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ABSTRAKT: 

 V teoretické části bakalářské práce se věnuji problematice logopedické prevence, 

ontogeneze řeči dítěte, nejčastější poruše artikulace – dyslalii a možnostem její prevence. 

Dále se věnuji faktorům ovlivňujícím vývoj řeči, rámcovému vzdělávacímu programu 

pro předškolní vzdělávání v souvislosti s jazykem a řečí a samotné logopedické prevenci 

v programu mateřské školy. 

 V praktické části se dozvíme, jakým způsobem primární logopedická prevence 

v mateřských školách skutečně probíhá, zda jsou v této oblasti učitelky podporovány 

a zda se běžná praxe shoduje s jejich vizí o ideálním průběhu prevence. K výsledkům 

dojdu za pomoci dotazníkového šetření, doplňujících rozhovorů a analýzy literatury. 

 Cílem práce je zmapovat zájem a orientaci pedagogů v problematice primární 

logopedické prevence a její vztah k odkladům povinné školní docházky. Zaměřuji 

se především na způsob realizace logopedické prevence v každodenním programu 

mateřských škol a její výsledky. 
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ABSTRACT: 

The theoretical part of this thesis deals with issues of speech disorder prevention, speech 

development in children, the most common articulation disorder – dyslalia and possible 

ways of its prevention. Further on, I focus on various factors contributing to speech 

development, on the framework educational programme for pre-school education 

in relation to language and speech and on the actual speech disorder prevention 

in the nursery school programme. 

The practical part discusses ways the primary prevention in nursery schools actually 

works, if the teachers are given sufficient support in this area and whether common 

practice corresponds with their vision of an ideal prevention delivery. Results will 

be collected through a questionnaire, additional interviews and literature analysis. 

The goal of this work is to map teachers’ interest and knowledge in the area of primary 

speech disorder prevention and its relation to postponement of compulsory school 

attendance. I focus mainly on the ways the speech disorder prevention is realized 

in the everyday nursery school programme and on its results. 
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1 ÚVOD 

 Téma „Logopedická prevence v mateřské škole“ jsem si vybrala proto, že narušená 

komunikační schopnost bývá častým důvodem odložené povinné školní docházky. Nejen 

abychom dětem ulehčili vstup do základní školy a dalšího vzdělávání, ale také potlačili 

komunikační i sociální bariéru s vrstevníky, je velmi důležité se v mateřské škole 

systematické, promyšlené a cílené logopedické prevenci zábavnou a hravou formou 

věnovat. Pro svou práci s předškolními dětmi toto téma vidím jako poměrně zásadní 

a chtěla bych se jím zabývat ve svém dalším studiu.  

 Práce má celkem čtyři kapitoly. V prvních třech se věnuji teorii, kde se opírám 

o odbornou literaturu. Ve čtvrté kapitole se věnuji výzkumu, který vychází 

z dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky, doplněného o rozhovor 

s vedoucí pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny a klinickou logopedkou 

a srovnané s výročními zprávami české školní inspekce z několika posledních let. 

V teoretické části bakalářské práce se zabývám narušenou komunikační schopností, 

vymezením pojmů souvisejících s ní, stádii ontogenetického vývoje řeči dítěte a jeho 

rovinám, popisuji zde také několik faktorů podmiňujících správný vývoj řeči dítěte. Dále 

se zabývám nejčastější formou narušené komunikační schopnosti – dyslalií. Popisuji 

příčiny jejího vzniku a možnosti prevence.  

 Navazuje kapitola o logopedické prevenci ve vzdělávacím programu MŠ, 

která je věnována realizaci logopedické prevence s předškolními dětmi, kompetencím 

učitele a logopedického asistenta, vymezení jazyka a řeči v rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání a přípravným cvičení k podpoře oblastí, které 

k rozvoji správné řeči a komunikace napomáhají.  

 Výzkum sledoval situaci v mateřských školách v Mělníce, jakožto v mém rodném 

městě a budoucím pracovním působišti. Mým cílem bylo zjistit, jak a kým je primární 

logopedická prevence realizována v praxi MŠ, jakým způsobem pedagogičtí pracovníci 

naplňují kompetence z rámcového vzdělávacího programu a jaké to přináší výsledky, 

především ve vztahu k odložení povinné školní docházky. Také jsem chtěla zjistit, zda jsou 

učitelé se způsobem realizace logopedické prevence ve své mateřské škole spokojeni, 

jak na celou problematiku nahlíží, případně jaká je jejich vize. 
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 Význam této práce pro předškolní pedagogy shledávám ve vytvoření souhrnu 

teoretických informací ohledně logopedické prevence v MŠ a vývoje dětské řeči 

a z výzkumu vyplývajících rad a doporučení, které by mohly být pro realizaci logopedické 

prevence v MŠ přínosné. 
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2 NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST U DĚTÍ V MŠ 

 

Logopedická prevence 

 Logopedie (z řeckého logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá 

problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových 

kategorií (Lechta, 2005).  

  

 Pojem prevence (z latinského praevenire = předcházení) označuje soustavu 

opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu. Dělíme ji na tři stupně, podle 

stadia defektu.  

 Biologická primární prevence se zabývá odstraněním tělesných příčin vzniku 

nemocí a postižení, zatímco sociální primární prevence potlačuje škodlivé okolnosti 

a rušivé sociální a psychické jevy. 

 Sekundární prevence se provádí poté, co nemoc vznikla, ale ještě než způsobila 

poškození. 

 Cílem terciární prevence je předejít dalším škodám poté, co nemoc vznikla a již 

způsobila určitý defekt. (Dvořák, 2007) 

 

 Primární logopedická prevence podporuje správný vývoj řeči dítěte a předchází 

situacím, které mohou vyvolat narušení komunikační schopnosti. (Klenková, 2006) Zdravé 

děti si musí osvojit správné komunikační návyky a naučit se správně mluvit. Primární 

prevence má za úkol ovlivňovat vývoj řeči. (Klenková, 2000) 

 Sekundární logopedická prevence se zaměřuje na jedince, u nichž je ohrožení 

v oblasti komunikace, jako jsou například předčasně narozené děti či děti s rozštěpovými 

vadami. Tuto prevenci může poskytovat pouze logoped. (Klenková, 2006) Dětem 

s narušenou komunikační schopností je nutno věnovat přiměřenou speciální péči, 

aby dokázaly překonat své nedostatky a nedocházelo k deformaci osobnosti. (Klenková, 

2000) 

 Terciární logopedická prevence je zaměřena na osoby s narušenou komunikační 

schopností. Logoped se snaží u těchto osob předcházet potížím v oblasti socializace 

v důsledku jejich obtíží. (Klenková, 2006). 
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2.1 Ontogeneze řeči dítěte 

 

 Není pochyb o tom, že děti mají vrozenou dispozici komunikovat a činí 

tak způsobem, jaký je pro ně dostupný. Již v raném věku upřednostňují zvuk lidského 

hlasu před jinými zvukovými podněty. Jakmile dozrají určité oblasti mozku a mluvidel, 

především jejich koordinace a vytvoří se tedy biologické předpoklady pro porozumění řeči 

a řečovou produkci, závisí osvojení jazyka na konkrétních verbálních podnětech. Je tudíž 

sociokulturně ovlivněno. (Vágnerová, 2004) 

 Nezbytnou podmínkou ke správnému vývoji řeči je nepoškozená centrální nervová 

soustava, normální intelekt, zdravý sluch, vrozená míra nadání pro jazyk a vhodné sociální 

prostředí. (Škodová, Jedlička, 2003) 

 Santrock (in Vágnerová, 2004) zdůrazňuje velký význam specifických strategií, 

které rodiče při komunikaci s dítětem používají a umožňují mu tak lépe chápat jazyk i jeho 

smysl. Tyto komunikační strategie jsou přirozené pro všechny lidi bez rozdílu na celé 

planetě, například když dospělí při pohledu na dítě, z očí do očí, obyčejně začnou mluvit 

vyšším tónem hlasu. Také opakují slova i věty několikrát za sebou. (Klenková, 2000) 

 Základem pro rozvoj řeči v období do jednoho roku je silný oboustranný citový 

vztah a citová odezva na dětské zvukové projevy, dostatečné množství příležitostí slyšet 

lidský hlas, takzvaný mluvní vzor a nesmíme opomenout ani správný tělesný rozvoj. Dítě 

si přivyká na melodii a hláskový systém mateřského jazyka a buduje si základ pasivní 

slovní zásoby. V období mezi prvním a třetím rokem seznamujeme dítě s novými slovy 

tím, že pojmenováváme objekty nebo činnosti jménem a vyžadujeme, aby po nás dítě 

opakovalo. To, co dítě řeklo, dále zpřesňujeme a doplněním upravujeme do lingvisticky 

kvalitnější podoby. (Vágnerová, 2004) 

 Dále se rozvíjí výslovnost, tudíž dbáme na obratnost mluvidel. Postupně tedy 

rozšiřujeme repertoár artikulačních cvičení, podporujeme přesnost sluchového vnímání 

a nadále zpřesňujeme výslovnost. Vycházíme vstříc dětské touze po mluvním kontaktu. 

(Kutálková, 2005a) Úroveň intelektu je také jedním z činitelů, který může mít vliv 

na úroveň výslovnosti.(Klenková, 2006) 

 

 V ontogenezi řeči je důležité znát pořadí fixace jednotlivých hlásek, neboť 

zpravidla podle tohoto pořadí logoped postupuje při korekci výslovnosti. Nejprve 

se v dětské řeči fixují samohlásky. Dále se fixují souhlásky a to obvykle nejprve hlásky 
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závěrové (b, p, m, t, d, n, ť, ď, ň, k, g), následně úžinové jednoduché (f, v, j, h, ch, s, z, š, ž) 

a naposledy polozávěrové a úžinové se zvláštním způsobem tvoření (c, č, l, r, ř). Fonémy, 

charakteristické pro mateřský jazyk, děti zvládají nejpozději. V českém jazyce 

se nejpozději fixuje Ř. (Klenková, 2006) 

 

Stadia vývoje řeči 

 Mezi stadii vývoje řeči jsou jen nevýrazné hranice. To znamená, že u jednotlivých 

dětí nemusí nastat určité stadium vývoje řeči přesně v to období, které je uváděno 

v literatuře (Lechta in Klenková, 2000) a také doba trvání jednotlivých stadií může 

být individuální. Z logopedického hlediska je důležité vědět, že může docházet k obdobím 

akcelerace nebo retardace ve vývoji. (Klenková, 2000) Žádnou etapu rozvoje dítěte nelze 

urychlit nebo přeskočit. Umělé urychlování vývoje by odporovalo zákonitostem zrání 

nervové soustavy a ve svých důsledcích by dítě poškodilo. (Kutálková, 2005a)  

 Začátku vlastní řeči vždy předchází přípravná období, která se vzájemně prolínají. 

(Klenková, 2000) Přestože se v jednotlivých publikacích dělení ontogenetického vývoje 

mnohdy liší, obvykle se shodují v rozdělení na neverbální a verbální fázi. 

 

 Sovák (1972) ontogenetický vývoj řeči dělí na předběžná stadia ontogeneze řeči, 

kam patří období křiku a období žvatlání, a na období rozumění řeči a vývoj vlastní řeči, 

kam řadí tato, na sebe navazující stadia. 

 stadium emocionálně volní 

 stadium asociačně reprodukční 

 stadium logických pojmů 

 intelektualizace řeči 

 

Přípravné (předřečové) období vývoje řeči 

 Toto období probíhá v prvním roce života, ale Vatera – Boudzio a Příhoda 

(in Klenková, 2000) uvádí, že vědci objevili určité projevy z embryonálního období, 

které souvisí s vývojem řeči (např. polykací pohyby, dumlání palce, „křičení“, olizování 

pupeční šňůry apod.). Po narození si dítě osvojuje návyky, na jejichž základě se později 

vybuduje skutečná řeč. Zdánlivě neverbální aktivity, jako je sání, žvýkání a polykání, hrají 

důležitou roli. (Klenková, 2000) 
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Období křiku 

  Vývoj řeči z ontogenetického hlediska, tedy vývoje jedince, začíná obdobím 

novorozeneckého či kojeneckého křiku. První novorozenecký křik je považován za reakci 

na změnu prostředí, které dítě po narození pociťuje. Dítě jím vyjadřuje nelibost 

nad změnou teploty, později nad pocitem hladu. (Škodová, Jedlička, 2003) V prvních 

týdnech života je křik krátký, nápadný jednotvárností výšky a barvy hlasu. Od druhého 

až třetího týdne můžeme pozorovat úsměv jako vrozený výrazový pohyb. Tato vrozená 

výrazová „šablona“ je později vystřídána úsměvem na podnět (Drvota, 1979 in Klenková, 

2000), jež souvisí s neverbálními formami komunikace. (Klenková, 2000) 

  

Období broukání 

 Asi po šestém týdnu života je již křik citové zabarvený. Nespokojenost se projevuje 

nejdříve a to tvrdým hlasovým začátkem. Později, mezi druhým a třetím měsícem, 

dítě začíná křikem vyjadřovat i spokojenost. Spokojený křik má měkký hlasový začátek. 

Někteří autoři hovoří o hlasových projevech v tomto období již jako o broukání. Podle 

Sováka (1978 in Klenková, 2000) se při broukání objevuje větší rozmanitost zvuku, 

což souvisí se změnami v utváření resonančních dutin, ústní a hltanové dutiny při sání 

a polykacích pohybech. Na toto období plynule navazuje období pudového žvatlání. 

(Klenková, 2000) 

 

Období pudového žvatlání 

 Jedná se vlastně o hru s mluvidly, kdy děti provádí obdobné pohyby jako 

při přijímání potravy a provází je hlasem. Pudové žvatlání se vyskytuje u dětí všech 

národů, pudově žvatlají i děti neslyšící, protože u nich ještě není zapojena vědomá 

sluchová kontrola. Období od šestého do devátého měsíce věku dítěte, tedy období 

přechodu z pudového na napodobující žvatlání, je v ontogenezi řeči důležitým momentem. 

