
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra Speciální pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

Poruchy řeči u dětí předškolního věku v souvislosti s Downovým 

syndromem 

Speech Disorders in Preschool Children in the context of Down syndrome 

Kristýna Iroušková 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Speciální pedagogika 

 

 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Poruchy řeči u dětí předškolního věku 

v souvislosti s Downovým syndromem vypracovala pod odborném vedení vedoucí práce 

PaedDr. Jaroslavy Zemkové Ph.D. samostatně, za použití v práci uvedených pramenů  

a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu.  

 

V Praze, 21. 4. 2017 

 

……………………………… 

      podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PaedDr. Jaroslavě 

Zemkové Ph.D., za odborné vedení bakalářské práce a poskytování rad a materiálových 

podkladů k práci.  

Děkuji PhDr. Marii Horázné z Mateřské školy speciální Štíbrova v Praze za poskytnutí 

informací k mému výzkumu. 

Děkuji Mgr. Marcele Kryski za poskytnutí rad a materiálových podkladů.   

Dále bych chtěla moc poděkovat svému příteli a rodičům, kteří mi byli velkou oporou  

při studiu. 

  



ANOTACE 

Hlavním tématem bakalářské práce jsou komunikační schopnosti dětí s Downovým 

syndromem v předškolním věku a využití alternativní komunikace k její zlepšení. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.  

Jakékoliv dítě v předškolním věku může mít problém s běžnou komunikací. Může být pro 

něj nesmírně těžké vyslovit jakékoliv slovo a navázat tak kontakt s okolním světem. A děti 

s tímto syndromem mají tyto problémy nemalé.  Často musíme, odborníci i rodiče, hledat 

možnosti jiné, alternativní komunikaci. Této problematice se věnujeme v teoretické části 

bakalářské práce. Tedy jednak Downově syndromu, vývoji řeči a komunikaci, ale především 

možnostem alternativní a augmentativní komunikaci.   

V praktické části jsme vytvořili samotnou komunikační, alternativní tabulku a informační 

letáček.   

Tato práce by měla být podkladem k podání informací rodičům dětí s Downovým 

syndromem ke zlepšení komunikace mezi nimi i okolím.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Downův syndrom, Poruchy řeči, Komunikace, Předškolní věk, Děti, Alternativní  

a Augmentativní komunikace, Komunikační tabulka   

  



ANNOTATION 

The main theme of my bachelor thesis are the communication skills  of preschool aged 

children with Down syndrome and the use of alternative communication. Bachelor thesis  

is divided into the theoretical part and the practical part. 

Any preschool aged child may have troubles with basic communication. It could be very 

hard for it to pronounce a word and communicate with the world around. For Down 

syndrome children, these problems are major. Often, parents and experts have to find 

alternative ways of communication. My Bachelor thesis’ theoretical part includes this 

problematic. Down syndrome, communication and possibilities of augmentative  

or alternative communication. 

For practical part, I have created an alternative communication table and an informative 

handout. 

This work should deliver information to the children with Down syndrome’s parents  

and improve their communication within their family or even with others. 
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Down syndrome, Speech disorder, Communication, Preschool children, Alternative  
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1 Úvod 

Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný), můžeme tedy 

říct, že se jedná o společenský proces, ve kterém jde o vzájemné sdělování si.  

J. W. Vander Zanden, sociolog uvádí: „Komunikace je proces, jímž lidé předávají 

informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem."1     

Komunikace je tedy velmi důležitý proces v lidském životě. Bohužel některé děti 

s Downovým syndromem nemají tu možnost komunikovat s okolním světem mluveným 

slovem.  

Chtěli jsme zmapovat komunikační problémy dětí s Downovým syndromem a možnosti, 

jakým způsobem mluvené slovo nahradit. Řeči se dítě učí od svého narození a k největšímu 

rozvoji dochází kolem druhého roku života dítěte. V šesti letech dítě chápe složitější děje, 

má širokou slovní zásobu a používá souvětí. Tomuto období se říká: Předškolní věk.  

Z tohoto důvodu jsme si vybrali toto téma: Poruchy řeči u dětí předškolního věku 

v souvislosti s Downovým syndromem. Hlavním důvodem byla také naše praxe  

ve Speciální Mateřské škole Štíbrova, kde jsme s dětmi s Downovým syndromem mohli 

pracovat. Tam jsme také měli možnost zjistit komunikační problémy těchto dětí, a jak moc 

to trápí jejich rodiče.  

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

Největším problémem nám přišlo široké spektrum poruch řeči přes vývojovou afázii, 

mutismus, dyslálie, dysartrie až po koktavost a breptavost a další. A možnosti, jaké nám 

dnešní systém umožňuje, tyto poruchy nahradit. Mluvíme o alternativní a augmentativní 

komunikaci.  

Z tohoto důvodu se v teoretické části této bakalářské práce zabýváme nejen Downovým 

syndromem, ale také vývojem řeči a komunikací. Především pak narušenou komunikační 

schopností a možnostmi tyto poruchy nahradit. Nemůže tedy chybět kapitola o alternativní 

a augmentativní komunikaci.   

V praktické části, pomocí průzkumné metody dotazníkovou formou, zjišťujeme, zda děti 

s Downovým syndromem mají problém v komunikaci, a zda rodiče těchto dětí k rozvoji 

                                                           
 

1 Nakonečný, M. (1999). Sociální psychologie. (1. vyd., 287 s.) Praha: Academia. ISBN 9788020016799. 
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komunikace s jejich dítětem využívají alternativní a augmentativní komunikaci.  

Tento průzkum probíhal právě ve Speciální Mateřské škole Štíbrova v Praze. 

Hlavním cílem práce je zjistit komunikační problémy dětí s Downovým syndrom  

a využívání u těchto dětí metod Alternativní a Augmentativní komunikace.  

  



 

10 

2 Downův syndrom 

Downův syndrom je jeden z nejznámějších syndromů. Tento syndrom je také nejvíce popsán 

v literatuře nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Je způsobený změnou počtu chromozomů. 

Patří také mezi nejrozšířenější formu mentální retardace. V této kapitole se věnujeme 

etiologii, symptomům, anatomickým i fyziognomickým projevům, ale také jak tento 

syndrom ovlivňuje vývoj dítěte. 

Než se začneme věnovat samotnému Downovu syndromu, ráda bych objasnila samotný 

pojem „syndrom“. Syndrom je soubor příznaků specifických pro určitou vlastnost, 

postižení, které jsou pro jedince pozorovány. 

