškolního vzdělávání a nárok na místo v mateřské škole pro čtyřleté,
případně tříleté děti. Vláda a parlament i přes prezidentské veto tuto novelu schválili a
účinnou se stává 1. září 2016. Ministryně školství Kateřina Valachová upřesnila záměr
takto: „Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a
bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí – buď v mateřské škole zapsané ve
školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně. Děti mladší pěti let
také budou mít nárok na místo v mateřské škole. Vyhovujeme tím přáním a potřebám
rodičů, kteří z důvodů pracovního vytížení potřebují, aby bylo o jejich dítě řádně
postaráno“. (MŠMT, web).
Podle názorů řady odborníků má především v případě dětí ze sociální exkluze
vzdělávání od raného věku potenciál omezit některá znevýhodnění, s kterými jsou děti
konfrontovány v rodinném prostředí (Kalea ). Tento krok může vést k zvyšování jejich
vzdělávacích šancí. Na druhou stranu podle názorů jiných odborníků (Prokop, 2016) však
jeden rok na dorovnání šancí příliš nestačí a o efektivitě povinného předškolního
vzdělávání by se dalo hovořit v případě takového vzdělávání, které by započalo
minimálně dva roky před zahájením povinné školní docházky.
„Jeden povinný rok předškolní docházky není dostatečně efektivní.“ Zní jeden z
argumentů kritiků zavedení povinné předškolní docházky v České republice. Sociolog
Daniel Prokop ve svém článku Úvod do praktické sociologie: Pomůže povinný rok ve
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školce? (in Právo, 2016), přináší zajímavé informace ze studií provedených v USA a dává
je do souvislostí se situací v ČR. Zároveň také dokládá data z výzkumů, která prokazují,
že povinné předškolní vzdělávání může být jedním z nástrojů, který úspěšně vyřeší
spirálu chudoby, která se často dědí z generace na generaci. Pouhý jeden rok však zřejmě
k takovému cíli evidentně nestačí.
V USA již půl století probíhá longitudinální výzkum (program Head Start), který se
zaměřuje na zkoumání vlivu předškolního vzdělávání na děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí a z ghett. Například v Chicagu, Michiganu či Severní Karolíně
byly vybrány chudé rodiny, jejichž děti získaly místa v kvalitních školkách. Vědci následně
sledovali děti až do věku čtyřiceti let a porovnávali je s životními příběhy dětí ze stejného
prostředí, kteří však nedostali možnost předškolního vzdělávání. Tyto dlouhodobě
zaměřené výzkumy přinášejí zjištění, že kvalitní předškolní vzdělávání zvyšuje šance dětí
dosáhnout dobrého vyššího vzdělávání a v dospělosti také možnost získat slušné
zaměstnání. Dalším přínosem je mnohem menší míra kriminálních činů, pobytu ve
vězení, dále pobírání sociálních dávek a výskyt některých nemocí. Laureát Nobelovy
ceny, ekonom James Heckman a jiní, porovnali investice do předškolního vzdělávání
s tím, co společnost ušetří ve výše zmiňovaných oblastech. Na jeden investovaný dolar
tak vychází u dobrých programů 4 – 11 dolarů.
Americké studie však přinášejí i některé varující informace. Předškolní vzdělávání má
daleko pozitivnější efekt, začíná li se s ním již v raném věku. Pět let, jak je zakotveno
v novele školského zákonu u nás, nemusí v tomto případě hrát již téměř žádnou, nebo
pouze minimální úlohu. Daleko větší přínos mají také školky, které nepůsobí pouze na
znevýhodněného jedince, ale na celou jeho rodinu a na korekci jejího vztahu ke
vzdělávání.
Specifickým problémem České republiky je pak skutečnost, že dětem ze sociální
exkluze není předškolní vzdělávání často vůbec k dispozici. Faktem pak zůstává, že školka
může napomoci snížit hendikep, který je způsobený vyrůstáním v chudobě a který lze
v pozdějším věku velmi problematicky korigovat. Podle výzkumu OSN navštěvovalo
v roce 2011 školku pouze zhruba 30% čtyř až pětiletých romských dětí z vyloučených
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lokalit. Také u neromských rodin z takových lokalit chodilo do školky výrazně méně
potomků než v běžné populaci.
Prokop dále uvádí několik důvodů, proč děti z chudinských oblastí nenavštěvují
mateřskou školu. Jedním z důvodů je míra hodnoty, která je připisována prostředí a u
Romů je to strach, který považuje prostředí majority za nepřátelské. Častým
argumentem rodin je také kombinace finančních důvodů spojených s náklady na
stravování, cestování, vybavení a fakt, že v rodině je vždy někdo, kdo nepracuje a kdo se
dokáže o dítě postarat. Právě především tyto rodiny by měly být v hledáčku motivace
k předškolnímu vzdělávání jako prevenci, že potomci neuvíznou v podobné spirále
chudoby. Přitom paradoxně před několika lety ještě docházelo k situacím, kdy
ombudsman řešil případy, že přednostně dostalo ve školce místo dítě, jehož rodiče
nebyli nezaměstnaní.
V České republice podle Prokopa zatím neexistují výzkumy podobné výzkumům
americkým. Nicméně data předložená OSN, získaná v českých ohrožených lokalitách
naznačují, že uplatnění v životě může mít souvislost s předškolním vzděláváním.
S přihlédnutím k americkým zkušenostem, které ukazují, že rozhodující je především
kvalita a včasnost předškolního vzdělávání, tvrdí Prokop, že od novely Školského zákona
nelze čekat zázraky. Nicméně pravdou zůstává, že jeden povinný předškolní rok může
působit proti obecnému trendu, kdy děti z „horších“ rodin často končí na horších
základních školách a také je možné, že s předškolákem budou do školky docházet také
jeho sourozenci, což rodičům může pomoci s organizačními záležitostmi.
Svůj odborný příspěvek ze sociologického úhlu pohledu uzavírá Prokop pojmenováním
potřeby, která je dle jeho mínění nyní opravdu důležitá a tou je posílení kapacit
veřejných školek a snížení nákladů s předškolním vzděláváním souvisejícími, které často
chudé od docházky odrazují. Také navrhuje zřízení speciálních předškolních programů
v lokalitách, které jsou sociálně ohrožené, jejichž součástí je práce s rodiči na úpravě
jejich vztahu ke vzdělávání. Ve výsledku by pak mohli takto informovaní rodiče daleko
více ocenit pozitivní vliv vzdělávání na budoucnost dítěte a ve vzdělávání je dál
podporovat.
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Toto opatření bude samozřejmě stát nemalé finanční prostředky. Jde však o investici,
která má potenciál ušetřit státu významnou peněžní částku, která je určena na řešení
problémů,