Zvuky produkované před tímto obdobím, se nepokládají za hlásky mateřského jazyka. 

(Klenková, 2000)  

 

Období napodobujícího žvatlání 

 Toto stadium začíná v druhé polovině prvního roku života. Dítě začíná mít 

vědomou sluchovou i zrakovou kontrolu, začíná napodobovat hlásky mateřského 

jazyka a všímá si pohybů mluvidel nejbližších osob, převážně matky. V tomto období 
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napodobuje melodii a rytmus řeči mnohem častěji než hlásky. (Klenková, 2000) V této fázi 

řečového vývoje jsou produkované zvuky stále ještě výsledkem „hry s mluvidly“. Nejprve 

se objevují zvuky, ke kterým dítě používá tytéž svalové skupiny, jako používá při sání. 

Jsou to zvuky vznikající na rtech a mezi kořenem jazyka a patrem. (Škodová, Jedlička, 

2003) „Dítě si novou dovednost zkouší a tím ji také rozvíjí.“ (Vágnerová, 2004, s. 117)  

 Skutečnost, že neslyšící děti postupně žvatlat přestávají, je důležitý diagnostický 

moment. (Klenková, 2000)  

 

Stadium rozumění řeči 

 Toto stadium nastupuje okolo devátého měsíce věku dítěte, kdy dítě obsah sdělení 

rozlišuje podle melodie, přízvuku i zabarvení v hlase mluvícího a tyto sdělovací prvky 

přecházejí i do jeho projevu.(Škodová, Jedlička, 2003) Obsah sdělení diferencuje i podle 

vzájemného citového vztahu s okolím. V tomto období je důležité dítěti poskytnout 

dostatek kontaktu s ostatními lidmi a taktéž dodržovat zásadu názornosti, mluvit tedy 

s dítětem jen o tom, co právě vnímá. (Klenková, 2000) 

 Koncem prvního roku, prošlo průměrné zdravé dítě podle Lechty (1985 

in Klenková, 2000) přípravnými stadii ontogeneze řeči a vstoupilo dokonce na úroveň 

první signální soustavy, tedy ke stadiu „rozumění“ řeči. Rozumí již jednoduchým 

příkazům a zákazům, patřičně zdůrazněným v celkové komunikační situaci. To lze 

využít k určitému výchovnému působení pomocí řeči, což je z pedagogicko- 

psychologického hlediska pro jeho další vývoj nesmírně významné. (Klenková, 2000).  

 

Stadia vlastního vývoje řeči 

 Prvním skutečným verbálním projevem jsou takzvané „jednoslovné věty“, 

tedy slova, která představují celou větu. Dítě je začíná užívat kolem prvního roku života 

a vyjadřuje jimi určité potřeby, přání, city, prosby. Proto se toto období nazývá 

emocionálně volním. (Příhoda in Klenková, 2000). Dítě slova zatím neskloňuje, nečasuje, 

jsou to slova bez gramatické stavby. Nejčastěji používá podstatná jména. (Klenková, 

Kolbábková, 2003)  

 I když už používá první slova, ještě nějakou dobu přetrvává žvatlání, hlavně 

při usínání. (Seeman in Klenková, 2000) V období mezi půldruhým a druhým rokem 

života dítě napodobuje dospělé, ale také si samo opakuje slova, objevuje mluvení 

jako činnost. Mluvíme o egocentrickém stadiu vývoje řeči. (Kondáš in Klenková, 2000) 
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Krátké věty postupně přestávají být dysgramatické. (Klenková, Kolbábková, 2003) 

Po dovršení asi dvou a půl roku můžeme u dítěte pozorovat podle Lechty (1985 

in Klenková, 2000) frustraci v případě neúspěšného pokusu o komunikaci, například když 

rodiče nerozumí, co jim dítě chce říct, nebo jsou zaneprázdněni či neochotni 

spolupracovat. 

 Mezi druhým a třetím rokem je dítě ve stadiu rozvoje komunikační řeči. Pomocí 

řeči se učí dosahovat drobné cíle. Poznává, že řečí může usměrňovat dospělé, což přináší 

libé pocity. Dítě vyhledává komunikaci s dospělými stále častěji. (Klenková, 2000) 

 Důležité je stadium logických pojmů okolo třetího roku. Označení dosud úzce 

spjatá s konkrétními jevy se postupně, díky abstrakci zevšeobecňování, stávají všeobecným 

označením, čili slovem s určitým obsahem. Při těchto náročných myšlenkových operacích 

dochází často k těžkostem a vývojovým obtížím v řeči (opakování hlásek, slabik, slov, 

zarážky v řeči apod.), které jsou právě okolo třetího roku časté. Je důležité vědět, 

že je vhodné, aby dospělí dítě nekárali, netrestali a nevysmívali se mu. To pomáhá dítěti 

tyto těžkosti automaticky překonat. (Klenková, 2000) 

 Kolem čtvrtého roku života se řeč stále více podobá z gramatického hlediska 

normě. Slovní zásoba neustále roste a dítě již umí utvořit i složitější souvětí. (Klenková, 

Kolbábková, 2003)  

 Jak uvádí Klenková (2000), další vývoj se více týká kvantitativní stránky 

osvojování nových slov. Prohlubuje a zpřesňuje obsah slov a gramatických forem, 

rozšiřuje si slovní zásobu. Sovák (1978 in Klenková, 2000) tento proces nazývá 

intelektualizací řeči. Tato etapa pokračuje celé období, kdy je člověk schopen se učit.   

 Z výzkumů Smithové, Kondáše, Sterna (in Klenková, 2006) se vytvořením 

průměrných údajů dovídáme, že v období okolo prvního roku je slovní zásoba dítěte pět 

až sedm slov, slovní zásoba dvouletého dítěte okolo dvou set slov, takže můžeme 

pozorovat velký nárůst, tříleté dítě již zná téměř tisíc slov. Ve věku čtyř let má slovní 

zásobu asi tisíc pět set slov, před nástupem do školy (v šesti letech) je slovní zásoba okolo 

dvou a půl tisíc až tří tisíc slov. Největší nárůst slovní zásoby je do třetího roku života 

dítěte, kdy nárůst tvoří pětinásobek slovní zásoby dítěte dvouletého (Klenková, 2006) 
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Jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči 

 Přestože Lechta (1985) analyzuje každou z jazykových rovin odděleně, ve vývoji 

dětské řeči se tyto čtyři roviny vzájemně prolínají. 

 

Morfologicko – syntaktická rovina (gramatická) 

 Tato rovina řeči se týká užívání slovních druhů, ohýbání slov a tvoření vět 

a souvětí. (Bednářová, Šmardová, 2010)   

 Podle Sováka (in Klenková, 2006) se dítě pravidla syntaxe učí samo pomocí 

transferu. Gramatické formy, které slyší v určité situaci, použije analogicky i v jiných 

situacích. Transfer je tak přesný, že nebere v úvahu gramatické výjimky. Do čtyř let 

jde o fyziologický dysgramatizmus, jedná se o přirozený jev. Po čtvrtém roce by měla 

gramatická stránka projevu dítěte v běžných komunikačních situacích být bez nápadných 

odchylek. Jestliže dygramatizmus přetrvává, může se jednat u dítěte o narušený vývoj řeči. 

(Klenková, 2006) 

 

Lexikálně – sémantická rovina (lexikální)  

 Lexikálně – sémantická rovina zahrnuje především rozsah a kvalitu slovní zásoby, 

aktivní a pasivní slovník i lexikální diferenciaci, tedy rozlišení druhů slov. (Vágnerová, 

2004) Patří sem i porozumění řeči v okruhu běžného hovoru a chápání instrukcí, schopnost 

popsat obrázek či situaci, samostatně vyprávět a smysluplně popsat to, co cítí, vnímá 

a prožívá. Mělo by chápat antonyma, synonyma a homonyma. (Bednářová, Šmardová, 

2010) 

 O hypergeneralizaci hovoříme v případě, že dítě první slova chápe všeobecně, 

například haf – haf je vše, co má čtyři nohy a je chlupaté. Když již umí více slov, 

pozorujeme naopak tendenci pokládat slova za názvy jen jedné, určité věci, osoby, 

například „táta“ je označení jen pro jeho otce. V tom případě jde o hyperdiferenciaci. 

(Klenková, 2006) 

 Ve vývoji řeči dítěte známe první a druhý věk otázek podle Sternových (Lechta, 

in Klenková, 2006). V období kolem roku a půl je to věk otázky „Co je to?“, případně 

„Kdo je to?“, „Kde je?“, v období kolem tří a půl roku nastupuje věk otázky „Proč?“, 

případně „Kdy?“ 
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Foneticko – fonologická rovina (zvuková) 

 Zvuková rovina zahrnuje hlasovou stránku řeči, kvalitu výslovnosti fonémů, 

tedy jednotlivých hlásek, slov a celkového řečového projevu, jeho plynulost a intonaci. 

(Vágnerová, 2004) Schopnost vyčleňovat hlásky mateřského jazyka ze zvuků prostředí 

se začíná rozvíjet již v kojeneckém věku a po šestém roce dítě rozlišuje všechny hlásky. 

Sluchové rozlišování je v úzkém vztahu k výslovnosti, jelikož dítě pro správnou 

výslovnost potřebuje rozlišovat nejen hlásky, ale také rozdíl mezi jejich správným 

a nesprávným zněním. (Bednářová, Šmardová, 2010)  

 Pořadí vyslovovaných hlásek se podle Schulzeho (Lechta in Klenková, 2006) 

obvykle řídí takzvaným pravidlem nejmenší námahy, přičemž dítě vytváří nejprve 

hlásky, které vyžadují nejmenší námahu, později hlásky artikulačně náročnější. Podle 

tohoto pravidla dítě tvoří nejdříve samohlásky, potom retné souhlásky a postupně až hlásky 

hrdelní. S tvrzením Schulzeho mnozí autoři nesouhlasili a dokazovali, že mnohé děti dávno 

vyslovují artikulačně obtížnější hlásky a hlásky jednodušší vyslovit nedokážou. 

 Žebrowská (in Klenková, 2006) uvádí názory Jakobsna a Hallera, podle nich 

se fonematická stavba řeči začíná vyvíjet až po ukončení žvatlání, přičemž zde chybí 

vývojová plynulost. Dítě začíná používat jazyk „labiálním stadiem“, kdy využívá výlučně 

kontrast mezi souhláskami a samohláskami, následuje stádium opozice závěrové nosní 

a ústní samohlásky a pak opozice retného a dásňového prvku. Postupně dochází 

k rozštěpení základního trojúhelníku foném na dva trojúhelníky: samohláskový 

a souhláskový. 

  

Pragmatická rovina 

 Pragmatická rovina zahrnuje komunikační využití jazykových kompetencí, 

jeho adekvátnost, efektivitu a způsob užití, který se liší vzhledem k určitému sociálnímu 

kontextu. (Vágnerová, 2004) „Do popředí vystupují sociální a psychologické aspekty 

komunikace.“ (Lechta in Klenková, 2006, s. 40) Jde o užití řeči v praxi. Jedná se o takové 

dovednosti, jako je například vyžádání nebo oznámení informace, vyjádření vztahů, pocitů 

a tvoření dialogu. Součástí této roviny je rovněž užívání prvků neverbální komunikace, 

jako je mimika, gestikulace a zejména oční kontakt. (Bednářová, Šmardová, 2010) 

 Dávno před tím, než dítě pochopilo obsah slova nebo věty, dokáže intuitivně 

pochopit celkovou situaci a zvládne pochopit i svou roli komunikačního partnera 

a reagovat v ní podle konkrétní situace. Po třetím roce je u dítěte patrná snaha 
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o komunikaci a navazování i udržování krátkého rozhovoru s dospělými ve svém okolí. 

Ve čtyřech letech stále častěji dokáže komunikovat přiměřeně dané situaci. V tomto 

období intelektualizace má řeč často regulační funkci - chování dítěte je možné usměrňovat 

řečí a dítě samotné využívá řeč k regulaci dění ve svém okolí. (Klenková, 2006) 

 

 Kutálková (2006) shrnuje poznatky o jazykových rovinách tak, že základní 

jazyková schémata, základní slovní zásoba, přesná artikulace, schopnost komunikovat 

pohotově a bez zábran, se zakládají už v předškolním věku. Pokud se některá z položek 

patřičně nerozvine, nevyužijí se všechny možnosti dítěte, pokračuje vývoj dál, 

ale je podstatně pracnější a časově náročnější dosáhnout úrovně, které mohlo být 

dosaženo. Po sedmém roce věku je stavba v základních obrysech hotova a my už ji jen 

zdokonalujeme a doplňujeme. 