Nemoc Downova (Morbus Downi) byla poprvé popsána v roce 1866 anglickým pediatrem 

Johnem Downem. V literatuře se nachází první zmínky již z 15. a 16. století. Později v roce 

1959 francouzský lékař Jérôme Lejeune zveřejnil zprávu o tom, že je tato nemoc způsobena 

jedním nadbytečným chromozomem.2 

Jedním z rizikových faktorů pro vznik Downova syndromu je věk rodičů. Nejvíce rizikové 

jsou matky nad 35let a otcové nad 50 let, neznamená to, že se děti s Downovým syndromem 

nemůžou narodit mladším rodičům. Selikowitz uvádí, že se s Downovým syndromem rodí 

více chlapců než dívek, proč se rodí více mužů s Downovým syndromem, není známo.3 

Trizomie 21. chromozomu (existence tří chromozomů namísto běžného páru – dizomie,  

kdy jeden chromozom získáváme od otce a jeden od matky). Je známá jako Downův 

syndrom. Tento syndrom patří k nejčastějším vrozeným syndromům (jedno dítě na 700  

až 1 500 porodů, v českých zemích je to každoročně přibližně 70 dětí, rizikovým faktorem 

je přitom věk rodičky nad 35 let). 

  

                                                           
 
2 KROUPOVÁ, Kateřina. Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada, 2016. 

Pedagogika (Grada). ISBN 9788024752648. 

3 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 
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2.1 Etiologie Downova syndromu 

Každá buňka v lidském těle má 46 chromozomů, které jsou uspořádány do 23 párů. 

Obrázek 1: Karyotyp zdravého člověka4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se na 21. místě utvoří jeden nadbytečný chromozom, vznikne tak Downův syndrom. 

Obrázek 2: Karyotyp trizomie 21. chromozomu5 

 

                                                           
 
4  Genetika – Biologie, ©2010-2014, Karyotyp člověka, http://www.genetika-biologie.cz/karyotyp-cloveka 

[cit. 1. 4. 2017] 

5 National Down Syndrome Society, ©2012, What Is Down Syndrome?, http://www.ndss.org/Down-

Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/ [cit. 1. 4. 2017] 

http://www.genetika-biologie.cz/karyotyp-cloveka
http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
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Downův syndrom je vrozená chromozomální aberace. Proto se Downův syndrom označuje 

také jako trizomie (ztrojení) 21. chromozomu, zkráceně trizomie 21. Nejčastěji k ní dochází 

při splynutí vajíčka a spermie. Hned v prvotní buňce zůstane chromozom navíc a každá další 

buňka pak pokračuje v dělení již s touto vadou.6 

2.2 Symptomy Downova syndromu 

Downův syndrom má své specifické projevy, lze ho diagnostikovat ihned při narození nebo 

krátce po něm na základě vzhledu dítěte. Osoby s Downovým syndromem jsou 

charakteristické svými společnými znaky, které ve své knize popisuje Selikowitz. 7  

Děti s tímto syndromem mají menší a zploštělou hlavu (brachycephalia), krátký a široký krk,  

oči mírně zešikmené směrem vzhůru, kožní řasa ve vnitřním koutku oka (bilaterální 

epikantus), malá ústa s větším jazykem, široké ruce s krátkými prsty. 

Nejčastějším příznakem je zpomalení vývoje, mentální retardace, krátké široké ruce, dlaň  

s tzv. opičí rýhou, široká plochá tvář, plochá záhlaví, otevřená ústa se zbrázděným velkým 

jazykem, oční řasa a vrozené vývojové vady srdce i jiných orgánů. Tyto děti jsou náchylní 

k infekcím a nádorovým onemocněním. Dožívají se v průměru 50 let.8 

2.3 Downův syndrom a jeho dělení 

2.3.1 Trisomie 21. chromozomu 

Downův syndrom je obvykle způsobovanou chybou v úseku buněk nazývaný 

“nondisjunkce”. Důsledkem nondisjunkce v embryu se třemi kopiemi chromozomů 21., 

místo obvyklých dvou. Před nebo v okamžiku početí, pár 21. chromozomu se buď sperma, 

nebo vajíčko nedokáže oddělit. Jak se embryo vyvíjí, extra chromozomy jsou kopírovány  

v každé buňce těla. Tento typ Downova syndromu, který sčítá 95% všech případů,  

je nazýván trisomie 21.9 

                                                           
 
6 Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, [b. r.], Co je a jak vzniká Downův syndrom, 

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html [cit. 17. 2. 2017] 

7 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739 

8 OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. V Praze: Karolinum, 2012. 

ISBN 9788024621098. 

9 National Down Syndrome Society, ©2012,What Is Down Syndrome?, http://www.ndss.org/Down-

Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/ [cit. 16. 2. 2017] 

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html
http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/
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Trisomie 21. chromozomu je nejčastější typ Downova syndromu, bohužel nikde není zatím 

vysvětleno, proč právě k tomuto typu dochází. 

2.3.2 Translokace 

Translokace Downova syndromu je typ Downova syndromu, který je způsoben,  

když se jeden chromozom odlomí a přichytí se k jinému chromozomu. V tomto případě jsou 

zde tři 21 chromozomy, ale jeden z 21 chromozomů je přichycen k dalšímu chromozomu. 

Genetický materiál z nadbytečného 21 chromozomu je to co způsobuje zdravotní problémy, 

které jsou způsobeny Downovým syndromem. V translokaci Downova syndromu, 

nadbytečný 21 chromozom může být přichycen k 14 chromozomu, nebo k jiným 

chromozomům jako jsou 13, 15, nebo 22. V některých případech, dva 21 chromozomy 

mohou být přichyceni jeden k druhému.10 

Kučera ve své knize Downův syndrom: model a problém uvádí svou přesnou definici 

Translokace u Downova syndromu. Tato definice je velmi jednoduchá a přesná, z mého 

pohledu stále aktuální. Z tohoto důvodu jsme si ji dovolili citovat v této bakalářské práci. 

„Obecně se translokace akrocentrického chromosomu (kterým je 21. chromosom) na jiný 

akrocentrický chromosom nazývá Robertsonská translokace, probíhá-li takto: krátká 

raménka obou chromosomů se “ztratí” (tato raménka jsou geneticky málo významná)  

a obě dvě centroméry splynou, resp. zůstane aktivní jen jedna z nich.”11 

U tohoto typu Downova syndromu víme, že na rozdíl od nondiskjunkce, věk rodičů nehraje 

roli. 