jenž

jsou

spojené

se

sociální

exkluzí

(http://www.novinky.cz/kultura/salon/393167-uvod-do-prakticke-sociologie-pomuzepovinny-rok-ve-skolce.html, 10. 5. 2016)
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3. Výzkumné šetření
3.1 Cíle šetření, metodologie
Jako hlavní cíl výzkumu bylo stanoveno zjistit u rodičů dětí („neodborné veřejnosti“),
jaký je jejich postoj k předškolnímu vzdělávání obecně.
Dílčím cílem bylo zjistit, jakou pozici mají pedagogové předškolních zařízení v očích
rodičů (otázka č. 3).
U odborné veřejnosti (ředitelé základních škol) jsme stanovili hlavní cíl jako informaci,
do jaké míry je instituce předškolního vzdělávání schopna zaregistrovat různé řečové
vady a zařídit potřebnou logopedickou péči.
Dílčím cílem bylo zjistit poměr žáků z celkového počtu žáků u zápisu do základních škol,
který navštěvoval před vstupem do základní školy předškolní zařízení a zda se tento
poměr snižuje a zjistit poměr žáků, kterému byla doporučena následná logopedická
péče.
Průzkum proběhl kvantitativní metodou. Metodou šetření byla zvolena forma ankety
pro obě skupiny respondentů. Otázky pro laickou veřejnost směřovaly především
k mapování situace před vstupem na základní školu a byly sestaveny s očekáváním, že
názory na předškolní vzdělávání a jeho úlohu při institucionální výchově se mohou
značně lišit. A tak se dá předpokládat, že obdobně se budou lišit také názory na povinné
předškolní vzdělávání. Mají lidé zkušenosti s předškolním vzděláváním? Je předškolní
vzdělávání důležitou součástí vzdělávání?
Údaje poskytnuté odborníky se vztahovaly především k období nástupu do základního
vzdělávání, tedy k zápisům. Otázky pro odbornou veřejnost byly sestaveny tak, aby
pokud možno odpověděly, jakou měrou se podílí předškolní vzdělávání na řešení
řečových vad dětí předškolního věku (kontext odhalování řečových vad). Údaje získané
z ankety by měly informovat o počtu dětí u školního zápisu a poskytovat údaje o
logopedické péči.
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3.2 Výběrový soubor
Výběr oslovených respondentů neodborné veřejnosti byl učiněn formou náhodného
stratifikovaného výběru z řad rodičů dětí prvního stupně běžné středně velké (450
žáků) základní školy na území hlavního města Prahy
Výběr zástupců odborné veřejnosti byl učiněn mezi řediteli běžných základních škol
z různých krajů České republiky. Odpovědi se podařilo získat od ředitelů a ředitelek
osmi oslovených běžných základních škol z různých krajů České republiky.