 

 

2.2 Faktory podmiňující správný vývoj řeči 

 

 „Vývoj řeči je složitý proces, který ovlivňují mnohé vnitřní i vnější faktory. Vnitřní 

faktory vyplývají ze stavu organismu a schopností dítěte. Prostředí, ve kterém dítě žije, 

na ně působí vnějšími faktory.“ (Antušeková in Klenková, 2000) 

 Nejdůležitější z vnitřních faktorů jsou vrozené předpoklady, zdravý vývoj 

dálkových analyzátorů – sluchového a zrakového, řečově motorických zón v mozku, 

mluvních orgánů a celkový duševní a fyzický vývoj. Hlavně vývoj intelektu. Z vnějších 

činitelů je důležitý celkový vliv prostředí a výchovy, hlavně množství a přiměřenost 

řečových podnětů a správný mluvní vzor. (Klenková, 2000) 

 

Citové vztahy a společenské prostředí 

 Asociální až antisociální chování a opožděný vývoj řeči může být způsoben 

i nedostatkem citových vztahů v dětství. I v období intelektualizace řeči, má citová oblast 

významnou roli. Společenské prostředí, které přijímá dětský řečový projev, je také 

důležitým faktorem. Řečový projev dítěte může být přijat pozitivně, což dítě uspokojuje 

a dále povzbuzuje k mluvení. Když je dětský projev přijímán negativně, má to negativní 

vliv i na dítě a negativně to ovlivňuje jeho další vývoj. Uplatňuje se princip úspěchu 

či neúspěchu a zdaru či nezdaru.  
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 Osoba přijímající řečový projev dítěte ho zpracuje a výsledkem zpracování 

je reakce na řeč, která má komunikační význam a zpětně ovlivňuje dítě. Reakce musí 

být přiměřená situaci, přirozená a pro dítě pochopitelná. (Klenková, 2000) 

 Vliv na vývoj řeči má i nadměrný čas trávený u médií. (Kutálková, 2011) 

 

Mluvní vzor 

 Správný mluvní vzor musí odpovídat zvukovým, artikulačním a gramatickým 

normám jazyka. (Klenková, 2000) Dětskou řeč bezprostředně provází řeč dospělých a ta, 

není-li kvalitní, snižuje pravděpodobnost úspěchu. Je tedy nutné připomenout kvalitu 

mluvního vzoru. Důležitá je i hlasitost projevu, kterou dítě napodobuje. Pokud se v rodině 

mluví velmi hlasitě a prostředí je hlučné, členové domácnosti mluví najednou, je vysoké 

riziko poškození hlasu dítěte. Způsob komunikace v rodině má pro rozvoj řeči dítěte velký 

význam. (Kutálková, 2005a) 

 Nedostatek řečových podnětů vývoj dětské řeči zpomaluje, nadbytek podnětů dítě 

neurotizuje a navozuje negativistické chování. Dítě nesprávný řečový vzor napodobuje 

se všemi chybami. (Klenková, 2000) 

 

Dálkové analyzátory 

 Klenková (2000) uvádí, že zrak, sluch a další smysly, přijímají podněty 

z prostředí. K utvoření řeči je nejdůležitější právě sluchový analyzátor. Řeč se bez sluchu 

nemůže vyvíjet správným způsobem. Zrak má pro vývoj řeči také velký význam, neboť 

odezírání artikulace, mimiky a gestikulace je důležitým doplňkem sluchového vnímání 

řeči. „Při oslabení nebo ztrátě sluchu hlavní roli při vnímání řeči přebírá zrak.“ (Kábele – 

Filcíková in Klenková, 2000, s. 16) 

 

Motorika a efektory 

 Řeč a motorika se vzájemně ovlivňují - nedostatky v motorice velkých svalových 

skupin, v jemné motorice i nedostatky motoriky mluvidel se promítají do jemných 

mechanismů řeči. Motorická centra koordinují a upravují celkový výkon řeči.  

 Efektory jsou výkonné orgány umožňující řečový výkon. Výkonné řečové orgány 

dělíme na dýchací, hlasové a artikulační. (Klenková, 2000) Anatomické odlišnosti 

(například odlišnosti tvaru zubů a rozštěpy různého typu) mají také vliv na rozvoj řeči. 

(Kutálková, 2011) 
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2.3 Dyslalie 

 

 O nesprávnou výslovnost se jedná, jestliže dítě nahrazuje ty hlásky, které dosud 

neumí, hláskami jinými, ale správně vyslovenými (ryba – lyba; kukačka – tutačta). 

Pokud se výslovnost zlepšuje, postupně se objevují další správně tvořené hlásky a řeč 

je stále srozumitelnější (tumpeta  - tlumpeta - trumpeta), obvykle není potřeba věnovat 

dítěti speciální péči k osvojení správné výslovnosti jednotlivých hlásek. 

 Pokud se ve výslovnosti dítěte objeví hláska nepatřící do hláskového systému 

jazyka, například zadní R či mezizubní výslovnost sykavek, mluvíme o výslovnosti 

vadné. Jestliže se situaci během krátké doby nepodaří změnit preventivními cvičeními, 

je třeba se obrátit na logopeda. Na rozdíl od nesprávné výslovnosti, která se často během 

vývoje zlepší, je u vadné výslovnosti naděje na spontánní úpravu minimální. 

(Kutálková, 2005b)  

 

 „Problém představuje výraznější patlavost (vadná výslovnost R a Ř nepůsobí 

vzdělávací problémy), chabá pasivní i aktivní slovní zásoba, slabší použití řeči v sociálním 

kontaktu a úroveň fonologického uvědomění.“(Mertin, Gillernová, 2010, s. 240) 

 Poruchy výslovnosti jsou bezkonkurenčně nejčastější poruchou řeči, jednou 

z nich je právě dyslalie (dys- znamená poruchu vývoje některé funkce; -lalie pochází 

z řeckého lalein, tedy žvatlat), neboli patlavost. (Kutálková, 2011) „Dyslalie v nejširším 

smyslu slova spočívá v neschopnosti nebo poruše používání zvukových vzorů řeči v procesu 

komunikace podle zvyklostí a jazykových norem daného jazyka.“ (Klenková, 1998, s. 9) 

Klenková (1992) uvádí, že při patlavosti je narušena výslovnost jedné hlásky nebo skupiny 

hlásek rodného jazyka a ostatní hlásky jsou vyslovovány správně.  

 Nádvorníková (in Klenková, 1998) termínem dyslalie označuje několik 

propojených úrovní. Hlavní úroveň charakterizující dyslalii je úroveň fonematická. 

Vztahuje se na používání jednotlivých hlásek a představuje analytickou stránku řeči. 

Porucha řeči se na této úrovni projevuje vynecháním hlásek, zaměňováním 

nebo nahrazováním až nepřesným vyslovováním. O fonologické úrovni hovoříme 

ve spojitosti s elementárními mluvními zvuky spojenými do slabik, slov a vět, které jsou 

základem lingvistické, morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické a pragmatické 

úrovně řeči. Poruchy na této úrovni se projevují v plynulé řeči, když jsou jednotlivé 
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hlásky ovlivňovány předcházejícími nebo následujícími hláskami, nebo důsledkem pauzy, 

melodie, přízvuku či rytmu.  

 Rozlišujeme hláskovou, slabikovou nebo slovní dyslalii. Hlásková dyslalie 

má obvykle jednu ze tří základních forem. Mogilalie je forma, při níž dítě některou hlásku 

vůbec netvoří, a proto ji v řeči vynechává (například místo kráva říká káva). Dítě 

s parolalií hlásku, kterou neumí vyslovit, zaměňuje za jinou (například místo ruka říká 

luka). Když dítě hlásku sice vyslovuje, ale chybně na jiném artikulačním místě, takový 

způsob tvoření označujeme řeckým názvem hlásky a příponou –izmus (například vadné 

tvoření hlásky l – lambdacizmus, vadné tvoření hlásky r – rotacizmus, vadné tvoření 

sykavek – sigmatizmus a podobně). Slabiková a slovní dyslalie se projevuje redukováním 

a přesmykováním hláskových skupin ve slabikách a slovech, přičemž výslovnost 

izolovaných hlásek může být správná. (Klenková, 2000) 

 

 

Příčiny dyslalie  

 Podle Sováka (in Klenková, 2000) patří mezi příčiny dyslalie nesprávný řečový 

vzor, poruchy sluchu, poruchy fonematického sluchu, ale také nedostatek citů - jelikož 

děti, kterým od útlého věku chybí citové vztahy, začínají mluvit později a jejich projev 

je chudý a nesprávný. Dále sem řadí poruchy v centrálním nervovém systému, motorickou 

neobratnost, anomálie řečových orgánů jako jsou defekty chrupu, skusu, přirostlá uzdička 

a podobně. Jako poslední z možných příčin uvádí nesprávný postoj okolí k mluvnímu 

projevu dítěte, jeho neustálé napomínání a výsměch za nesprávnou výslovnost. Kutálková 

(1999) ve své knize věnované dyslalii a metodice k její reedukaci řadí k příčinám 

ještě nadměrné užívání masmédií, poruchy intelektu, malou slovní zásobu, nevyzrálou 

grafomotoriku, zvětšenou nosní mandli či nevyhraněnou lateralitu.  

 

 

Úprava výslovnosti  

 Je nutné rozlišovat vadnou výslovnost (dyslalii) od výslovnosti nesprávné, která 

je do určitého věku přirozeným, fyziologickým jevem (fyziologická dyslalie). (Klenková, 

1998) 

 Dozráváním centrální nervové soustavy není výslovnost dětí předškolního věku 

ještě upevněná. Mateřské školy mohou výchovným působením a podporou správného 
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vývoje řeči dětí, tedy logopedickou prevencí, nesprávnou výslovnost upravit. 

Patologické odchylky ve výslovnosti, jako vadná výslovnost, si však již žádají 

logopedickou péči ve speciální třídě mateřských škol, škol pro žáky s vadami řeči 

nebo v logopedické poradně. (Klenková, 2000) „Pokud s dítětem pracuje logopedická 

asistentka, měl by základní diagnózu dyslalie vždy potvrdit logoped.“ (Kutálková, 1999, 

s. 11) 

 Jestliže dítě špatně vyslovuje nebo doposud neumí nápadně mnoho hlásek, zahajuje 

se logopedická péče po čtvrtém roce. Intervaly mezi jednotlivými návštěvami logopeda 

bývají obvykle dosti dlouhé, okolo čtyř týdnů. Úpravu výslovnosti je třeba zahájit 

nejpozději začátkem posledního předškolního roku. S předškolákem už je možno pracovat 

systematicky, jednotlivá setkání jsou obvykle každý týden nebo dva. (Kutálková, 2005b) 

 Úprava probíhá ve třech etapách. Začíná se nácvikem hlásky, následuje 

automatizace nacvičené hlásky, při níž se využívají nejčastěji přírodní zvuky (např. „udělej 

hada“ – ssss, jak dělá kukačka – kuku) a poté sebekontrola („Jak dělá had?“ Dítě už samo 

nabídne „ssss“. „Bylo to dobře?“ „Ano/ne.“) (Kutálková, 2011) 

 Úspěch závisí na řadě okolností – nejlépe a nejrychleji se daří odstranit nesprávnou 

výslovnost, když se vývoj výslovnosti opožďuje. Zpravidla je zapotřebí, kromě nácviku 

jednotlivých hlásek, procvičit obratnost mluvidel, podpořit přesnost vnímání a často 

i ovlivnit nebo změnit výchovné postoje rodičů. 

 Úprava výslovnosti u mnohočetných poruch trvá déle. Je třeba sledovat 

rovnoměrnost vývoje dítěte i v dalších oblastech a respektovat tempo rozvoje řeči, typ 

nervové soustavy, ale i zájmy dítěte. Úspěch velmi záleží na časném zahájení péče, 

ale i na dodržení zásady vytrvalého, ale krátkého cvičení několikrát denně (přibližně deset 

dvou až tří minutových cvičení denně) 

 Setkáváme se s tím, že se dítě problematickou hlásku naučí poměrně brzy, ale zatím 

ji nedokáže používat v běžné řeči. Trvá dlouho, než se dítě zbaví špatného návyku. Zcela 

výjimečně skončí reedukace bez efektu. Většinou nejdéle odolává všem metodám zadní R. 

Je vhodné, aby i reedukace, která trvá dlouho, proběhla až do konce, jelikož většinu 

poruch výslovnosti, i těch nejtěžších, lze zcela odstranit nebo alespoň zmírnit tak, 

aby výslovnost dítěte byla společensky přijatelná. (Kutálková, 2005b) 
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Nejčastější chyby 

 Nejčastější chybou bývá opomenutí kontroly, případně nácviku motoriky mluvidel 

a fonematického sluchu, cvičení celých slov bez přesného nácviku hlásky, nebo cvičení 

se špatně naladěným dítětem, nátlakem či drilem. Chybné je i neustálé opakování stejných 

her a cvičení, cvičení na čas (budeme cvičit pět minut), nebo nacvičování básniček v době, 

kdy dítě ještě neumí správně slova. Chybou je také ukončení cvičení ve fázi, kdy dítě 

hlásky umí, ale zatím je nepoužívá. (Kutálková, 2005b) 
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3 LOGOPEDICKÁ PREVENCE VEVZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 

MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

3.1 Logopedická prevence v mateřské škole 

 

 O logopedické prevenci mluvíme tehdy, pokud správnou výslovnost výchovou 

ovlivňují rodiče i učitelé dětí předškolního i mladšího školního věku. Hravou formou 

mohou dětem nabízet cvičení dechová, fonační, cvičení na rozvoj sluchového vnímání 

a průpravná artikulační cvičení. Mohou jimi ovlivnit většinu nedostatků ve výslovnosti 

dětí. (Klenková, 2000) 

 Řada pedagogů mateřských škol absolvovala různé kurzy a školení, 

které jim poskytly znalosti o prevenci poruch řeči a odstraňování takzvaných prostých 

dyslalií. Tedy drobných vývojových odlišností. „Všechny ostatní poruchy, včetně 

nápadnějších nebo mnohočetnějších poruch výslovnosti, patří do péče logopeda se státní 

zkouškou z logopedie.“ (Kutálková, 2011) 

 

 Preventivní logopedická péče v mateřské škole je zařizována předškolními 

pedagogy. Může být realizována individuálně nebo kolektivně při každodenních 

činnostech. (Fanturová, 1994) 

 V průběhu skupinové logopedické prevence učitel pracuje s menší skupinou dětí 

se stejným nebo podobným problémem nebo se všemi dětmi najednou. Při individuální 

prevenci se učitel věnuje pouze jednomu dítěti, vychází z jeho specifických potřeb a dbá 

na jeho individualitu a zvláštnosti. Ideálně by měl být individuální prevenci vždy přítomen 

někdo z rodičů nebo jiná dospělá osoba. Tu péči, o které se rodiče dozvídají 

jen prostřednictvím notýsku, nepovažujeme za přijatelnou. (Kutálková, 2005a) Oba typy 

prevence provádí předškolní pedagog cíleně a má je předem naplánované. 