2.3.3 Mozaicismus 

Mozaicismus je mírnější forma Downova syndromu, uvádí se jedno procento dětí, které jsou 

postiženy tímto druhem Downova syndromu. V tomto případě je nadbytečný  

                                                           
 
10 University of Rochester Medical Center, ©2017, Translocation Down Syndrome, 

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=90&ContentID=P02153, 

[cit. 16. 2. 2017] 

11 KUČERA, Jiří. Downův syndrom: model a problém. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1981, 

144 s. Hálkova sbírka pediatrických prací. S.10-11 

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=90&ContentID=P02153
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21. chromozom pouze u některých tělových buněk a ostatní buňky zůstávají normální. 

Projevy ovšem závisí na podílu postižených buněk.12 

„Mozaika je v genetice označení pro stav, kdy se v jednom organismu vyskytuje část buněk 

s odlišnou genetickou výbavou. Vzniká např. při poruše oddělení chromozomů během 

buněčného dělení v časném vývoji zárodku nebo mutací.”13 

Při mozaicismu nemívají děti tolik nápadné fyzické příznaky Downova syndromu.  

Často se jejich vývoj a projevy blíží obecnému průměru.14 

2.4 Vývoj dítěte a Downův syndrom 

Vývoj dětí s Downovým syndromem se nijak zvlášť neliší od dětí bez postižení, jeho proces 

je ovšem zdlouhavější a pomalejší. Děti s tímto syndromem potřebují pomoc již od narození, 

pokud ovšem dochází ke správnému vedení, můžou se tyto děti vyvíjet rychleji,  

než předpokládáme. Každé dítě má různé zájmy a schopnosti. Děti s Downovým syndromem 

jsou často pohybově či jinak umělecky nadané. Tyto děti jsou velmi dobrosrdečné, 

usměvavé, milé a bezprostřední, tento znak mají téměř všechny děti s Downovým 

syndromem společné.15 

Je nutné si uvědomit, že dítě s Downovým syndromem se vyvíjí po celý svůj život.  

Od chvíle, kdy se narodí a bude na vás veškerými svými potřebami velmi závislé,  

se bude vyvíjet tělesně, intelektuálně i emocionálně. Rok od roku bude zdatnější, šikovnější  

a samostatnější.16 

Chování takto postižených dětí neodpovídá jejich věku ani tělesné zdatnosti. Na základě 

psychických vlastností dítěte můžeme rozlišit dva typy chování, které je spojeno  

                                                           
 

12 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 

13 VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 7., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, c2004. 

ISBN 8073450097. S.289 

14 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 

15 ŠNÝDROVÁ, Ivana. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 9788024721651. 

16 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 
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s motorikou. První skupinu vykazují velmi hyperaktivní, bezhraniční a nebojácné děti. 

Naopak druhou skupinu tvoří pasivní a nezaujaté děti, které je potřeba k pohybu motivovat. 

Děti s Downovým syndromem bojují s osvojením techniky řeči. Řeč si osvojují až kolem 

šestého roku a často jsou doprovázeny poruchami řeči.17 

Downův syndrom bývá také doprovázen nejrůznějšími zdravotními komplikacemi,  

ale i mentálním opoždění různého stupně. Děti s Downovým syndromem jsou také častěji 

postihnuty nemocemi, jako jsou například: srdeční vady, respirační vady, poruchy štítné 

žlázy, poruchy zraku a sluchu, hypermobilitou a hypotonií, která komplikuje nejen rozvoj 

hrubé a jemné motoriky.18 

  

                                                           
 
17  Downův syndrom, ©2009, Chování dětí s Downovým syndromem, 

http://www.downuvsyndrom.cz/chovani-deti-s-downovym-syndromem/ [cit. 21. 3. 2017] 

18 Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, [b. r.], Co je a jak vzniká Downův syndrom, 

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html [cit. 17. 2. 2017] 

http://www.downuvsyndrom.cz/chovani-deti-s-downovym-syndromem/
http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html
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3 Vývoj řeči, komunikace 

3.1 Řeč a jazyk 

Řeč považujeme za jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Člověk tuto schopnost 

vytvářenou mluvidly využívá ke komunikaci a k udržování mezilidských vztahů.  

Pomocí řeči sdělujeme své myšlenky, přání a pocity. Díky řeči se odlišujeme od zvířat.  

Klenková uvádí, že pomocí slov a vyjadřováním myšlenek rozumíme řeči vnitřní a to nejen 

verbálně, ale také graficky (neverbálně).19 

„Řeč má složku symbolickou (percepční, vnímavou) a složku motorickou (expresivní, 

výrazovou).”20 

Průcha s Veteškou ve svém slovníku vyjadřuje jazyk jako systém znaků, který se používá 

pro komunikaci.21 

Jazyk je soustava zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků znakové povahy, 

schopná vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě a jeho vlastní vnitřní prožitky.22 

3.2 Komunikace 

Komunikace (z lat. communicatio lze chápat jako pojem spojování, sdělování). Komunikace 

nás doprovází od narození po celý náš život. Hlubšímu pojetí komunikace, které v češtině 

vyjadřujeme termínem sdílení, odpovídá i latinský ekvivalent “communicare est multum 

dare”, tedy “komunikovat znamená mnoho dát”.23 

  

                                                           
 
19 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

20 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. S.24 

21 PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024739601. 

22 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 

23 MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.  

ISBN 8021010703 
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Komunikace označuje vysílání a přijímání informací (zvuky, řeč, gesta, mimika, aj.).  

V užším slova smyslu se komunikací míní sdělování významů mezi lidmi pomocí jazyka: 

• Verbální komunikace nebo prostřednictvím nejazykových prostředků 

• Neverbální komunikace - gesta, mimiky, pohyby těla  

Mikulaštík ve své knize uvádí několik pojmů, které jsou nezbytnou součástí komunikačního 

procesu mezi ně patří: komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační jazyk, 

komunikační kanál, feedback, komunikační prostředí, kontext.24 

3.3 Verbální a neverbální komunikace 

Verbální komunikací rozumíme komunikaci slovní, písemnou a paraverbální. Hlavní rozdíl 

mezi verbální a neverbální komunikací je, že verbální komunikace je prováděna ústně a bývá 

téměř vždy doprovázena neverbální komunikací. Ta může být v různé míře uplatňována  

a závisí na mnoha subjektivních i objektivních faktorech. Neverbální komunikaci můžeme 

uskutečňovat samostatně.25 

Venglářová, Mahrová definují neverbální komunikaci jako řeč těla: „Patří k ní všechny 

projevy, které vysíláme, aniž bychom mluvili, a i ty, kterými řeč doprovázíme. Výzkumné 

studie prokázaly, že stejně jako mluvená řeč, jsou i neverbální projevy plynulým jazykem  

se svým zvláštní tempem, rytmem, slovníkem a gramatikou. Podíváme-li se na neverbální 

komunikaci podrobněji, zjistíme, že má několik funkcí. Používáme ji k tomu, abychom její 

pomocí řeč podpořili, nebo také úplně nahradili. Její pomocí vyjadřujeme emoce,  

své interpersonální postoje.”26 

Mezi další oblasti neverbální komunikace patří i různé zdobnosti, fyzické a jiné aspekty 

vlastního zjevu, ale i to jak se oblékáme.27 

                                                           
 
24 MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 

Manažer. ISBN 9788024723396. 