3.3 Vyhodnocení výsledků šetření
3.3.1 Neodborná veřejnost
Anketa pro laickou veřejnost je složena ze tří otázek a vyplnilo jej 133 respondentů.
Všechny tři otázky jsou obecně zaměřeny na přehled o názoru na předškolní vzdělávání.
Otázkami zjišťujeme, jakou přisuzují respondenti předškolnímu vzdělávání hodnotu a
jaká je jejich představa o práci pedagoga/pedagožky v předškolním zařízení.
Respondenti vybírali z možností ano/ne. Dotazník byl vložen dětem do žákovské knížky
s úvodním slovem pro rodiče, kteří nám ho poté osobně předali.
Otázka č. 1: Navštěvovalo vaše dítě předškolní zařízení?
Na tuto otázku odpovědělo celkem 94% respondentů ano a 6% ne. Z tohoto je patrné,
že téměř naprostá většina dětí navštěvovala předškolní zařízení a zároveň z toho
vyplývá, že předškolní vzdělávání hraje důležitou úlohu při výchově dítěte a tedy i při
přípravě na přechod do základní školy. Dotazník není zaměřen na zjišťování, zda
v současné situaci jsou rodiče motivováni k využití předškolního zařízení z důvodu
důvěry v předškolní zařízení a nakolik z důvodu různých nutností (finance, nástup do
práce, kariéra, sociální status, matka samoživitelka apod.).
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Graf č. 1 – Děti v předškolním zařízení

Otázka č. 2: Myslíte si, že je předškolní vzdělávání stejně důležité jako základní
vzdělávání?
Na tuto otázku odpovědělo 115 (tj. 86%) respondentů kladně a 8 (tj. 14% )záporně.
Zde už se názory veřejnosti začínají mírně odlišovat, ale u silné většiny panuje
přesvědčení o pozitivním významu předškolního vzdělávání. Na základě otázky č. 3 však
lze předpokládat, že samotné předškolní vzdělávání nezaručuje kvalitní výchovně
vzdělávací proces, ale ovlivňuje ho mnoho jiných faktorů (viz. otázka č. 3).
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Graf č. 2 – Důležitost předškolního vzdělávání

Otázka č. 3: Domníváte se, že v mateřské škole si učitelky/učitelé s dětmi „pouze“
hrají?
Z řad laické veřejnosti se 118 (tj. 89%)

dotazovaných domnívá, že předškolní

vzdělávání není pouze místem her, ale také místem, kde se děti mohou výchovně
vzdělávat. 7 (tj. 5%) respondentů odpovídá, že předškolní instituce je místo, které není
primárně určeno k výchovně vzdělávacímu procesu, ale že děti si zde pouze hrají za
dohledu učitelek či učitelů. 8 (tj. 6%) respondentů uvádí jinou odpověď. V pěti případech
se dotazovaní shodují, že v první řadě záleží na osobnostních předpokladech
pedagoga/pedagožky. Ve třech případech respondenti uvádějí, že důležité jsou dispozice
předškolního zařízení.
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Graf č. 3 – Práce učitelů a učitelek předškolního zařízení