 

 Laurenčíková (2009) v metodickém doporučení k zabezpečení logopedické péče 

ve školství, vydaném MŠMT, přesně vymezuje kompetence a kvalifikační předpoklady 

logopedického asistenta, který dle něj pracuje vždy pod metodickým vedením logopeda 

a má vždy pedagogické vzdělání. Pro svou činnost v oblasti logopedie naplňuje odborné 

předpoklady: 
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 absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu zakončeného státní 

závěrečnou zkouškou z logopedie, respektive surdopedie, nebo 

 vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, doplněného absolvováním 

programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného 

na speciální pedagogiku - logopedii, nebo 

 vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, spolu se vzděláním získaným 

absolvováním kursu zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného MŠMT 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

 Logopedický asistent provádí přímou logopedickou intervenci u žáků se zjištěnou 

prostou vadou výslovnosti, provádí logopedem stanovené edukační a reedukační cvičení, 

vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností a v rozsahu své působnosti poskytuje 

zákonným zástupcům dětí informace o dostupnosti logopedické péče. Zaměřuje 

se na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí 

a na prevenci vzniku poruch řeči. (Kazdová, 2011) 

 „Pokud budou proškolené učitelky mateřských škol zodpovědněji přistupovat 

k úkolům výchovy řeči – logopedické prevenci, dojde zcela určitě ke snížení počtu dětí 

s nesprávnou výslovností při vstupu do 1. třídy základní školy.“ (Kazdová, 2011, s. 83) 

 

Profesní kompetence předškolních pedagogů  

 „V předškolním období je uznáváno dominující výchovné působení rodiny. 

To nevylučuje významný vliv institucionální výchovy. Instituce má určité přednosti 

před rodinou, nabízí přirozeným způsobem vliv kolektivu vrstevníků i působení v oblastech, 

kde se například rodina neangažuje. V některých jednotlivých případech, kdy rodina 

neposkytuje dostatečné nebo odpovídající podněty, to může být právě institucionální 

působení, které dominuje a poskytuje dítěti potřebné vývojové podněty.“ (Mertin, 

Gillernová, 2010, s. 242) 

 Koťátková (2014) ve své knize uvádí, že dítě přicházející do mateřské školy 

se setkává s celým spektrem odlišného vyjadřování a je přirozeně stimulováno, aby novým 

slovním spojením porozumělo. Aby bylo pochopeno, musí hledat způsob, jak zpřesnit 

své vyjádření. „Učitelky mateřských škol by měly být a skutečně i jsou dobrým mluvním 

vzorem pro rozvíjející se řeč dětí.“ (Koťátková, 2014 s. 30)  
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 Většina pedagogů je dobře informována o vývojových odchylkách výslovnosti, 

případně o logopedické prevenci a opravné péči. Ne vždy však zvládají komunikovat 

se všemi dětmi ve třídě na úrovni potřebné pro další kvalitu řečového rozvoje. Častou 

příčinou je velký počet dětí ve třídě. Aby učitelky mohly na řečové dovednosti vhodně 

navázat a postupně je zkvalitňovat, měly by znát úroveň řeči jednotlivých dětí. (Koťátková, 

2014) Limitujícím faktorem může být i nedostatečná spolupráce mezi logopedy, 

rodinou a mateřskou školou. 

 

 

3.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

 Všechny mateřské školy musí svůj školní vzdělávací program tvořit v souladu 

s dokumentem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, v jehož oblasti 

Dítě a jeho psychika, je věnována část i jazyku a řeči a jejich rozvoji.  Pokud je denní 

program a nabídka činností v MŠ v souladu s tímto dokumentem, jednotlivé aktivity 

se prolínají s aktivitami z jiných oblastí (dítě a jeho tělo, dítě a ten druhý, dítě 

a společnost, dítě a svět), tak už samotná nabídka většiny činností působí preventivně 

proti narušení komunikačních schopností. 

 

 Učitelé se snaží naplnit dílčí vzdělávací cíle podporováním dětí v rozvoji řečových 

schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) 

i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoji 

komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení 

si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoji zájmu o psanou 

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické). 

 

 Ve vzdělávací nabídce jsou uvedeny činnosti, které pedagog v denním programu 

školy zařazuje jak řízeně, tak i jako součást jiné aktivity. Mezi ně patří artikulační, řečové, 

sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, společné diskuse, 

rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění 

podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 

druhým apod.). Řadíme sem i komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, 
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samostatný slovní projev na určité téma, poslech čtených či vyprávěných pohádek 

a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů i vyprávění toho, co dítě 

slyšelo nebo co shlédlo. Místo zde má i přednes, recitace, dramatizace, zpěv, grafické 

napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, prohlížení a „čtení“ knížek, hry a činnosti 

zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a nakonec příležitosti seznamující děti 

s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika). 

 

 Tomu, co by dítě mělo na konci předškolního období zpravidla dokázat, se věnují 

očekávané výstupy. V souvislosti s jazykem a řečí by dítě mělo bez obtíží správně 

vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, pojmenovat většinu toho, 

čím je obklopeno, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění 

a úsudky ve vhodně zformulovaných větách, vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, 

až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), domluvit se slovy i gesty, 

improvizovat. Mělo by být schopno porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 

příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), formulovat otázky, odpovídat, 

hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 

se na slova, kterým nerozumí), naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 

písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), sledovat a vyprávět 

příběh, pohádku, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku).  

 Nemělo by mu činit problém chápat slovní vtip a humor, sluchově rozlišovat 

začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, utvořit jednoduchý rým, poznat 

a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, rozlišovat některé obrazné 

symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 

a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, sledovat očima zleva doprava, 

poznat některá písmena a číslice, popřípadě slova, poznat napsané své jméno, projevovat 

zájem o knížky a soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, či užívat 

telefon. 

 

 Je zde uvedeno i několik rizikových faktorů a okolností, které mohou ohrozit 

úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga, a to prostředí komunikačně chudé, omezující 

běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými, málo příležitosti k samostatným řečovým 

projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim, špatný jazykový vzor, 

vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování 
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dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte), časově a obsahově nepřiměřené 

využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů 

(nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.), 

nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní a omezený 

přístup ke knížkám.(Smolíková, 2004) 

 

 

3.3 Přípravná cvičení pro rozvoj řeči v předškolním období 

 

 K nacvičení správné výslovnosti mohou pomoci přípravná cvičení. Klenková 

(2000) mezi ně řadí dechová a fonační cvičení, cvičení na rozvoj motoriky 

a grafomotoriky, cvičení na rozvíjení fonematického sluchu a průpravná artikulační 

cvičení. Tato cvičení jsou vhodná i k práci s dětmi v mateřské škole, učitel k práci s nimi 

nepotřebuje logopedické vzdělání. 

 Základem je využití her, říkadel a pohybových činností, které podporují motivaci 

k mluvení. Vše by mělo být dobrovolné. Není vhodné, aby dítě bylo kritizováno, mělo 

by být naopak povzbuzováno a motivováno. (Beranová, 2002) 

 

Dechová a fonační cvičení 

 Nesprávné dýchání se u dětí projevuje nejen při mluvení nebo zpěvu, ale má vliv 

i na vývoj hrudního koše, na držení těla, na zásobování kyslíkem všech orgánů. (Klenková, 

2000) Dechová cvičení působí preventivně také proti arytmii dýchání, mluvení při vdechu 

a kolizi mezi rytmem dýchání a mluvením. Jejich cílem je prohloubení dýchání a zvládnutí 

fyziologicky správného vdechu a výdechu při mluvení. 

 Dechová cvičení jsou využívána jako součást terapie koktavosti, breptavosti apod. 

(Beranová, 2002) Cvičení většinou provádíme v kombinaci s fonačním cvičením. 

(Klenková, 2000) 

 Beranová (2002) považuje za zásadní podmínky ke cvičení dobře vyvětranou, 

čistou, bezprašnou místnost s vhodnou podložkou na cvičení vleže a dítě musí mít čistý 

nos. Je také dobré mít k dispozici pomůcky (voňavé předměty, lehké předměty - například 

papírové kuličky, lehká peříčka, různé velikosti větrníků apod.). Děti jsou vedeny 

ke správnému držení těla vleže, vsedě i ve stoje při nácviku nádechu. Při nácviku výdechu 

je v kombinaci s hlasovým cvičením učíme ovládat dechový proud a připravujeme 
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je tak k nácviku řečového dýchání. Dechová cvičení provádíme i v kombinaci s pohybem 

celého těla, případně s pohybem částí těla, nebo v uvolněném postoji v klidu. 

(Antušenková; Štěpán – Petráš in Klenková, 2000) Motivace a hravá forma cvičení nejlépe 

navodí nezbytné uvolnění. (Beranová, 2002) 

 Prvotním úkolem je naučit děti jak a kam se nadechovat. Nejmohutnější je nádech 

v dolní části hrudníku, kde tělo udrží množství vzduchu potřebné k výrazné řeči a zpěvu. 

(Beranová, 2002) Nejprve cvičíme vsedě, potom vleže a vestoje. Nádech je kontrolován 

položenou rukou v místech, kde je bránice (děti hledají místo, které se jim na těle 

nafoukne, vleže je možné položit na břicho i lehký předmět, například polštářek). 

Při cvičení v kombinaci s fonací dbáme na měkký hlasový začátek, který je fyziologický 

a nepřepínáme hlasovou výšku. Děti jsou vedeny k hlasové hygieně - dbáme tedy, 

ať se nepřekřikují, šetří si hlasivky, nezdržují se v zakouřeném prostředí či neodkašlávají 

naprázdno. V létě není vhodné pít příliš studené nápoje a v zimě dlouho mluvit v mrazivém 

počasí. (Klenková, 2000) 

 

 K vlastnímu cvičení můžeme použít krátká říkadla („A-E-I-O-U, máma už je tu, ha-

he-hi-ho-hu, já jí pomohu“), nebo krátké hry s hlasem (hrajeme na indiány – „Ua, au, eu, 

on“; smějeme se – „haa, hee, hii, hoo, huu“). Veškeré činnosti jsou prováděny v klidu, 

nejprve šeptem, s postupným přidáváním na intenzitě, ale nikdy s křikem. 

 Výchozím k rozeznívání rezonančních dutin je cvičení „brumendo – hmm, hnn“ 

Děti nejprve zvuk vydávají se zavřenými ústy a oddálenými zuby od sebe, následně ústa 

pootevřou. Prsty si mohou ohmatat svůj krk, kořen nosu, spánky, čelo a cítí jemnou 

resonanci. (Beranová, 2002)  

 Děti mohou formou říkadla zkusit říci několik slov na jeden výdech („Haló, haló, 

co se stalo?“, „Hele, hele, malé tele.“). K usměrňování výdechového proudu děti foukají 

do lehkých předmětů, jako jsou například peříčka, vata či pingpongové míčky. Další 

variantou je foukání na zmrzlé ruce – „chuchuchu“, napodobování kvílení větru – „fífífí“, 

sfouknutí svíček – „fúfúfú“. Dýchání se procvičuje i hrou na zobcovou flétnu. (Klenková, 

2000) 

 

Rozvoj motoriky 

 Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně důležité jako rozvíjení celkové 

motoriky a motoriky mluvidel. Vyplývá to nejen z potřeby připravit dítě na psaní, 
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ale i z úzké souvislosti funkce ruky a řeči. Poruchy motoriky se do jemných mechanismů 

řeči promítají. (Klenková, 2000) Z rozvoje hrubé motoriky vychází rozvoj jemné motoriky 

a z té pak rozvoj grafomotoriky. (Bednářová, Šmardová, 2006) 

 

Hrubá motorika 

 Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost celého těla, rozvíjí se chůzí, během, poskoky, 

plazením, cvičením s různým tělovýchovným náčiním i bez něj, cvičením na nářadí 

a při pohybových hrách.  (Klenková, 2000) Dítěti musí být umožněn dostatek pohybu 

a možností spontánního běhání venku, překonávání překážek a her s vrstevníky. 

Tyto spontánní pohybové aktivity je vhodné doplnit o cvičení v tělocvičně, rytmická 

cvičení a zdravotní cviky. (Bednářová, Šmardová, 2006) 

 Klenková (2000) mezi příklady cvičení uvádí chůzi v rytmu vyťukávaném 

na bubínek, základní taneční kroky ve spojení s říkadlem či hudbou, poskoky na jedné 

noze i snožmo, přeskoky vpřed i vzad přes pás papíru. Pohyby hlavou – kroužení, kývání, 

úklony, poklony. Stoj na jedné noze při otevřených očích, potom též při zavřených. 

Koordinaci pohybů cvičíme házením, chytáním, odrážením, odbíjením nebo kopáním 

do míče. Pro začátek jsou vhodnější větší míče, později přecházíme k míčům menším. 

Je vhodné mezi aktivity zařadit i podlézání překážky, kdy střídavě pokrčují pravou a levou 

nohu. 

 Holécyová (in Klenková, 2000) zmiňuje pohybovou hru „hospodyňky“. Děti sedí 

v kruhu, jedno dítě stojí uprostřed a zpěvavým tónem se ptá „Hospodyňky, kuchařinky, 

co děláte?“ Děti odpovídají a napodobují příslušné pracovní pohyby: „Kávu meleme, maso 

klepeme, mrkev strouháme, chleba krájíme, šaty pereme, podlahu myjeme, oběd vaříme, 

krávu dojíme. Je nás tu mnoho, vyber si někoho!“ Vybere si jedno dítě, které se postaví 

doprostřed a hra se opakuje.  

 

Jemná motorika 

 Podle Antušekové (in Klenková, 2000) je dokázáno, že když vývoj pohybů prstů 

odpovídá věku dítěte, tak i vývoj řeči je v normě, ale když vývoj pohybů prstů zaostává, 

opožďuje se i vývoj řeči, přesto že celková motorika může být normálně vyvinutá. 

 Jemná motorika se rozvíjí například cvičením, při kterém se dítě konečkem palce 

pravé ruky postupně dotýká konečků ostatních prstů („prsty se zdraví“), to samé druhou 

rukou i oběma. Prsty pravé ruky se postupně dotýkají prstů levé ruky, nejprve palce, potom 
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ukazováčky, v dalším cvičení ukazováček a prostředníček pravé ruky „běhají“ po stole. 

Dítě utvoří „brýle“, dva kroužky z palce a ukazováčku obou rukou a spojí je. Při dalším 

cvičení přiloží obě dlaně k sobě a široce roztáhne prsty či dlaněmi válí míček po stole. 