25 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

26 VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 8024712628. S.39 

27 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 
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3.4 Narušené komunikační schopnosti, poruchy řeči 

Vývoj řeči u dítěte neprobíhá, jako samostatný proces, ale je také ovlivňován vývojem 

senzorického vnímání, motoriky, myšlení a také jeho socializací. Vývoj řeči tedy neprobíhá 

jako samostatný proces. Jde o proces, který ovlivňují různé faktory, a to vnitřní a vnější. 

Vnitřní faktory vyplývají ze stavu organizmu a schopností dítěte, prostředí, ve kterém žije. 

A působí na něj vnějšími faktory. U vnějších faktorů jde o celkový vliv prostředí a výchovy, 

hlavně množství a přiměřenost podnětů, stimulace dítěte ke komunikaci.28 

„Komunikačná schopnosť jednotlivca je narušená vtedy, ak niektorá rovina (alebo niekoľko 

rovín súčasne) jeho jazykových prejavov pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho 

komunikačný zámer. Pritom môže ísť o foneticko-fonologickú, syntaktickú, morfologickú, 

lexikálnu, pragmatickú rovinu jazykových prejavov, resp. môže ísť o verbálnu i neverbálnu, 

hovorenú i grafickú formu interindividuálnej komunikácie, jej expresívnu i receptívnu 

zložku.”29 

Mezi poruchy řeči řadíme problémy s plynulostí řeči např. koktání, nezřetelná artikulace, 

afázie již nabyté schopnosti řeči nebo potíže s hledáním vhodných výrazů.30 

V následujících podkapitolách jsme se zabývali jednotlivými poruchami řeči. Ne všemi 

poruchami řeči trpí děti s Downovým syndromem, ale pro ucelenost kapitoly je uvádíme. 

Děti s Downovým syndromem trpí nejčastěji: balbuties (koktavost), dyslálie (patlavost), 

dysartrie (porucha artikulace), rinolálie (huhňavost), tumultus sermonis (breptavost),  

více v podkapitole Vývoj řeči u dětí s Downovým syndromem. 

3.4.1 Vývojová dysfázie 

Vývojová dysfázie je chápána jako porucha řeči ve vlastím slova smyslu. Je způsobena 

zásahem do jejího vývoje již od počátku. Není to tedy stav získaný až po osvojení si řeči.31 

                                                           
 

28 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

29 LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy 

k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1990. ISBN 8008004479. S.19 

30 DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada).  

ISBN 9788024720180. 
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Dle Klenkové jde o specificky narušený vývoj řeči, kdy je narušená komunikační schopnost, 

kterou řadíme k vývojovým poruchám. 

Má systémový charakter a zasahuje receptivní i expresivní složky řeči. A to v různých 

jazykových rovinách (postihuje výslovnost, gramatickou strukturu, slovní zásobu).32 

3.4.2 Afázie 

Afázie je oproti dysfázii ztráta již nabyté schopnosti komunikace řeči (mluvou). Slovo afázie 

má kořeny v řečtině (aphatos = němý, nemluvící). Projevuje se neschopností tvořit řeč  

anebo řeči rozumět.33 

„Afázie vzniká poškozením korových center řeči v dominantní mozkové hemisféře,  

která jsou na produkci a rozumění řeči specializovaná.”34 

Nejčastějšími příčinami vzniku jsou cévní mozkové příhody, úrazy mozku, mozkové 

nádory, encefalitidy a meningocefalitidy, intoxikace centrální nervové soustavy  

a degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy35 

3.4.3 Mutismus 

U mutismu jde o útlum řečových projevů při zachovalých fatických funkcích. Mutismus 

bývá považován za afázii nebo poruchu vědomí. Je charakteristický nemluvením,  

i když normálně nebo téměř normálně chápeme jazyk a máme schopnost řečového 

vyjadřování, plně dostačující pro sociální komunikaci.36 

Mutismus tedy znamená oněmění. Jde o nepřítomnost nebo ztrátu řečových projevů,  

přičemž tato ztráta není podmíněna organickým poškozením centrálního nervového 

systému.37 

                                                           
 

31 ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071785466 

32 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

33 KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Logopedie v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada).  

ISBN 9788024728353. 

34 KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Vady řeči u dětí: návody pro praxi. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada).  

ISBN 9788024739410. S. 48 

35 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

36  BARTOŠ, Aleš. Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi. V Praze: Univerzita Karlova, 2004.  

ISBN 8024609215. 
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U dětí předškolního a mladšího školního věku se nejčastěji setkáme s tzv. efektivním 

mutismem, tento typ bývá symptomem určitých syndromů i u dospělého věku.38 

3.4.4 Dyslálie 

Dyslalie (patlavost) je popisována jako neschopnost používat hlásky či skupiny v mluvené 

řeči.39 

Dyslálie je nejrozšířenější porucha komunikační schopnosti. Projevuje se již v dětském 

věku, ale velmi často přetrvává až do dospělosti. Musíme rozlišovat nesprávnou výslovnost, 

která je vývojovým, přechodným jevem, od vadné výslovnosti, která má patologický 

charakter.40 

3.4.5 Dysartrie 

Dysartrie je porucha artikulace. Nejčastěji při organickém poškození centrálního nervového 

systému. Kromě porušeného hláskování bývá narušen v různé míře i proces respirace 

(dýchání), fonace (tvorba hlasu), zvuk řeči, vyskytuje se dysprozódie, tj. narušení 

prozodických faktorů - melodie, tempa, rytmu, přízvuku.41 

Dysartrie je tedy označení pro poruchu mluvy. Dysartrie je způsobena vadnou koordinací 

mluvního procesu na základě organického poškození. Typ dysartrie se také označuje podle 

toho, kde se chorobná příčina nachází.42 

Nejčastěji se s dysartrií můžeme setkat u vývojových poškození (např. u DMO).  

Může jít ale o získané obtíže v průběhu života (zánětlivá onemocnění mozku, nádory, úrazy 

hlavy, cévní onemocnění, degenerativní a toxická onemocnění centrálního nervového 

                                                           
 

37 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 

38 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

39 ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071785466. 

40 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

41 PIPEKOVÁ, Jarmila, ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006. 

 ISBN 8073151200. 