3. 3.2 Odborná veřejnost
Odbornou veřejností jsou v tomto dotazníku míněny ředitelé a ředitelky běžných
základních škol z různých krajů České republiky. Dotazník určený odborné veřejnosti
tvoří čtyři otázky, které se týkají dat získaných školami při školním zápisu sebraných
v letech 2011 – 2015. Školy jsou v dotazníku označovány čísly 1-8. Dotazník jsme šířili
elektronickou cestou formou emailové zprávy. Školy nebyly vybrány náhodně, jedná se
o školy, kde se osobně blízce známe s řediteli a ředitelkami. Cílem dotazníku je poukázat
na fakt, že navštěvovalo li dítě instituci předškolního vzdělávání, může docházet k
včasnému odhalení řečových vad.
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Otázka č. 1: Kolik dětí bylo u zápisu za poslední čtyři roky?

Graf č. 4 – Počet dětí u školního zápisu
Někdy veliký rozdíl v číslech je dán rozdílnou velikostí šetřeného vzorku základních škol.
Do srovnání se tak dostala jedna větší pražská základní škola (škola č. 5) s malou školou
se spojenými ročníky z Ústeckého kraje (škola č. 3). Na grafu tedy můžeme vidět, že
nejvíce dětí přišlo k zápisu do školy č. 5. Jedná se o výše zmiňovanou pražskou školu se
třemi stupni vzdělávání. Tato škola má stejně, jako škola č. 3 a č. 6 své vlastní předškolní
vzdělávání. Ostatní školy vlastní předškolní vzdělávání nemají.
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Otázka č. 2: Kolik dětí navštěvovalo před nástupem do školy předškolní zařízení?

Graf č. 5 – Návštěvnost předškolního zařízení
Z grafu č. 5 vyplývá, že v případě školy č. 1 a č. 5, navštěvovaly všechny děti, které přišly
k zápisu předškolní zařízení. U ostatních škol dochází v tomto směru pouze k malým
odchylkám, řádově v rozmezí jednoho až dvaceti čtyř dětí. Z čehož největší rozdíl je u
školy č. 4, kde ze 134 dětí jich docházelo do předškolního vzdělávání 110 (viz. souhrnný
graf).
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Otázka č. 3: Kolika dětem byla doporučena logopedická péče na základě podnětu
z předškolního zařízení?

Graf č. 6 – Logopedická péče v předškolním zařízení
Stejně jako v předchozích grafech, tak i zde čísla odpovídají velikosti jednotlivých
základních škol. V porovnání s grafem č. 4 lze vyvodit, že záchyt řečových vad u dětí
v předškolním zařízení je poměrně vysoký.

- 40 -

Otázka č. 4: Kolika dětem byla doporučena logopedická péče na základě školního
zápisu?

Graf č. 6 – Logopedická péče na základě školního zápisu
Škola č. 5 vykazuje zajímavou zvláštnost, kdy v předškolním zařízení, které je součástí
stejné školy došlo k úplnému zachycení možných řečových potíží a následné logopedické
péči. Stejně tak však i u dalších škol je patrné vysoké procento odhalení řečových vad na
úrovni předškolního vzdělávání.
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Pro přehled přikládáme souhrnný graf:

Graf č. 7 – Souhrnný pohled

3.4 Výsledky šetření
Z šetření u neodborné veřejnosti nám vyplynulo, že většina dotazovaných má
zkušenosti s předškolním vzděláváním svých dětí. Většina respondentů se také domnívá,
že předškolní vzdělávání má důležité postavení ve výchovně vzdělávacím procesu dětí.
Vzhledem k osobním zkušenostem většiny dotázaných respondentů lze tedy
předpokládat, že jejich vlastní zkušenosti a zájem o výchovu, povedou do budoucna
k věcné debatě o smyslu povinného předškolního vzdělávání. Čímž se potvrzuje hlavní
cíl dotazníkového šetření. Dílčí cíl nám v šetření ukázal, že práce pedagogů
v předškolním zařízení, je veřejností vnímána jako odborná, seriózní a důležitá.
Pro příští výzkumné šetření by bylo vhodné položit minimálně jednu otevřenou otázku,
v níž by měli respondenti možnost popsat to, co prostřednictvím položených otázek
nemohlo zaznít.
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Z šetření, které bylo provedeno u odborné veřejnosti, vyplývá, že základní školy u
zápisu zachytily poměrně vysoký počet dětí s nedostatky ve výslovnosti. Toto šetření
však zároveň poukazuje na fakt, že k úspěšnému a včasnému zachycení řečových vad
přispěly do značné míry již také předškolní instituce. Z toho lze usuzovat, že předškolní
vzdělávání se velkou měrou podílí na prevenci řečových vad na základních školách. Tímto
zjištěním si současně kladně odpovídáme na cíl dotazníkového šetření, zda instituce
předškolního vzdělávání je schopna včas registrovat různé řečové vady a podílet se na
jejich korekci.
S přihlédnutím k výsledkům šetření, kdy předškolní zařízení prokazatelně zachytilo
vysoké procento dětí s řečovou vadou a informacím, které se nám podařilo v práci
nashromáždit a porovnat k tématu podpory řečových dovedností dítěte předškolního
věku, vnímáme současné kroky ve změně školní legislativy pozitivně. Domníváme se
však, že nejprve je třeba uvést tuto novinku do několikaleté živé pedagogické praxe a
dát ji prostor, aby mohla prokázat plnohodnotné výsledky nebo ukázat, že tento krok je
třeba ještě doplnit, upravit nebo zcela změnit, případně zrušit.
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Závěr
Podpora řečových dovedností na úrovni předškolního vzdělávání, je nejen podle mého
názoru jedním z hlavních opěrných pilířů pro úspěšný přechod do základní školy. Včasná
logopedická péče může hrát zásadní roli při pozdějším zvládnutí specifik, která čekají na
začínajícího školáka, či naopak při její absenci nezvládnutí a následné prohloubení a
rozšíření se potíží i do jiných, než řečových oblastí. Ve většině běžných základních škol
se v současnosti vyučuje cizí jazyk již od první třídy.
Z mé vlastní pedagogické zkušenosti mohu potvrdit vysokou obtížnost takového
vzdělávání u žáků, kteří již ukončili svůj řečový vývoj a dále pokračují s různou mírou
potíží v řečovém projevu, který může být ještě ztížena různou kvalitou rodinného
zázemí. Žák, který nemá dostatečně osvojený mateřský jazyk, je v první třídě při
konfrontaci s výukou cizího jazyka postaven před nelehký úkol učit se vyslovovat cizí
slova. Tento úkol samozřejmě příliš nezvládá, a tedy již od počátku základního vzdělávání
může vzniknout dlouhodobý vleklý problém, který se daří či nedaří řešit v závislosti na
míře citlivosti a podpory pedagoga.
Potíže však nenastávají pouze při výuce cizího jazyka. Řečové deficity se během první
třídy výrazně projevují negativně i v jiných rovinách, například sociálních. Dítě se při
vstupu do první třídy setkává s pro něj novým a specifickým společenstvím, třídou. Již od
první chvíle buduje základy budoucích vztahů a dynamiky celé skupiny. Nedostatečné
komunikační a řečové schopnosti staví žákovi a celé skupině do cesty začleňování se
celkem velké překážky, které může, ale také nemusí úspěšně zvládnout. Záleží
samozřejmě v první řadě na osobnostních předpokladech daného žáka a na míře
podpory pedagoga a postoji, který k dítěti s řečovou vadou zaujme. Podle tohoto postoje
si svůj vztah k řečové vadě spolužáka a k samotnému spolužákovi budují také ostatní
žáci.
V bakalářské práci jsem si vytkl za cíl analyzovat oblast vývoje řeči od narození do
ukončení řečového vývoje a zjistit na základě odborné literatury a výzkumného šetření,
do jaké míry probíhá podpora řečových dovedností na úrovni předškolního vzdělávání.
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Zároveň jsem k tématu přistupoval s přihlédnutím k novele školského zákona, která od
prvního září 2016 počítá s povinným posledním rokem předškolní docházky. Tento krok
vnímám jako výraznou podporu pro oblast logopedické péče a vzhledem k osobním
zkušenostem, se netajím názorem, že má li být podpora skutečně kvalitní, je jeden
povinný rok málo. S tímto samozřejmě souvisí i všechna možná legislativní, finanční a
jiná úskalí. Jak se s těmito složitými obtížemi vypořádat již však nebylo úkolem této
práce.
Téma mluvené doprovází člověka od vyslovení prvního rozuměného slova. Podle mého
názoru jde o téma, které hýbe společností, aniž by si to sama společnost uvědomovala.
Lidský svět je založen na kvalitní vzájemné nehodnotící a konstruktivní komunikaci. Na
hledání našich společných znaků, na místo vytváření rozdílů a bariér. Řečové dovednosti
hrají při komunikaci důležitou úlohu při kvalitním zprostředkování různých informací a
udržení pozornosti toho, kdo řečový projev poslouchá. Základy komunikace ve skupině
se člověk učí od své primární skupiny – rodiny a nejvíce v tomto směru získává
v konfrontaci s vrstevnickými skupinami – mateřská škola, základní škola, střední škola,
vysoká škola atd. Je tedy na vychovatelích, aby citlivě podporovali kvalitu řečového
projevu a vzájemné komunikace na všech stupních vzdělávání a s větší intenzitou při
předškolním vzdělávání. Povinný poslední rok předškolní docházky vítám a s napětím
očekávám, jaké přinese v oblasti logopedické péče a prevence výsledky do budoucna.
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Příloha č. 1
Země