K rozvíjení jemné motoriky lze využít také kreslení, malování, modelování a hnětení 

plastelíny. Ideální je kreslení měkkým materiálem na velký formát papíru. Vhodné jsou hry 

se stavebnicemi typu Lego, mozaiky a nejrůznější puzzle. K rozvoji pohybů prstů 

napomáhá i sebeobslužná činnost, jako je zapínání knoflíků nebo zavazování tkaniček. 

(Klenková, 2000) 

 

Motorika mluvidel 

 K rozvoji motoriky mluvidel je nutné procvičovat pohyblivost rtů, čelistí, jazyka 

a měkkého patra. (Klenková, 2000) 

 Volíme hravou formu cvičení, s využitím nápodoby, nejlépe u zrcadla, takže dítě 

využívá zrakové kontroly. (Klenková, Kolbábková, 2003) I s mladšími dětmi 

se jako preventivní podpora dá využít nácvik obecné obratnosti, který je snadnější. 

Při něm bývají využívána zrcátka, čokoláda nebo jiná dobrota namazaná na příslušná místa 

v ústech a tím se zapojí chuť i hmat. To dělá ze cvičení zábavnou hru se zapojením mnoha 

smyslů. Aby nebylo nutné pokaždé vysvětlovat, co, jak a kde má dítě s jazykem udělat, 

je většině pohybů přiřazen název (např. čertík = vyplazování jazyka, kočička = olíznutí rtů 

špičkou jazyka). Další skupinou jsou specializovanější pohyby podle typu poruchy 

a konkrétní skupiny hlásek, kterou je třeba nacvičit. (Kutálková, 2011) 

 K procvičení rtů dítě nafukuje tváře, střídavě „přelévá“ vzduch z jedné do druhé, 

přičemž rty jsou semknuty. Zaokrouhluje rty a vyslovuje u – o, u – o, políbí hřbet ruky, 

nebo se směje „jako sluníčko“, přičemž rty jsou zaostřeny. Fouká na proužek papíru, 

na plamen svíčky, píská nebo „prská“ třepáním rtů. Čelist procvičuje jejím plynulým 

spouštěním a zvedáním, jazyk leží na dně dutiny ústní. Jindy žvýká „jako kravička“. Jazyk 

cvičí tak, že jej široký/placatý vyplázne z dutiny ústní, olízne si rty, které mohou 

být předem potřené medem nebo čokoládou. Koncem jazyka zatlačí na vnitřní tvář - udělá 

„bouličku“, nebo z něj vytvoří „trubičku“. Pomalým tempem jezdí jazykem po patře vzad 

a vpřed nebo po horních a dolních zubech. Měkké patro buď zapojuje dutinu nosní 

do artikulace nosovek M, N, Ň, nebo se účastní na tvorbě patrohltanového uzávěru 

a zabraňuje tak vstupu výdechového proudu do dutiny nosní. Procvičujeme jej kloktáním, 
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pitím vody brčkem, foukáním brčkem do vody nebo foukáním bublifuku, či mluvením 

šeptem. (Klenková, 2000) 

 

Grafomotorika 

 Úroveň grafomotoriky v předškolním věku je jedním z důležitých kritérií 

při posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky. (Bednářová, Šmardová, 2006) 

 Grafomotorická cvičení jsou řízená pohybová cvičení horních končetin, při kterých 

je pohyb graficky zaznamenáván. Začíná se vstoje pohybem vedeným z ramenního kloubu. 

Pro začátek je vhodné používat tabule a křídy, potom velký formát papíru, postupně 

přecházet na menší formát, jelikož dítě pracuje nejdříve celou paží, až později prsty. 

(Klenková, 2000) 

 Cvičit lze například čmáráním jedním směrem „z komína se kouří“, oběma směry, 

kroužením jedním a později oběma směry „melu kávu“, opakováním horního a dolního 

oblouku „včela létá na kytky“ a kreslením osmičky a kliček „vlaštovky na drátě“. Všechna 

cvičení mohou být rytmizována jednoduchými říkadly. (Klenková, 2000) 

 

Rozvíjení fonematického sluchu 

 U dětí s dobře rozvinutým fonematickým sluchem se předpokládá správné 

rozlišování hlásek v běžné řeči. Při nerozvinutém fonematickém sluchu jim zvukově 

podobné hlásky splývají a proto je nedokážou přesně vyslovit. Pro jeho rozvíjení 

je důležité věnovat pozornost kvalitě jednotlivých hlásek i rytmizaci řeči ve spojení 

s pohyby rukou („Paci paci“) nebo jiných částí těla. (Beranová, 2002) 

 Jako nácvik slouží hry na rozpoznávání běžných zvuků, ale především je třeba 

minimalizovat sledování televize, jelikož obrazovka mluví, ať se díváme nebo ne a vzniká 

tak návyk vnímat řeč velmi povrchně, nepravidelně a nedívat se na toho, kdo s námi mluví. 

Sdělení se neskládá jen ze slov, podstatně je doplňuje i mimika a gesta. (Kutálková, 2011) 

 Mezi cvičení Klenková (2000) řadí například identifikaci různých zvuků, 

jako je chrastění klíči, lámání dřívek, přelévání vody ze sklenice do sklenice, kdy se vše 

děje za dětmi a tím je ze cvičení vyloučen zrak. Bez zrakové kontroly děti také hádají, 

jaký hudební nástroj hraje. Učitelka může dětem předkládat obrázky s jedním rozdílným 

fonémem (například kosa – koza; mele – mete; pes – pec; myška – miska; víla – vila; 

puška – muška) nebo předříkávat slova ve dvojicích a děti mají určit, zda jsou slova stejná 

nebo rozdílná. Je možné zařadit také hru „na ozvěnu“ – učitelka říká slova rozložená 
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na slabiky a děti opakují celá slova. Vhodná je i opačná varianta, kdy učitelka říká celé 

slovo a děti ho rozkládají na slabiky, které mohou současně vytleskávat. Při další slovní 

hře děti vymýšlí co nejvíce slov začínajících na určenou hlásku, nebo krátká, podobně 

znějící slova (např. „věc, pec, klec, nic“). 

 Kvalitu vnímání hlásky můžeme ověřit, i když dítě hlásky vůbec neumí vyslovit. 

Nechceme po něm, aby hlásku řeklo, ale jen aby správně ukázalo na obrázek. (Kutálková, 

2011) 

 

Rozvíjení zrakového vnímání 

 Zrakové vnímání upevňuje sluchové vjemy a při výchově řeči zrak kontroluje 

mluvidla jiných osob i vlastní. (Klenková, Kolbábková, 2003)  

 Učitelka s dětmi cvičí tak, že před nimi pohyby předvádí pantomimicky a děti 

ji napodobují (ve stoji učitelka dělá velké, pomalé pohyby větších částí těla, v sedu 

předvádí menší pohyby - například si položí ruku na nos, na čelo, do týlu, skrčí paži 

nebo zdvihne jednu nohu). Postavení mluvidel děti napodobují před zrcadlem (úsměv, 

vypláznutí jazyka, apod.). Tato činnost navazuje na artikulační cvičení. (Klenková, 2000) 

 

Výchova správné výslovnosti 

 Artikulační obratnost mluvidel (ve spojení se správným dýcháním a fonací) 

je důležitým předpokladem pro správnou výslovnost hlásek. Hlasivkový tón 

nebo výdechový proud v artikulačním ústrojí nabývá charakteru hlásek lidské řeči. Správné 

pohyby všech částí mluvidel vedou ke správné artikulaci slov. (Beranová, 2002) 

 Průpravnými cviky k jednotlivým hláskám se podaří snáze dosáhnout správné 

výslovnosti. Využíváme hlasů zvířat, přírodních zvuků, citoslovcí. Vyvozené hlásky 

se zařazují do jednoduchých slov a vět. K rozvoji správné výslovnosti jednotlivých hlásek 

využíváme jednoduché, srozumitelné obrázky. Složitější situační a dějové obrázky 

používáme při rozvoji gramatických struktur a vět. Děti nesmí být nuceny k pouhému 

opakování jednotlivých slov nebo vět, hrozí tu nebezpečí ztráty zájmu dítěte. Tomuto 

nebezpečí se vyhneme použitím vhodného názorného materiálu, současně se daří rozvíjet 

pasivní i aktivní slovní zásobu dětí. K rozvoji řeči, ale také paměti, dýchání, rytmu 

a melodie využíváme říkadla, pohádky, pohybové hry, rozpočítadla a příběhy. 

(Klenková, 2000) 
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4 REALIZACE LOGOPEDICKÉ PREVENCE V MŠ V REGIONU 

MĚLNÍK 

 

 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

 

 Mou snahou bylo, na základě uskutečněného výzkumu zjistit, jakými způsoby 

probíhá primární logopedická prevence v mělnických mateřských školách, 

kdo ji zajišťuje, jaký je obsah preventivních logopedických činností a jaké jsou 

výsledky této prevence. V pěti mělnických mateřských školách jsem realizovala 

dotazníkové šetření mezi pedagogickými pracovníky, při kterém jsem se soustředila 

na realizaci primární prevence v denním režimu školy/třídy.   

 Cílem rozhovoru s ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny bylo zjistit, 

jaké důvody k doporučení odkladu školní docházky zaznamenávají nejčastěji, 

zda se tato data dlouhodobě mění a jaký je její názor na spolupráci s mateřskými školami.  

  

 

4.2 Popis a průběh výzkumného šetření 

 

 Červen jsem věnovala sběru podkladových informací a vyhledávání materiálů 

k tématu. V srpnu jsem prostřednictvím připravených dotazníků provedla pilotní výzkum 

v mateřské škole, která se výzkumu dále neúčastnila. Na základě pilotního výzkumu 

jsem upravila znění některých otázek a distribuovala dotazníky do pěti mateřských škol 

a jejich odloučených pracovišť. Během září jsem zpracovala výsledky dotazníkového 

šetření, oslovené školy jsem navštívila, abych provedla doplňující rozhovory 

s pedagogickými pracovnicemi, seznámila se s třídní dokumentací, s učitelskou knihovnou 

a didaktickými pomůckami a materiály, které učitelky při své práci s dětmi v logopedické 

prevenci využívají. Říjen jsem věnovala analýze literatury a rozhovorům s klinickou 

logopedkou a s vedoucí pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny. 
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Použité metody a nástroje 

 Výzkumné šetření jsem prováděla jednou z nejpoužívanějších technik, 

dotazníkovým šetřením, jelikož jeho výhodou je možnost oslovit velké množství 

respondentů. Nevýhoda spočívá v předpokládané nižší návratnosti vyplněných dotazníků. 

 Dotazník pro pedagogické pracovníky obsahoval sedmnáct otázek. Mezi nimi 

uzavřené otázky (otázka č. 1, 2, 4, 6, 8, 16), které umožňovaly výběr jedné možnosti z více 

nabízených, dále několik polouzavřených otázek (otázka č. 5, 7, 15), které respondentům 

umožňovaly výběr jedné z několika uzavřených odpovědí nebo jedné otevřené, ke které 

se mohli vyjádřit dle vlastního úsudku. Otevřené otázky (otázka č. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 

17), vyjma otázek č. 10 a 17, vedly respondenty ke krátké, nejlépe jednoslovné odpovědi. 

K otevřeným otázkám č. 10 a 17 byla vítána podrobnější odpověď. K otázce 

č. 9 s pozitivním a negativním výběrem od „nejčastěji“ po „nejméně často“ měli 

respondenti za úkol rozdělit 10 bodů, přičemž 1 znamená „nejčastěji“, 10 „nejméně často“ 

a každé číslo mohli použít právě jen jednou.  

 Celková koncepce dělila dotazník na tři okruhy - osobní informace o respondentovi, 

názory na realizaci logopedické prevence ve vlastní třídě v MŠ, a spokojenost s její 

realizací a vize do budoucna. Získaná data byla převedena do tabulky četnosti a konečný 

výsledek byl přepočítán na procenta. Odpovědi na otevřené otázky byly rozřazeny 

do kategorií, ve kterých se blíže shodovaly. Na závěr byla data graficky zpracována 

pomocí výsečových a jednoho sloupcového grafu.  

 V návaznosti na dotazníkové šetření jsem navštívila dvě z mělnických mateřských 

škol, kde jsem nahlédla do dokumentace (záznamy v třídních knihách), školní knihovny 

a vedla doplňující rozhovory. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou 

jsem zjišťovala, kolik dětí ze spádové oblasti je před vstupem do základní školy vyšetřeno 

v souvislosti s odkladem školní docházky, kolika z nich je odklad školní docházky 

doporučen a jaký má ředitelka poradny na problematiku narušené komunikační schopnosti 

u předškolních dětí názor. Klinická logopedka mi poskytla informace o způsobu 

spolupráce s MŠ, obecné informace o dětech s odkladem školní docházky (dále jen OŠD) 

a jejich narušené komunikační schopnosti. 

 Data získaná dotazníkovým šetřením v závěru své práce konfrontuji 

s analyzovanými výročními zprávami české školní inspekce z uplynulých let 

a informacemi získaných od pedagogicko-psychologické poradny a klinické logopedky. 
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4.3 Dotazníkové šetření 

 

 Jednotný dotazník pro učitelky a ředitelky mateřských škol v záhlaví obsahoval 

stručný informativní dopis, který vysvětlil jeho účel spolu s žádostí o spolupráci 

při výzkumu a termín odevzdání dotazníku. Ve vyhodnocení používám termín „učitelka“ 

či „pedagožka“, jelikož se dotazníkového šetření účastnily pouze ženy a všechny ředitelky 

zároveň učí. 

 

 

Distribuce a návratnost dotazníků 

 Ředitelkám či vedoucím učitelkám byly osobně předány dotazníky v tištěné 

podobě, s prosbou o distribuci mezi všechny učitelky v mateřské škole. Vyplněné 

dotazníky odevzdávaly učitelky v jednotlivých mateřských školách do připravené sběrné 

obálky. Rozdáno bylo celkem 52 dotazníků, zpět se vrátilo 40 vyplněných dotazníků. 

Návratnost činí 77 %. 
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67% 5% 

10% 

8% 

10% Středoškolské

Vyšší odborné

Vysokoškolské Bc.