42 KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Logopedie v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada).  

ISBN 9788024728353. 
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systému). Dysartrie se dělí na různé typy podle lokalizace postižení centrálního nervového 

systému - kortikální, pyramidová, extrapyramidová, bulbární, cerebrální, smíšená.43 

3.4.6 Rinolalie 

Při huhňavosti (rinolalie) jsou deformovány zvuky artikulovaných hlásek. Jde o velmi 

nápadnou poruchu zvuku řeči. Výskyt huhňavosti je v dětském věku velmi častý.44 

Huhňavost můžeme rozdělit na huhňavost zavřenou, otevřenou a smíšenou. U Huhňavost 

můžeme rozdělit na huhňavost zavřenou, otevřenou a smíšenou. 

U huhňavosti zavřené je-li snížena rezonance hlasité mluvy nějakou překážkou v nose nebo 

nosohltanu (např. zbytnělá nosní mandle). U této huhňavosti bývá dýchání povrchní, hrudník 

se málo vyvíjí a začíná se křivit páteř. V tomto důsledku dochází k zánětům průdušek  

a katarům sluchové trubice, které provází nedoslýchavost. Často ubývá chuť k jídlu.  

Je narušen spánek, v noci se děti pomočují, mají unavený vzhled, otevřená ústa a bývají 

nepozorné. Odstraněním nosní mandle dochází k úpravě tohoto stavu. 

Když u mluvení uniká vzduch nosem, mluvíme o huhňavosti otevřené. Příčinou jsou 

nejčastěji funkční poruchy nebo organické změny patrohltanového uzávěru, obrny měkkého 

patra, vrozené zkrácení měkkého patra, proděravění patra úrazy, rozštěpy patra apod.45 

Smíšená huhňavost vzniká kombinací hypernazality s hyponazalitou (smíšená rinolalie, 

rhinolalia mixta, hyper-hyponazalita).46 

3.4.7 Palatolalie 

Palatolalie (z lat. palatum - patro) - narušená komunikační schopnost, jejíž prvotní příčinou 

je orofaciální rozštěp, konkrétně rozštěp patra. Orofaciální rozštěpy jsou těžké kongenitální 

vady. Vznikají porušením vývoje střední třetiny obličeje.47 

                                                           
 

43 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 
44 BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). 

ISBN 9788024730080. 

45 NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. Pedagogika (Grada). 

ISBN 8024707381. 

46 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

47 BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). 

ISBN 9788024730080. 
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Orofaciální rozštěpy patří k vývojovým vadám. Jde o orgánové postižení. Nejčastěji 

postihuje pevné útvary oddělující dutinu ústní od dutiny nosní nebo orgány patrohltanového 

uzávěru. Změny rezonance jsou pro palatolalii charakteristické (zvýšená a deformovaná 

nazalita, otevřená huhňavost), porušená artikulace, narušené neverbální chování.  

Děti s palatolálií mívají často opožděný vývoj řeči. Velmi časté jsou poruchy sluchu,  

může být také deformován hlas (palatofonie).48 

3.4.8 Balbuties (Koktavost) 

Koktavost, zadrhávání, balbuties, to všechno jsou názvy označující jednu poruchu. Vznik 

koktavosti stoupá v obdobích, kdy dochází k velmi rychlému vývoji dítěte nebo v období 

životních změn. Událost nebo situace může v těchto “rizikových obdobích” způsobit 

přetížení nervové soustavy a vyvolat poruchu řeči - koktavost. Koktavost může také 

vzniknout náhle v důsledku duševního úrazu, šoku, ale i radosti, která překročí rozumnou 

mez.49 

„Koktavost (balbuties) je porucha řeči charakterizovaná častým opakováním  

nebo protahováním zvuků, slabik či slov, anebo častým váháním či přestávkami v řeči.”50 

Koktavost řadíme mezi nejtěžší a nejnápadnější druh narušené komunikační schopnosti. 

Tato porucha má velmi často nepříznivý dopad na osobnost člověka, jeho školní, pracovní  

a sociální adaptaci.51 

Koktavost má mnoho různých příznaků. Nejvýraznějším jsou nedobrovolné  

a nekontrolovatelné dysfluence při řeči (tónické projevy - tlačení, napínání hlásek,  

klony - trhané opakování hlásek, slabik).52 

 

                                                           
 

48 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

49 KUTÁLKOVÁ, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 

Pro rodiče. ISBN 9788024730806 

50 HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024629988. S. 391 

51 ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071785466 

52 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 
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3.4.9 Tumultus Sermonis (Breptavost) 

Breptavost je popisována jako porucha plynulosti řeči. Tempo řeči je zrychlené,  

že je narušena její plynulost. Střídají se pauzy a “výbuchy řeči”. Díky tomuto střídání  

se může řeč stávat naprosto nesrozumitelnou. Stává se, že lidé zaměňují breptavost  

s koktavostí, přestože to jsou naprosto rozdílné poruchy řeči. U breptavosti nedochází  

k opakování hlásek nebo slov, ale slova nezapadají do správné gramatické skladby vět.53 

Příčiny vzniku breptavosti nejsou doposud úplně známy, může jít o dědičnost,  

ale i o organický podklad (minimální poškození mozku v podkorové oblasti).54 

Breptavost se projevuje od raného dětství a přetrvává do období dospívání a může přetrvávat 

i déle.55 

3.5 Vývoj řeči u zdravě narozených dětí 

„Vývoj řeči a komunikace je jedním z nejúžasnějších a nejdůležitějších momentů v rámci 

ontogeneze. Začíná novorozeneckým křikem, který resp. nemusí být projevem 

nespokojenosti, chybění něčeho (je jenom reflexní činností). Následně zvukové projevy slouží 

k uspokojení základních potřeb (dítě jimi spolu s řečí těla dává najevo spokojenost  

či nespokojenost). Postupně se řeč stává prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, 

usměrňování sociálních interakcí a zároveň také nástrojem myšlení (kolem dvou let se řeč  

a myšlení začínají prolínat, vzájemně se ovlivňují a podmiňují, řeč se postupně stává 

intelektuální a myšlení verbálním). Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období do šesti  

až sedmi let s tím, že nejprudší tempo je do tří až čtyř let.”56 

3.5.1 Přípravné stádium vývoje řeči 

Přípravná stádia řeči probíhají od narození do osmého měsíce života, kdy si dítě osvojuje 

základní návyky a dovednosti. Mezi tato přípravná stádia řeči uvádíme křik, broukání, 

pudové a napodobující žvatlání, rozumění řeči. 

                                                           
 

53 POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hrajeme si s básničkou. Praha: Grada, 2007. Pro rodiče. ISBN 9788024717098. 