Povinnost

Věk vzniku Věk začátku

Účast na

předškolního povinnosti povinné školní předškolním
vzdělávání

docházky

vzdělávání
(% dětí 4+ v roce
2012)

Česká republika

Ne

-

6

86,1

Belgie

Ne

-

6

98

Ne

-

6

98

Bulharsko

Ano

5

7

87,1

Chorvatsko

Ano

5

6

71,7

Dánsko

Ano

5

6

98,3

Estonsko

Ne

-

7

90

Finsko

Ne

-

7

75,1

Francie

Ne

-

6

100

Irsko

Ne

-

6

99,1

Itálie

Ne

-

6

99,2

Island

Ne

-

6

97,2

Kypr

Ano

4

6

83,8

Litva

Ne

-

7

84,8

Lotyšsko

Ano

5

7

93,3

Lucembursko

Ne

-

4

97,8

Maďarsko

Ano

3

6

94,5

Malta

Ne

-

5

100

Německo

Ne

-

6

96,5

Nizozemí

Ne

-

4

99,6

vlámská část
Belgie
francouzská část
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Polsko

Ano

5

6

84,3

Portugalsko

Ne

-

6

95

Rakousko

Ano

5

6

93,8

Rumunsko

Ne

-

6

85,5

Řecko

Ano

5

6

75,2

Slovensko

Ne

-

6

77,1

Slovinsko

Ne

-

6

93,4

Spojené království – Ne

-

5

97,3

-

5

97,3

-

5

97,3

-

6

97,3

Anglie
Spojené království – Ne
Wales
Spojené království – Ne
Skotsko
Spojené království – Ne
Severní Irsko
Španělsko

Ne

-

6

97,4

Švédsko

Ne

-

7

95,9

Švýcarsko

Ano

4-5

6

78,4

(zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
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Příloha č. 2
Dotazníkové otázky pro rodiče (vložen do žákovské knížky dětí):
Vážení rodičové, chci Vás poprosit o laskavost a pár minut času věnovaných tomuto
mikro dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce studia Speciální pedagogiky,
jenž se zabývá podporou řečových dovedností dětí předškolního věku. Za spolupráci
předem moc děkuji.
S pozdravem
Aleš Benda

Předškolní vzdělávání je stejně důležité jako základní vzdělávání

ano ne

Mé dítě navštěvovalo předškolní zařízení

ano ne

Učitelky, učitelé mateřských škol si s dětmi pouze hrají

ano ne

Dotazníkové otázky pro vedení základních škol:
1) Kolik dětí bylo u zápisu za poslední čtyři roky celkem?
2) Kolik dětí navštěvovalo před nástupem do školy předškolní zařízení?
3) Kolika dětem byla doporučena logopedická péče na základě doporučení
z předškolního zařízení?
4) Kolika dětem byla doporučena logopedická péče na základě školního zápisu?

- 52 -