Vysokoškolské Mgr.

Doplňuji si kvalifikaci

10% 

22% 

18% 

50% 

Méně než 1 rok

Do 5 let

Od 6 do 20 let

Více než 20 let

4.4 Vyhodnocení dotazníků a grafický záznam zjištěných skutečností 

 

Otázka č. 1 „Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oblasti předškolní   

  pedagogiky?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 „Jaká je délka vaší pedagogické praxe v předškolním vzdělávání?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 1 a otázky č. 2 

 Z výsledků dotazníků vyplývá, že výrazně převažují středoškolsky vzdělané 

učitelky s praxí delší 21 let. 18% učitelek je vysokoškolsky vzdělaných a žádná nemá 

vyšší, než magisterský titul. 5% učitelek má vyšší odborné vzdělání, 10% dotázaných 

má jiné vzdělání a v oblasti předškolní pedagogiky si momentálně doplňuje kvalifikaci. 
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Státní závěrečná zkouška na VŠ

Jiné

Otázka č. 3 a 4 „Jaký je celkový počet dětí ve vaší třídě?" 

   „Jaké je věkové složení vaší třídy?“ 

 

 Počet dětí se ve třídách jednotlivých mateřských škol příliš neliší. Pohybuje se mezi 

24 – 28 dětmi. Pouze ve dvou třídách z oslovených, je počet dětí 20 a v jedné třídě 16. 

Heterogenní složení tříd výrazně převažuje nad homogenním. Pouze v jedné z oslovených 

mateřských škol jsou tři heterogenní třídy, a to jedna třída pro děti od tří do čtyř let, jedna 

třída pro děti od čtyř do pěti let a jedna třída pro předškoláky a děti s OŠD. 

 

 

Otázka č. 5 „Jaké máte vzdělání v oblasti logopedie?“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Kurz logopedického asistenta má 42% učitelek, zajímavostí ovšem je, že 65% 

z nich, je pracovnicí jedné MŠ, 35% je rozmístěno ve třech školách. V jedné ze škol tento 

kurz nemá žádná z učitelek. Stejný počet, tedy 42% učitelek v této oblasti vzdělání nemá. 

8% učitelek vykonalo státní závěrečnou zkoušku z logopedie na VŠ a 8% dotázaných 

uvedlo jinou odpověď. 

 Jiné odpovědi zněly „Zkouška z logopedie při bakalářském studiu“ a  „Školení - 

Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy mateřských škol; Jazyk a řeč - výchova 

řeči dětí v mateřské škole; Pomůcky a metodické materiály v jazykové chvilce“. 

Z rozhovorů doplňujících dotazníkové šetření vyplynulo, že dvě třetiny učitelek bez 

vzdělání v oblasti logopedie, o ně má zájem. 
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46% 

10% 

37% 
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Já, jako třídní učitelka

Kolegyně z mé třídy

Já i kolegyně z mé třídy

Jiná učitelka naší MŠ, která je současně
logopedickou asistentkou

Externista

Otázka č. 6 „Kdo ve vaší třídě realizuje cílenou logopedickou prevenci?“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 19 učitelek (ze 40) má pocit, že cílenou logopedickou prevenci realizuje ve své 

třídě sama. 4 učitelky uvedly, že ji realizuje kolegyně z její třídy a 15 učitelek na ni 

spolupracuje se svou kolegyní. Externistu uvedly 3 učitelky a myslí tím 2x ročně návštěvu 

klinické logopedky v mateřské škole.  

 

Otázka č. 7 „Jakým způsobem probíhá logopedická prevence ve vaší třídě  

  nejčastěji?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka č. 7 umožňovala zaškrtnout více odpovědí a u možnosti „Jiným způsobem“ 

respondenty vyzývám k popsání způsobu. Naprostá většina respondentů realizuje 

logopedickou prevenci skupinovou i individuální pouze s dětmi, bez spolupráce s rodiči, 

přičemž skupinovou prevenci úplně nejčastěji. Naopak skupinová prevence ve spolupráci 

s rodiči má jen 1% zastoupení. Individuální prevenci ve spolupráci s rodiči vykonávají 

převážně učitelky s kurzem logopedické asistentky (pravidelně odpoledne 2-4x měsíčně). 

Jako jiný způsob byla uvedena konzultace s klinickým logopedem v MŠ (1-2x ročně nebo 

dle aktuální potřeby telefonicky). 
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64% 
15% 

21% Pravidelně denně

Pravidelně týdně

Nepravidelně

Otázka č. 8 „Jak často probíhá cílená logopedická prevence ve vaší třídě?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Třetí možnost odpovědi, tedy „Nepravidelně“ byla doplněna o žádost popisu, 

z jakého důvodu prevence ve třídě neprobíhá pravidelně. Jako důvody učitelky nejčastěji 

zmínily nedostatek času, málo informací v oblasti logopedie a organizační problémy. 

Několik respondentek odpovědělo, že se cílené logopedické prevenci věnují až po plné 

adaptaci nových dětí v MŠ, tzn. od října či listopadu. 64% dotázaných uvedlo, že se cílené 

logopedické prevenci věnují pravidelně a záměrně denně. Tento výsledek mě překvapil, 

jelikož v denních záznamech z prostudovaných třídních knih tato skutečnost není téměř 

zaznamenaná. 
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Otázka č. 9 „Co je nejčastější náplní cílené logopedické prevence ve vaší třídě?“ 

 

 

 Otázka byla doplněna pokynem přidělit čísla 1 – 10 k jednotlivým činnostem, 

přičemž každé číslo mohlo být použito pouze jednou (10= nejčastěji používané, 

1= nejméně často).  

 K odpovědi „Vyvození hlásky“ byla v jednom případě připsána poznámka „pouze 

ve spolupráci s rodičem a klinickým logopedem“. U odpovědi „Jiné“, dotazované uvedly 

„gymnastika mluvidel před zrcadlem, individuální rozhovory, obrázkové čtení, 

procvičování hlásek dle doporučení logopeda, oprava špatné výslovnosti při mluvě, 

rytmizace“.  

 Zvláštní pozornost si zaslouží rozvoj fonematického sluchu. Třetina dotázaných 

k této oblasti nedoplnila číslo. Tím nepovažuji otázku za znehodnocenou, ale soudím, 

že těmto učitelkám chybí teoretické znalosti a tudíž přesně neví, co si pod tímto pojmem 

představit.  

 Na posledním místě mezi konkrétními oblastmi skončilo vyvození hlásky. Přisuzuji 

to faktu, že se mu v MŠ smí věnovat a pod vedením klinického logopeda skutečně věnují 

pouze učitelky, které jsou zároveň logopedické asistentky. 
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Otázka č. 10 „Jaké logopedické či jiné pomůcky při prevenci nejčastěji používáte? 

  /Jaké činnosti dětem nabízíte?“ 

 

 Tato otázka byla otevřená, respondenti měli za úkol vypsat pomůcky a aktivity, 

kterým se věnují, vztahující se k jednotlivým kategoriím.  

 

K dechovým a fonačním cvičením 

 Učitelky nejčastěji využívají různé lehké předměty (peříčka, vatu, papírové 

kuličky). Činnosti s těmito předměty s 43% výrazně převažují. Méně se využívají trubičky 

a slámky, skrze které děti foukají (21%) a speciální pomůcky – různé foukací hry 

(labyrinty, stolní fotbal apod.). Flétna a další dechové nástroje jsou využívány minimálně.  

 

K rozvoji motoriky 

 S 33% jsou nejčastěji používanými pomůckami korálky, drobné mozaiky, puzzle 

a vkládačky. Tělovýchovné nářadí a náčiní ve třídě je využíváno překvapivě méně (19%). 

Při pobytu venku je využíváno vybavení školních zahrad (koloběžky, zahradní průlezky 

apod.). Drobné stavebnice a výtvarné potřeby jsou zastoupeny stejným procentem (15%) 

K rozvoji grafomotoriky jsou s velkou četností využívány pracovní listy a omalovánky. 

 

K rozvoji fonematického sluchu 

 Nejčastější aktivitou využívanou k rozvoji této oblasti jsou s 50% říkadla, zpěv, 

poslech pohádek před odpočinkem. Učitelky také velmi často využívají hudební nástroje 

a nahrávky na CD (25%). Velmi zřídka jsou dle odpovědí využívány různé sluchové hry 

(Ptáčku jak zpíváš?, Odkud přichází zvuk? Co slyšíš? apod.).   

 

K rozvoji zrakového vnímání 

 Nejčastěji využívanými pomůckami jsou s 44% obrázky a knihy. Méně (12%) jsou 

využívány společenské stolní hry a hledání rozdílů jak na obrázcích, tak při dalších hrách 

a aktivitách (Kimova hra apod.). S předškoláky učitelky často využívají pracovní listy, 

stavebnice s plánky a pexesa. Při pozorování jsem zjistila, že pexeso je pro děti obvykle 

atraktivní pouze, když hraje s dospělým, jinak o něj nejeví zájem. Jako oblíbenou činnost 

podporující rozvoj zrakového vnímání uvádí učitelky puzzle. 
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K výchově správné výslovnosti 

 K rozvoji v této oblasti jsou s 46% nejčastěji používaná říkadla a logopedické 

obrázky s polohou mluvidel. 19% dotázaných klade důraz na vlastní mluvní vzor, 14% 

často využívá odbornou literaturu. Překvapivě méně často jsou využívána artikulační 

cvičení a gymnastika mluvidel, pouze v jedné z oslovených MŠ jsou pro skupinovou 

i individuální logopedickou prevenci využívána malá zrcátka a velké logopedické zrcadlo, 

ve kterém dítě vidí sebe i mluvní vzor (učitelku).   

 

 

Otázka č. 11, 12, 13  

„Kolik dětí z Vaší MŠ ukončilo ve školním roce 2014/2015 docházku do MŠ z důvodu 

nástupu do ZŠ?“ 

 

„Kolik dětí z Vaší MŠ nastoupilo k 1. 9. 2015 do ZŠ s narušenou komunikační 

schopností?“ 

 

„Kolika dětem z Vaší MŠ byl pro školní rok 2015/2016 udělen OŠD, kdy je jedním 

z důvodů narušená komunikační schopnost?“ 

 

 Tyto otázky byly určeny pouze pro ředitelky, aby nedocházelo k duplicitě 

při odpovědi dvou učitelek ze třídy a tím k navýšení počtu a zkreslení výsledků.  

 

 69% ze všech předškolních dětí z mělnických mateřských škol, nastoupilo k 1. září 

2015 do základní školy, z nichž 25% nastoupilo do ZŠ s narušením komunikační 

schopnosti, nejčastěji s nesprávnou výslovností některých hlásek.  

  

 U 31% ze všech předškolních dětí ředitelé základních škol rozhodli o udělení 

odkladu školní docházky o jeden rok. U 61% z těchto dětí byla jedním z důvodů narušená 

komunikační schopnost. Zbylým 39% dětí byl odklad školní docházky udělen z jiných 

důvodů, velmi často kvůli nevyzrálé grafomotorice.  
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Otázka č. 14 „Jakou poruchu komunikační schopnosti mají děti s OŠD ve vaší třídě 

  nejčastěji?“ 

 

 Na tuto otázku odpovědělo 72% dotazovaných, nejčastější odpovědí byla patlavost 

(dyslalie) a dále malá slovní zásoba a to zejména u dětí cizinců.  

 

 Po dvou případech byla uvedena dysfázie, poruchy plynulosti řeči, artikulační 

neobratnost a opožděný vývoj řeči. Nízká četnost těchto poruch koresponduje 

s  informacemi od klinické logopedky a ředitelky pedagogicko-psychologické poradny, 

kdy jsou dle jejich vyjádření tyto výše uvedené poruchy spíše výjimečné. 

 

 

 

Otázka č. 15 „Dětem s OŠD, kdy je jedním z důvodů narušená komunikační  

  schopnost poskytujete:“ 

 

 

 

 32 % dotázaných neposkytuje dětem s OŠD jinou logopedickou péči/prevenci 

než ostatním dětem. 33% poskytuje individuální prevenci na základě vypracovaného 

individuálního vzdělávacího plánu a 30% rozvedlo svou odpověď „Jiné“ následovně: 

„Dětem s OŠD poskytuje odbornou péči klinická logopedka; logopedická asistentka z MŠ 

dítěti poskytuje individuální péči ve spolupráci s rodiči“. Tyto dvě odpovědi měly přibližně 

stejné procentuální zastoupení. 
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Otázka č. 16 „Myslíte si, že je logopedická prevence ve vaší třídě dostatečná?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90% učitelek je s průběhem, realizací a zřejmě tedy také s výsledky logopedické 

prevence ve své třídě spokojeno či spíše spokojeno a pouze 10% (což představují 

v uvedeném výzkumu 4 učitelky) je spíše nespokojeno. Touto otázkou – odpověďmi 

se více zabývám ve shrnutí výzkumu.  

 

 

Otázka č. 17 „Vaše vize: (popište prosím současný stav/ ideální stav)“ 

 Tato otázka je otevřená, odpovědělo na ni 65% dotázaných. Jednotlivé odpovědi 

uvedu pod zkratkou U1 – U29 (učitelka 1 – 29), odpovědi jsou seskupené podle 

podobnosti vyjádření.  

 

U1: „Rodiče dětem doma nečtou, kvůli uspěchané době preferují televizi a počítač. Děti 

mají malou slovní zásobu a chybí jim vztah k literatuře.“ 

U2: „Děti mají malou slovní zásobu, špatnou výslovnost, patlavost. Ideální by byla 

pravidelná četba rodiči, včasná návštěva logopeda a logopedické kroužky.“ 

U3: „Chybí spolupráce s rodiči.“ 

U4: „V dnešní uspěchané době, kdy vládnou počítače a tablety vázne i komunikace mezi 

rodiči a dítětem. Přečíst dítěti pohádku se považuje za ztrátu času.“ 

U5: „Ideální by byl větší zájem rodičů a jejich spoluúčast na preventivní péči. Lepší 

materiální zázemí s dostatkem pomůcek. Lepší časová dotace – překrývání učitelek 

v dopoledním programu by umožnilo efektivnější skupinovou i individuální práci s dětmi.“ 

U6: „Rodiče nejeví zájem, nečtou, nezpívají s dětmi, vše přenechávají na škole. Ideální by 

byla lepší spolupráce.“ 
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U7: „Rodiče by měli být více informování i vývoji svého dítěte již při jeho narození. 