54 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 

55 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

56 KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Vady řeči u dětí: návody pro praxi. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). 

 ISBN 9788024739410. S.28 
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První hlasová reakce - křik 

Křik je prvním komunikačním projevem dítěte. Jedná se o hlasový reflex, kdy jde o reakci 

dítěte na změnu prostředí, teploty okolí a krevního oběhu. Po prvním vdechu následuje 

výdech, který je doprovázen hlasem.57 

Broukání 

Někdy kolem druhého až třetího měsíce začíná dítě vydávat neurčité hrdelní hlásky,  

ty postupně začínají být broukavé. Toto období nazýváme broukání. Tyto hlasové projevy 

zcela nesouvisí se stavem sluchu. Broukání nevyvolávají žádné vnější projevy, je vrozené, 

instinktivní.58 

Pudové žvatlání 

Pudové žvatlání navazuje na stadium křiku a broukání. Tyto přechody jsou plynulé. 

Hovoříme, že jde o hru s mluvidly. Dítě řečovými orgány vykonává podobné pohyby  

jako při příjmu potravy, které současně doprovází hlasem. 

Napodobující žvatlání 

Okolo šestého až osmého měsíce následuje období napodobujícího žvatlání. Dítě začíná 

napodobovat zvuky. Napodobuje zvuky, které samo vydává a imituje zvuky svého prostředí. 

Zde se již plně zapojuje vědomá zraková i sluchová kontrola. 

Rozumění řeči 

Období rozumění řeči nastupuje okolo desátého měsíce. Toto období přechází k vlastnímu 

vývoji řeči dítěte.59 

  

                                                           
 

57  KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 

58 PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010.  

Sestra (Grada). ISBN 9788024729688 

59 KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie: text 

k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 9788073152291. 
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M. Sovák60 rozlišuje řečový vývoj do třech základních stádií: 

1. Období křiku 

2. Období žvatlání 

3. Období vývoje vlastní řeči  

V. Lechta61 kategorizuje úroveň vývoje dítě do pěti kategorií:  

1. Období pragmatizace 

2. Období sémantizace 

3. Období lexémizace 

4. Období gramatizace 

5. Období intelektualizace 

3.6 Vývoj řeči u dětí s Downovým syndromem 

Vývoj jak zdravých dětí, tak dětí s Downovým syndromem postupuje plynule. Podíváme-li 

se o několik měsíců nebo let nazpět, zjistíme, že vývoj dětí probíhá způsobem “brzda, plyn”. 

Takzvané přibrždění představuje období, kdy z našeho pohledu se zdá, že si dítě žádné nové 

dovednosti nenaučilo.62 

Děti i dospělí lidé s Downovým syndromem mají nějaký druh, formu a stupeň narušené 

komunikační schopnosti. Někdy se jedná jen o lehké narušení. Může ale jít i o úplnou 

neschopnost verbálně komunikovat.63  

„Lechta (2008) uvádí, že je to právě pomalejší a opožděný řečový vývoj a typické znaky řeči 

osob s Downovým syndromem, které tyto lidi v komunikaci odlišují od majority.  

                                                           
 

60 Klub nejmenších, ©2011-2015, Vývoj řeči obecně, http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-

a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/ [cit. 1. 4. 2017] 

61 Klub nejmenších, ©2011-2015, Vývoj řeči obecně, http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-

a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/ [cit. 1. 4. 2017] 

62 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 

63 Klub nejmenších, ©2011-2015, Jak funguje integrace dětí s DS do základních škol v podmínkách ČR, 

http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/integrace-deti-s%c2%a0ds-do-zakladni-skoly/3-jak-

funguje-integrace-deti-s-ds-do-zakladnich-skol-v-podminkach-cr/ [cit. 17. 2. 2017] 

http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/
http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/
http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/
http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/hry-a-cviceni-pro-rozvoj-reci-ditete-s-ds/3-vyvoj-reci-u-ditete-s-ds/
http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/integrace-deti-s%25c2%25a0ds-do-zakladni-skoly/3-jak-funguje-integrace-deti-s-ds-do-zakladnich-skol-v-podminkach-cr/
http://www.klubnejmensich.cz/prace-studentu-o-ds/integrace-deti-s%25c2%25a0ds-do-zakladni-skoly/3-jak-funguje-integrace-deti-s-ds-do-zakladnich-skol-v-podminkach-cr/
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Mezi nejčastější poruchy řeči u osob se syndromem patří dyslalie, dysartrie, balbuties, 

breptavost a vývojová nemluvnost. Může se objevit i palatolalie a huhňavost.”64  

Novorozenci s Downovým syndromem velmi dobře reagují na zvuky, které ve svém okolí 

slyší. Malé dítě se snaží komunikovat pomocí nejrůznějších výkřiků. Přičemž každý výkřik 

vyjadřuje určitou konkrétní potřebu. Brumlání a vrnění se opakuje častěji a intenzivněji, 

kolem šestého měsíce se průměrné dítě s Downovým syndromem vyžívá v hlučném žvatlání. 

Toto je příprava na budoucí řeč. Kolem druhého roku života dítěte s Downovým syndromem 

se naučí rozumět jazyku. Většinou kolem druhého roku života řekne dítě s Downovým 

syndromem první slůvko. Mezi druhým a třetím rokem začíná výrazný rozvoj jazyka a řeči. 

Dítě v tomto věku mnohem lépe rozumí, na požádání přinese známé předměty. U většiny 

dětí s Downovým syndromem se jazykový vývoj za vývojem ostatních oblastí opožďuje. 

Dětem s velkými potížemi s učením může pomoci “znakování”. Většina dětí, které se naučí 

znakovat, se uklidní a zlepší své komunikační schopnosti. Malým dětem velmi pomáhá 

“Makaton”. Téměř každý předškolák s Downovým syndromem dokáže na požádání říct  

své křestní jméno. Umí také pojmenovat mnoho věcí z jeho okolí. Jeho věty jsou většinou 

delší a obsahují nové části řeči, jako jsou zájmena a později přídavná jména a příslovce. 