Komunikace mezi rodičem a dítěte hned od narození je jediná cesta.“ 

U8: „Špatný je přístup rodičů k domácímu procvičování – netrénují pravidelně. S dětmi 

obecně málo mluví, nečtou.“  

U9: „Ideální by bylo, kdyby rodiče dětem vyhledali odbornou pomoc a intenzivně 

trénovali. Děti často neslyší hlásku na začátku ani na konci slova.“ 

U10: „U dětí je stále více poruch výslovnosti a nedostatečná slovní zásoba. Je vidět malý 

zájem rodičů.“ 

U11: „Ze strany rodičů je velmi malý zájem o logopedii. Byla by potřeba častější 

a efektivnější spolupráce rodičů a logopeda.“ 

U12: „Ze strany rodičů je velmi malý zájem, uvítala bych z jejich strany zodpovědnější 

přístup k této problematice.“  

U13: „Výslovnost dětí je rok od roku horší, Rodiče s nimi málo komunikují. Při špatné 

výslovnosti by měli alespoň rok před vstupem do ZŠ navštívit logopeda a spolupracovat 

s ním.“ 

 

U14: „Nyní má více než polovina z 26 dětí v mé třídě nesprávnou výslovnost. Jsou 

postupně zařazovány do logopedické péče v naší MŠ.“ 

U15: „Na škodu je velký počet dětí – 26. Ideální počet je do 15.“ 

U16: „Ideální by byl menší počet dětí a větší zodpovědnost rodičů.“ 

U17: „Mrzí mě, že rodiče preferují angličtinu a jiné kroužky, logopedii u odborníků 

nenavštěvují, děti odchází do školy nejčastěji s poruchou R, Ř – je to škoda. Nechápu, 

proč kliničtí logopedi odmítají 4 – 4,5 leté děti.“ 

U18: „Dětí s logopedickými vadami přibývá, je nedostatečný počet logopedů. V rodinách 

se málo komunikuje.“  

U19: „Ideální by byl klinický logoped v každé MŠ.“ 

U20: „Bylo by potřeba, aby si má kolegyně na třídě dodělala kurz logopedického 

asistenta.“  

U21: „Současný stav je takový, že do naší MŠ přestala docházet logopedka a žádná 

z učitelek nemá kurz logopedického asistenta. Bylo by vhodné, aby učitelky tento kurz 

absolvovaly.“ 

U22: „Ideální by bylo zahájit logopedický kroužek.“ 
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U23: „Uspěchanost doby je na škodu.“ 

U24: „Limitující je nedostatečná provázanost s logopedickou poradnou, málo materiálů 

pro učitelky MŠ, nedostatek času. Ideální by byla logopedka v každé MŠ.“ 

U25: „Na individuální prevenci nemám tolik času, kolik bych potřebovala. Pokud bychom 

na třídě byly dvě učitelky, lépe by se individuální i skupinová prevence prováděla.“  

U26: „Na děti mám málo času, ideální stav je mít více času na individuální práci s dětmi.“ 

U27: „Mám nedostatek času, potřebovala bych mít více možností individuálně pracovat 

s dětmi.“  

U28: „Ideální by bylo mít více času a klidného prostoru na individuální prevenci.“ 

U29: „Současně nemáme dostatek času k činnostem spojených s logopedickou prevencí.“ 

 

 

 40% z dotázaných zastává názor, že největší problém v této oblasti představují 

rodiče, kteří k logopedické prevenci přistupují nedůsledně a nezodpovědně, málo s dětmi 

komunikují a činnostem rozvíjejícím komunikaci a správnou řeč se nevěnují. Spolupráce 

rodičů s MŠ je uváděna jako nedostatečná, bez zájmu rodičů.   

 

 U této otázky většina získaných odpovědí pouze popisuje současný stav jako 

nevyhovující - problém však učitelky shledávají převážně na straně rodičů, velkého počtu 

dětí ve třídách a minimální spolupráci s klinickými logopedy. Přestože ve svých 

odpovědích často popisují současný stav komunikačních dovedností dětí jako stále 

se zhoršující, v odpovědích nepopisují svou vizi či možnosti, jak ony samy mohou přispět 

ke zlepšení logopedické prevence ve své třídě, a zdá se, že se k situaci mnohé staví pasivně 

a nezúčastněně.  

 

 Pouze 15% učitelek uvádí, že by k ideálnímu průběhu prevence potřebovalo 

na jednotlivé děti více času. Zmiňují však především individuální prevenci nikoli 

pravidelnou prevenci se všemi dětmi. Již nižší procentuální zastoupení mají názory, 

že k ideálnímu stavu by přispělo snížení počtu dětí ve třídě, více klinických logopedů 

spolupracujících s mateřskými školami a efektivnější spolupráce s nimi, více odborných 

materiálů a logopedických pomůcek a také logopedických asistentek či preventistů řečové 

výchovy v MŠ.  
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4.5 Shrnutí výzkumu a doporučení 

 

 Z navrácených dotazníků vyplývá, že v oslovených mateřských školách převažují 

středoškolsky vzdělané učitelky s praxí delší dvaceti let. Cílené primární logopedické 

prevenci se s dětmi věnuje většina učitelek, sedmnáct z nich, tedy téměř polovina, 

je současně také logopedkou asistentkou. Zajímavé je, že jedenáct z nich pracuje současně 

v jedné MŠ. Ve třech MŠ je vždy po dvou logopedických asistentkách, v jedné MŠ není 

logopedickou asistentkou žádná z učitelek. Dvě třetiny učitelek, které nemají kurz 

logopedického asistenta nebo preventisty řečové výchovy, by si rády vzdělání v této oblasti 

doplnily, jedna třetina zájem nemá, a to převážně kvůli vyššímu věku.  

 

 Podle výročních zpráv České školní inspekce (dále jen ČŠI) je pro pedagogy 

demotivační zvyšující se počet dětí na třídě a podfinancování jejich práce. Učitelky 

i vedení MŠ tedy mohou vnímat další vzdělávání v oblasti logopedie jako výraznou zátěž, 

protože kurz logopedického asistenta/preventivy řečové výchovy je nutné absolvovat 

při zaměstnání, kdy je tímto mimo jiné způsobena absence pedagogických pracovníků 

a s tím související organizační zátěž pro MŠ.  

 Z materiálů ČŠI vyplývá, že v 75% mateřských škol jsou systematicky zařazována 

logopedická cvičení, ale zatím nebyla tak účinná, aby nárůst logopedických vad snížila. 

ČŠI hlásí nedostatek klinických logopedů a logopedických asistentek mezi 

pedagogickými pracovníky. Dle mého názoru by bylo jako reakce na toto zjištění 

přínosné, kdyby učitelky byly logopedickými asistentkami už při dokončení studia 

na středních/vysokých školách, v rámci kterých by kurz k prohloubení a rozšíření svých 

vědomostí a nabytí kompetencí logopedického asistenta absolvovaly. Tak by se 

logopedické prevenci a péči o rozvoj řeči dětí mohlo věnovat více, v této oblasti 

proškolených pedagogů.   

 

 V oslovené MŠ, která vykazuje nejvyšší počet logopedických asistentek (11 z 12 

učitelek), je dětem mimo každodenní skupinovou prevenci nabízena individuální 

logopedická péče vedena logopedickými asistentkami z řad učitelek, vždy však 

pod odborným vedením klinického logopeda. Tato péče u dětí s narušenou komunikační 

schopností probíhá pravidelně, přibližně dvacet minut každé dva týdny, s podmínkou 

přítomnosti jednoho z rodičů. Péči dítěti poskytuje jeho třídní učitelka, která je současně 
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logopedickou asistentkou, tudíž má možnost dítě sledovat při každodenní komunikaci 

s dětmi i dospělými a příznivě tak ovlivňovat rozvoj jeho komunikačních a řečových 

schopností (to je důležité zvláště při fixaci správné výslovnosti v běžné řeči). 

 

 Dvě z oslovených mateřských škol spolupracují s klinickou logopedkou, která MŠ 

dvakrát ročně navštíví a za přítomnosti logopedických asistentek provede u vytipovaných 

dětí logopedickou depistáž. Na základě tohoto vyšetření projedná klinický logoped 

s logopedickými asistentkami způsoby a postupy následující logopedické péče v MŠ. 

Zbylé tři MŠ doposud neprojevily o tuto spolupráci zájem, avšak individuální odpovědi 

učitelek vypovídají, že spolupráci s klinickým logopedem cítí jako potřebnou a zájem 

o ni mají.  

 Logopedickou prevenci ve třídě realizují obvykle obě paní učitelky a využívají 

obou forem preventivních logopedických cvičení, tedy formy individuální a kolektivní, 

jejíž četnost mírně převažuje. Cílené logopedické prevenci se většina učitelek věnuje 

s dětmi pravidelně denně, pouze malá část odpověděla, že se jí věnují nepravidelně, 

většinou z organizačních důvodů, nedostatku času a nedostatku informací o problematice. 

V prostudovaných třídních záznamech (třídní knihy) tato skutečnost není zanesena, tudíž 

jsou na místě pochyby, zda je cílené logopedické prevenci opravdu věnován čas pravidelně 

- denně. Individuální prevenci a péči o rozvoj řečových schopností dětí se v denním 

programu MŠ (bez přítomnosti rodičů) věnují pouze učitelky – logopedické asistentky. 

Ovšem i pro ně je limitující vysoký počet dětí ve třídách.    

 Náplní primární logopedické prevence bývá nejčastěji zpěv a říkadla, 

povídání pohádek, artikulační a dechová cvičení, rozvoj jemné a hrubé motoriky 

a grafomotoriky. Naopak méně jsou zařazena cvičení na rozvoj smyslů, vyvození hlásky 

(které smí s dítětem nacvičovat pouze logopedická asistentka) a rozvoj fonematického 

sluchu, který část respondentek v dotazníku vůbec neoznačila, z čehož vyvozuji, že se mu 

nevěnují a pravděpodobně jim chybí o fonematickém sluchu odborné znalosti. Velká část 

činností je do programu zařazena primárně z jiného důvodu, než aby předcházela 

narušené komunikační schopnosti dětí.  

 

Ředitelka pedagogicko-psychologické poradny upozornila, že dlouhodobě pozorují 

pomalejší rozvoj fonematického sluchu u dětí, které měly jako malé zdravostí problémy 

se sluchem (záněty, infekce uší apod.). 
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 Dotázané učitelky se nejvíce zaměřují na foneticko-fonologickou stránku řeči, 

se kterou dětem v MŠ mohou nejvíce pomoci logopedické asistentky. Lexikálně-

sémantickou rovinu řeči podporují například v rámci komunitního kruhu, kde se s dětmi 

denně věnují nejrůznějším tématům, a seznamují je s novými pojmy. Morfologicko-

syntaktické rovině řeči se nijak zvláště nevěnují, spoléhají při ní na vlastní správný řečový 

vzor. Pragmatická rovina řeči je ve zkoumaných MŠ podporována především v rámci 

ranního komunitního kruhu, kde mají děti možnost sdělit něco ostatním. 

 

Většinou pedagožky uvedly, že při prevenci nevyužívají speciální pomůcky 

určené pouze k logopedii (vyjma obrázků polohy mluvidel, logopedického zrcadla 

a odborné knihovny).  

 

 Z dotazníků vyplývá, že pro školní rok 2015/2016 byl téměř třetině předškoláků 

udělen odklad povinné školní docházky a přibližně u dvou třetin těchto dětí byla jedním 

z důvodů OŠD narušená komunikační schopnost, většinou porucha výslovnosti. 

Další třetina dětí měla OŠD kvůli nevyzrálé grafomotorice, celkové školní nezralosti, 

poruše soustředění a jiným důvodům.  

 Podle ČŠI má OŠD z dlouhodobého hlediska mírně klesající tendenci, dlouhodobý 

problém ovšem představuje neklesající počet dětí, kterým byl OŠD udělen z důvodu 

narušené komunikační schopnosti.  

 K tomuto tématu se vyjádřila doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ve svém článku 

v časopise Týden ze dne 19.10.2015, kde se k OŠD vyjadřuje jako k českému specifiku 

a jako hlavní důvod pro odklad uvádí právě problém s řečí dětí a komunikací vůbec. 

Dle jejích slov se jí nedaří rozklíčovat, zda je to záležitost dětí nebo jejich rodičů, kteří 

dnes často neznají básničky, které děti baví a celkově komunikace v rodinách vázne. 

„Mluvit se přece učíme mluvením“. 

 

 Učitelky z oslovených MŠ jako nejčastější druhy narušené komunikační 

schopnosti u dětí s OŠD uvádí patlavost (převážně nesprávné R/Ř a sykavky) a malou 

slovní zásobu především u dětí cizinců, kterých podle ČŠI v ČR každoročně lehce 

přibývá. Těmto dětem třetina dotázaných poskytuje stejnou logopedickou péči, jako 

ostatním dětem, třetina (logopedické asistentky) jim poskytuje individuální logopedickou 

péči na základě vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu.  
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 V pedagogicko-psychologické poradně se shodují na názoru, že pro OŠD 

se posouzení komunikačních schopností dítěte zužuje na foneticko-fonologickou stránku 

řeči - tedy na výslovnost, a ostatní položky komunikace se opomíjí, nebo pro OŠD nemají 

takový vliv, jako právě správná výslovnost. Počet dětí s narušenou komunikační 

schopností shledávají za posledních několik let stabilní, zhoršuje se spíše grafomotorika.  

 

 Přestože je logopedická vada nejčastějším důvodem OŠD, u většiny dětí se řeč 

„sama“ upraví tak, že po první třídě už vyslovují bez chyby. Pracovnice pedagogicko-

psychologické poradny tuto skutečnost přikládají to tomu, že grafomotorika se musí 

trénovat, kdežto řeč dítě dítěte obvykle přirozeně dozrává tím, že  dítě je jí neustále 

obklopeno.  

 Výše uvedené potvrzuje Eva Opravilová (2015) která říká, že často není nutné dělat 

z dítěte případ pro odborníka, mnohdy postačí, aby mu dospělí více povídali. 

 

 Překvapivým výsledkem je, že naprostá většina dotázaných shledává 

logopedickou prevenci ve vlastní třídě jako dostatečnou, pouze čtyři respondentky 

uvedly, že je prevence spíše nedostatečná. V rozporu s tím tvrzením mnoho učitelek 

označilo současný stav logopedické prevence jako neuspokojivý. Působí to dojmem, 

že učitelky sice vidí, že by si logopedická prevence v MŠ zasloužila více pozornosti, 

ale nejsou motivované situaci samy nějakým způsobem zlepšovat. Jak uvedly, chybí jim 

znalosti z oblasti logopedie, nemají k prevenci dostatek času a limitující jsou také ztížené 

pracovní podmínky (vysoký počet dětí ve třídách). Rodiče dle vyjádření většiny učitelek 

neprojevují o logopedii zájem a dětem se v této oblasti málo věnují. Učitelky MŠ vidí jako 

zásadní chybu nadměrné používání médií jako jsou televize, počítače a tablety. Uvítaly 

by vstřícnější spolupráci s rodiči i klinickým logopedem, menší počet dětí ve třídách 

a ideálem by byl klinický logoped v každé MŠ.  

 

 Oproti tomu ředitelka pedagogicko-psychologické poradny zvýšený nezájem 

ze strany rodičů nepozoruje a u převážné většiny rodičů ho nepozorují ani pedagožky 

v oslovené MŠ s největším počtem logopedických asistentek. Ty se naopak shodují, 

že až na výjimky rodiče o logopedii v MŠ zájem mají a nabídku MŠ na individuální péči 

pro děti a rodiče ve velkém počtu využívají, sami se o ni zajímají a vyhledávají ji. Tyto 

učitelky také u dětí pozorují výrazné pokroky. Dítěti, které vyžaduje v oblasti komunikace 
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a řeči větší pozornost, se v průběhu dne věnují podle jeho individuálních potřeb a snaží 

se ho více podporovat i v rámci jiných, avšak s řečí souvisejících aktivit. Například tím, 

že „předškoláci“ každodenně vypráví mladším kamarádům krátkou pohádku 

před odpočinkem, hrají jim maňáskové divadlo. Učitelka má v tu chvíli příležitost slyšet 

řeč dítěte, pozorovat jeho celkový projev a následně může úroveň jeho schopností daleko 

lépe rozvíjet. Dětem mohou nabízet cílené činnosti v oblastech, jejichž rozvoj potřebují 

podpořit. Individuální péče není však pro učitelky/logopedické asistentky v MŠ hlavní 

prioritou, ale pouze nadstandardním doplněním každodenní logopedické prevence 

se skupinou dětí i celou třídou najednou. Získané poznatky a nyní již několikaleté 

zkušenosti jim umožňují pracovat s dětmi systematicky, promyšleně a hlavně pravidelně, 

aniž by tato logopedická prevence negativně ovlivňovala a zasahovala do denního 

programu tříd na úkor dětské hry a jiných činností. V MŠ není záměrně dětem k dispozici 

televize, video, ani počítač a denní program je zajištěn tak, aby děti měly co nejvíce 

příležitostí a možností komunikovat s vrstevníky i dospělými.  
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5 ZÁVĚR 

 

 V teoretické části nalezneme souhrn nezbytných informací pro předškolní 

pedagogy, jakožto významné osoby při primární prevenci narušené komunikační 

schopnosti u předškolních dětí. Mezi tyto informace patří samotný pojem logopedická 

prevence, období ontogenetického vývoje řeči a jeho roviny, kde za využití odborné 

literatury popisuji schopnosti dítěte od narození do konce předškolního věku.  Zaměřila 

jsem se na vnitřní a vnější faktory podmiňující správný vývoj řeči, kde zdůrazňuji 

především důležitost těch vnějších, jako je mluvní vzor, výchova a prostředí působící 

na dítě, jelikož právě tyto faktory můžeme jako učitelé nejvíce ovlivnit. Ve druhé kapitole 

popisuji nejčastější poruchu komunikačních schopností - dyslalii, rozdíl mezi nesprávnou 

a vadnou výslovností, a možnosti její úpravy. Ve třetí části „Logopedická prevence 

ve vzdělávacím programu MŠ“ se již zabývám fakty podstatnými při samotné praxi - jako 

jsou například kompetence pedagogických pracovníků, povinnosti logopedického 

asistenta, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to konkrétně část 

„Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč“. Teoretickou část uzavírám několika příklady 

individuálních i skupinových přípravných cvičení podporujících rozvoj řeči v předškolním 

období. Jedná se o cvičení rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, zrakové 

a sluchové vnímání, správný dech, fonaci a artikulaci. Aby byla logopedická prevence 

dostatečná, jsou pro předškolní pedagogy všechny tyto informace stěžejní. Získané 

informace z množství prostudovaných materiálů k této části bakalářské práce mne velmi 

obohatily a znalostně v této problematice podpořily.  

 

 V praktické části jsem se zabývala zjištěním hlavního cíle práce, tedy jakými 

způsoby probíhá primární logopedická prevence v MŠ, kdo ji zajišťuje, jaký je obsah 

preventivních činností a jaké jsou z pohledu OŠD výsledky logopedické prevence 

v mateřských školách v regionu Mělník. Zaměřila jsem se na děti s OŠD, uděleným právě 

z důvodu narušené komunikační schopnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytně 

nutné, aby nejen rodiče, ale i učitelé MŠ řečové schopnosti předškolních dětí rozvíjeli, 

zajímali se o podporu těchto schopností a cíleně zařazovali pravidelná preventivní 

logopedická cvičení. V této bakalářské práci mně také zajímalo, jakým způsobem tak 

předškolní pedagogové ve skutečnosti činí.  
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 Zdá se, jakoby se práce předškolních pedagogů soustředila především na praxi, 

přičemž teoretické znalosti nejsou dostatečné. Často učitelé staví na zažitých letitých 

zkušenostech. Z doplňujících rozhovorů je zřejmé, že pedagogové mnohdy znají 

nepřeberné množství praktických činností, ale mají problém, propojit je s teorií. Tedy vědí 

co s dětmi dělat, i když si někdy nejsou úplně jistí, proč to dělat. Proto se domnívám, 

že je potřeba více se zaměřit právě na teoretické znalosti, protože jedině s nimi mohou 

pedagogové činnosti a výsledky své práce v této oblasti správně vyhodnotit a na tomto 

základě mohou systematicky a uceleně pracovat.  

 

 Jako vhodný základní materiál, k doplnění či prohloubení odborných znalostí 

v této oblasti, doporučuji knihu Kapitoly z logopedie I. (2000) od PaedDr. Jiřiny Klenkové, 

Dr., ze které jsem hojně vycházela. Jedná o knihu snadno pochopitelnou a přehlednou, 

která obsahuje jak teoretické informace, tak náměty k činnostem praktickým. Velké 

množství nápadů na činnosti pro výchovu řeči v MŠ, metodické materiály, zásobník her 

a cvičení a náměty ke skupinové logopedické prevenci (motoriku a gymnastiku mluvidel 

atd.) obsahuje kniha Správná řeč od Vlastimily Kazdové (2011). 

 

 Prostřednictvím výzkumu jsem zjistila několik důležitých faktů, které dohromady 

dávají ucelený obraz a napovídají, co efektivitě práce při rozvoji řeči dětí přispívá a kde 

jsou možnosti ke zlepšení. Potvrdila jsem si hypotézu, že mateřské školy, kde je učitelka 

zároveň logopedickou asistentkou, přináší v oblasti rozvoje řečových schopností dětí lepší 

výsledky, než školy, které logopedické asistentky nemají. Důležitá je mimo jiné 

skutečnost, že učitelky – logopedické asistentky jsou se svou prací v oblasti podpory 

a rozvoje řečových kompetencí předškolních dětí mnohem sebejistější a tím také pracovně 

spokojenější. Po veškerých zjištěních, můžu způsob zajištění logopedické prevence v MŠ 

prostřednictvím učitelek, které jsou ve svých třídách současně také logopedickými 

asistentkami, označit jako příklad dobré praxe. Jistě by současné situaci napomohla také 

větší vzájemná spolupráce MŠ a společné sdílení vlastních poznatků o této 

problematice. 

 

 Tato bakalářská práce obsahuje teoretické i praktické informace, jež vnímám 

pro realizaci logopedické prevence v mateřské škole jako podstatné, a věřím, 

že pro předškolní pedagogy přínosné.   
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PŘÍLOHA: Dotazník 

 

Logopedická prevence v MŠ 

 

Vážené paní ředitelky a učitelky, 

jsem studentka Univerzity Karlovy v Praze a provádím výzkum, který se zabývá realizací a výsledky 
primární logopedické prevence v mateřských školách. Tento výzkum je součástí mé bakalářské 
práce. Chtěla bych Vás tedy požádat o pár minut Vašeho drahocenného času k vyplnění tohoto 
dotazníku. Dotazník je naprosto anonymní, proto, prosím, odpovídejte pravdivě a co nejpřesněji. 
Děkuji. 

 
Použité zkratky: 
 
MŠ Mateřská škola 
ZŠ Základní škola 
VŠ Vysoká škola 
OŠD Odklad školní docházky 
ČŠI Česká školní inspekce 
IVP Individuální vzdělávací plán 
DVVP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 



 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky? 
◦ Středoškolské 
◦ Vyšší odborné 
◦ Vysokoškolské Bc. 
◦ Vysokoškolské Mgr. 
◦ V oblasti předškolní pedagogiky si doplňují kvalifikaci 

 

 Jaká je délka vaší pedagogické praxe v předškolním vzdělávání? 
◦ Méně než 1 rok 
◦ do 5 let 
◦ Od 6 do 20 let 
◦ Více než 20 let 

 

 Jaký je celkový počet dětí ve vaší třídě? 
 

 Jaké je věkové složení vaší třídy? 
1. heterogenní 
2. homogenní 

a. 3-4 
b. 4-5 
c. 5-6 

 

 Jaké máte vzdělání v oblasti logopedie?  
◦ žádné 
◦ kurz logopedického asistenta/ preventista řečové výchovy 
◦ státní závěrečná zkouška na VŠ 
◦ jiné (např. kurzy a semináře z DVVP, apod.) uveďte konkrétně: 

 

 „Kdo ve vaší třídě realizuje cílenou logopedickou prevenci? 
◦ Já jako třídní učitelka 
◦ Kolegyně z mé třídy 
◦ Já i kolegyně z mé třídy 
◦ Jiná učitelka naší MŠ, která je současně logopedickou asistentkou  
◦ Externista 

 

 Jakým způsobem probíhá logopedická prevence ve vaší třídě nejčastěji? 
◦ Skupinová - jen s dětmi 
◦ Individuální - jen s dětmi 
◦ Skupinová ve spolupráci s rodiči 
◦ Individuální ve spolupráci s rodiči 
◦ Jiným způsobem (prosím popište): 

 

 Jak často probíhá cílená logopedická prevence ve vaší třídě? 
◦ Pravidelně denně 
◦ Pravidelně týdně 
◦ Nepravidelně (popište prosím, z jakého důvodu probíhá nepravidelně - např. 

organizační problémy, nedostatek času, málo informací v této oblasti,..) 
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 Co je nejčastěji náplní logopedické prevence ve Vaší třídě? 
Seřaďte jednotlivá cvičení od nejčastěji realizovaných po nejméně často realizované. 
(10 = nejčastěji používané, 1 = nejméně často), přičemž každé číslo může být použito pouze 
jednou) 
 

 Dechová cvičení 

 Artikulační cvičení - motorika mluvidel 

 Rozvoj motoriky – jemné a hrubé 

 Rozvoj motoriky mluvidel 

 Rozvoj grafomotoriky 

 Cvičení na rozvoj smyslů 

 Rozvoj fonematického sluchu 

 Vyvození hlásky 

 Pohádky, říkadla, zpěv 

 Jiné (prosím, popište): 
 

 Jaké logopedické či jiné pomůcky při prevenci nejčastěji používáte?  
/Jaké činnosti dětem nabízíte? 

 

 K dechovým a fonačním cvičením: 
 

 K rozvoji motoriky: 
 

 K rozvíjení fonematického sluchu: 
 

 K rozvíjení zrakového vnímání: 
 

 K výchově správné výslovnosti: 
 

 

 Kolik dětí z Vaší MŠ ukončilo ve školním roce 2014/2015 docházku do MŠ z důvodu 
nástupu do ZŠ?(otázka pouze pro ředitelky) 

 

 Kolik dětí z Vaší MŠ nastoupilo k 1. 9. 2015 do ZŠ s narušenou komunikační 
schopností?(otázka pouze pro ředitelky) 

 

 Kolika dětem z Vaší MŠ byl pro školní rok 2015/2016 udělen OŠD, kdy je jedním 
z důvodů narušená komunikační schopnost? (otázka pouze pro ředitelky) 

 

 Jakou poruchu komunikační schopnosti mají děti s OŠD ve vaší třídě nejčastěji? 
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 Dětem s OŠD, kdy je jedním z důvodů narušená komunikační schopnost poskytujete: 
1. Stejnou logopedickou prevenci jako pro ostatní děti ve třídě 
2. Skupinovou prevenci (určenou pouze dětem s OŠD z důvodu narušené komunikační 

schopnosti) 
3. Individuální prevenci na základě vypracovaného IVP pro toto dítě 
4. Jiné (např. kroužek logopedie, apod.)  
 

 Myslíte si, že je logopedická prevence ve vaší třídě dostatečná? 
◦ ano 
◦ spíše ano 
◦ spíše ne 
◦ ne 
 

 Vaše vize: (popište prosím současný stav/ ideální stav) 
 

 

 

 

 

 

 

Děkuji a přeji hezký den. 