Stále dělá gramatické chyby a slova vyslovuje špatně. Komunikace je spíše monologem  

než oboustrannou komunikací. Do dvanácti let má dítě s Downovým syndromem slovní 

zásobu kolem 2000 slov. Mezi šestým a sedmým rokem se ptá hlavně “kde” a “kdo”: v deseti 

letech nejčastěji začíná věty slovem “proč”.65 

  

                                                           
 

64  Klub nejmenších, ©2011-2015, Výzkum zkušeností rodičů s využitím alternativních metod pro rozvoj 

komunikace dětí s DS, http://www.klubnejmensich.cz/analyza-moznosti-rozvoje-komunikace-u-deti-s-

downovym-syndromem-2/3 [cit. 17.2.2017] 

65 SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. 

Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Rádci pro zdraví. ISBN 8071789739. 

http://www.klubnejmensich.cz/analyza-moznosti-rozvoje-komunikace-u-deti-s-downovym-syndromem-2/3
http://www.klubnejmensich.cz/analyza-moznosti-rozvoje-komunikace-u-deti-s-downovym-syndromem-2/3
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4 Alternativní a augmentativní komunikace 

Augmentativní a alternativní komunikace byla vytvořena za účelem kompenzace poruch  

v oblasti expresivní komunikace. Slovo augmentativní ukazuje: že může vést ke zlepšení 

efektivity komunikace skrze existující prostředky (včetně řeči). Alternativní komunikace 

dočasně či trvale nahrazuje řeč.66 Augmentativní (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy 

komunikace mají podporovat existující, nedostatečné komunikační schopnosti.67 

Kroupová uvádí, že alternativní a augmentativní komunikace se pokouší kompenzovat  

(po určitou dobu nebo trvale) projevy poruchy u osob se závažnými expresivními 

komunikačními poruchami, tj. se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Augmentativní 

systémy komunikace podporují již existující, ale pro běžné dorozumívání málo dostatečné 

komunikační schopnosti.68 

Dle Šarounové jsou tyto metody nabídkou a velkou šancí především pro ty, kdo nemohou 

dostatečně komunikovat mluvenou řečí, tuto podporu obvykle využívají děti, ale i dospělí  

s těžkými komunikačními poruchami na podkladě různých diagnóz.69 

Závažné poruchy komunikace jsou nejčastějším důsledkem: 

• Vrozených poruch - mozkové obrny, těžkých vývojových vad řeči, mentálního 

postižení, autismu, kombinovaných postižení 

• Získaných poruch - po mozkové cévní příhodě, úrazech a nádorech mozku, 

získaných kombinovaných postižení 

• Degenerativních onemocnění - Parkinsonovy choroby, Hungtingonovy choroby, 

Alzheimerova syndromu, aj.70 

                                                           
 

66 BONDY, Andy a Lori FROST. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007.  

Psyché (Grada). ISBN 9788024720531. 

67 PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010.  

Sestra (Grada). ISBN 9788024729688 

68  KROUPOVÁ, Kateřina. Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada, 2016. 

Pedagogika (Grada). ISBN 9788024752648. 

69 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 
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Alternativní a augmentativní komunikaci používá mnoho dětí i rodičů bez těžké 

komunikační poruchy. Používají ji pro usnadnění komunikace mezi rodiči a dětmi, kteří mají 

například komunikaci určitým způsobem omezenou. 

4.1 Druhy alternativní a augmentativní komunikace 

V této kapitole se zaměříme na pomůcky alternativní a augmentativní komunikace.  

Většina dětí s Downovým syndromem tyto pomůcky nevyužívá všechny najednou.  

Děti s Downovým syndromem ke své komunikaci využívají osobních komunikačních 

tabulek či jen komunikačních tabulek. Tato pomůcka patří mezi pomůcky netechnické  

a seznámíme se s ní v následující kapitole. 

4.1.1 Pomůcky technické 

Technických pomůcek existuje ve světě nesčetné množství. Nejčastěji slouží jak k přímému 

dorozumívání (pomůcky s hlasovým výstupem), tak k ovládání počítače pro lidi s těžkým 

tělesným postižením.71 

Mezi technické pomůcky (anglicky high-tech, na rozdíl od netechnických low-tech) řadíme 

pomůcky s hlasovým výstupem - jednoúčelová zařízení pro komunikaci, počítače a tablety. 

Pomůcky s hlasovým výstupem (dedicated aids - tedy jednoúčelové pomůcky  

ke komunikaci) se využívají v alternativní komunikaci již dlouhá léta.72 

Pomůcky s hlasovým výstupem – komunikátory 

Pomůcky s hlasovým výstupem jsou zjednodušeně řečeno ozvučené komunikační tabulky, 

někdy bývají označovány též jako komunikátory. 

  

                                                           
 

70 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní 

komunikaci, ©2009-2011, Co je AAK a komu je určena, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-co-je-

aak-9 [cit. 17. 2. 2017] 

71 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní 

komunikaci, ©2009-2011, Pomůcky, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-pomucky-12  

[cit. 17. 2. 2017] 

72 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-co-je-aak-9
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-co-je-aak-9
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-pomucky-12
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Tyto komunikátory dělíme podle typu: 

• Na pomůcky se statickým displejem (tedy počet okének na pomůcce je předem dán, 

a pokud má přístroj více úrovní, symboly pro jednotlivé úrovně se musejí měnit 

ručně) 

• Pomůcky s dynamickým displejem (na pomůcce lze naprogramovat různý počet 

okének, přístup do dalších úrovní a změnu symbolů v další úrovni). 

Dále tyto pomůcky dělíme:  

• Zda používají hlasový výstup ve formě digitalizovaného hlasu (sdělení se nahraje 

přes mikrofon)  

• Pomocí syntetického hlasu (pomůcka přečte napsané sdělení syntetickým hlasem).73 

Pomůcky s hlasovým výstupem mohou být takové, do nichž lze nahrát a následně jimi 

přehrát verbální sdělení. Dále to může být zařízení s více tlačítky, které dokáže uchovat  

v paměti více sad sdělení. Tyto pomůcky mohou fungovat jako komunikační tabulky.74 

Pomůcky s jedním tlačítkem 

Nejjednodušší uváděnou pomůckou je velké tlačítko. Pomocí tohoto tlačítka lze přes 

mikrofon nahrát jedno sdělení. Následujícím stiskem tlačítka se sdělení přehraje (například 

“Já chci kreslit”). U toho zařízení nejde o rozšíření dorozumívání konkrétního klienta,  

ale je velmi vhodné pro začátky alternativní a augmentativní komunikace u malých dětí  

či u klientů s těžšími formami mentálního postižení. Také mohou být velkým pomocníkem 

ve třídě či skupině, kde je více nemluvících klientů.75 

  

                                                           
 

73 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

74  ZIKL, Pavel. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada).  

ISBN 9788024738529. 

75 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160.  
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Obrázek 3: Komunikátor s jedním tlačítkem76 

 

 

 

 

 

 

 

  

Počítače 

Jde o počítač vybavený speciálním softwarem. Velkou výhodou je možnost současného 

využití počítače např. pro výuku. Je také možné změnit systém podle individuálních potřeb 

uživatele. Vhodnější se zdá být přenosný počítač (tablet).77 

Obrázek 4: Přenosný počítač se speciálním softwarem Grid 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

76 Diakonie českobratrské církve evangelické, ©2017, Alternativní komunikace 

http://lifetool.diakonie.cz/pomucky-nase-sluzby/alternativni-komunikace/ [cit. 1. 4. 2017] 

77 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní 

komunikaci, ©2009-2011, Metody a postupy AAK, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-

postupy-aak-7 [cit. 17. 2. 2017] 

78 Diakonie českobratrské církve evangelické, ©2017, Alternativní komunikace, 

http://lifetool.diakonie.cz/pomucky-nase-sluzby/alternativni-komunikace/ [cit. 1. 4. 2017] 

http://lifetool.diakonie.cz/pomucky-nase-sluzby/alternativni-komunikace/
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
http://lifetool.diakonie.cz/pomucky-nase-sluzby/alternativni-komunikace/
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4.1.2 Pomůcky netechnické 

Netechnické pomůcky (anglicky low tech) jsou pomůcky, které nevyužívají ke svému 

provozu elektrický proud ani napájení z baterie. Jejich používání nevyžaduje nácvik 

ovládání, pravidelné dobíjení ani nutné zásahy v případě porouchání pomůcky. Vzhledem  

k tomuto jsou cenově dostupné. Bohužel ale nemají hlasový výstup, který je pro uživatele  

i pro komunikačního partnera důležitý a může dorozumívání urychlit a zefektivnit.  

V naší zemi jsou tyto pomůcky velmi rozšířené, neboť jsou na rozdíl od technických 

pomůcek levné a dostupné.79 

Fotografie a komunikační tabulky z fotografií 

Fotografie jsou nejčastější volbou nejen u dětí, ale i u dospělých, u kterých začínáme 

pracovat s alternativní a augmentativní komunikací. Využíváme je pro zobrazení 

konkrétních osob a míst. Velkou výhodou fotografie je neutralita z hlediska věku i úrovně 

kognitivních schopností uživatelů. 

Díky digitálním fotoaparátům, chytrým mobilním telefonům a internetu dnes není složité 

fotografii pořídit. Při jejich pořízení pro potřeby komunikace bychom měli dodržovat 

důležitá pravidla. Zobrazovaný předmět či člověk by měl být vyfocen na bílém  

či kontrastním pozadí, tato fotografie by měla mít dostatečný kontrast a kvalitu.  

Když tvoříme fotografie lidí, měla by být na fotografii vždy pouze jedna osoba a tato 

fotografie by měla být následně označena jménem. Fotografie by neměly obsahovat 

nedůležité a rozptylující detaily. U fotografií, které představují činnost, bychom měli dbát, 

aby bylo jednoznačné, co představují. S fotografiemi pracujeme jednotlivě pomocí kartiček 

nebo je sestavujeme do komunikačních tabulek.80 

Grafické symboly 

Pro potřeby nemluvících byly navrženy různé typy grafických symbolů, mohou  

být černobílé či barevné. Některé se využívaly (a mohou využívat i nyní) pro výuku čtení  

u dětí s postižením. Grafické symboly mohou pomoci dětem pochopit strukturu prostředí,  

                                                           
 

79 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

80 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160.  
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sled činností v čase, stavbu věty, jsou výhodné i pro možnost vyjádření abstraktních 

jazykových pojmů.81 

Obrázek 5: Grafické symboly82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboly PCS (Picture Communication Symbol) 

Jde o systém obrázkových symbolů vytvořených v USA. Tento systém je ale v oblasti 

alternativní komunikace rozšířen po celém světě. Databáze byla přeložena do téměř všech 

jazyků. K rozšíření symbolů došlo mimo jiné díky zpřístupnění počítačového programu 

Boardmaker. Ten umožňuje vytvářet materiály se symboly na míru jednotlivých klientů. 

Symboly jsou rozděleny podle kategorií - jídlo, slovesa, doprava atd. Symboly jsou barevné, 

nebo je můžeme používat i v černobílé formě (v programu se dá jednoduše přepínat mezi 

barevnou a černobílou podobu). Základní verze programu obsahuje na 5000 symbolů,  

jejich zásobu lze výrazně zvýšit pomocí dodatků (Addendums). Databáze symbolů  

je přeložena do češtiny. Program ale není pro češtinu plně lokalizován (menu programu 

zůstává v angličtině).83 

  

                                                           
 

81 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní 

komunikaci, ©2009-2011, Metody a postupy AAK, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-

postupy-aak-7 [cit. 27. 3. 2017] 

82 The Noun Project, [b. r.], Icon for everything, https://thenounproject.com [cit. 1. 4. 2017] 

83 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160.  

http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
https://thenounproject.com/
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Obrázek 6: Symboly PCS84 

 

 

 

 

 

 

Symboly Widgit 

Vznikly ve Velké Británii pod názvem Rebus. Stejně jako v případě symbolů PCS je jejich 

databáze přeložena do většiny jazyků. Symboly jsou dobře rozpoznatelné a velkou výhodou 

je vhodnost pro všechny věkové kategorie. Čitelně zobrazují pouze jediný pojem.85 

Obrázek 7: Symboly Widgit86 

 

 

 

  

 

Piktogramy (PICS – Pictogram Ideogram Communication Symbol) 

Piktogramy nejčastěji charakterizujeme jako jednoduchá zobrazení. Jsou srozumitelná všem 

kategoriím osob bez ohledu na jejich kulturu, postižení, národnost nebo věk.87 

                                                           
 

84  Mayer-Johnson, ©2016, PCS Classic, http://www.mayer-johnson.com/pcs-collections/ [cit. 1. 4. 2017] 

85 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160.  

86 ADS Friendly, [b. r.], Pecs Pictures, http://board.asdfriendly.org/?showtopic=28453 [cit. 1. 4. 2017] 

87 BENDOVÁ, Petra a Pavel ZIKL. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. Pedagogika 

(Grada). ISBN 9788024738543 

http://www.mayer-johnson.com/pcs-collections/
http://board.asdfriendly.org/?showtopic=28453
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Piktogramy byly vytvořeny v Kanadě v roce 1980. Jejich autorem je logoped  

Subhas C. Maharaj. Piktogramy se nejprve rozšířily ve skandinávských zemích,  

kde jsou dodnes hodně používány a dále doplňovány (např. v organizaci Specialpedagogiska 

institutet, Sweden). Jde o černobílé symboly (jednoduchý bílý symbol na černém pozadí).  

Právě pro jejich jednoduchost nebývají první volnou při hledání vhodných technik  

pro alternativní komunikaci. Rodiče i profesionálové se obávají, že budou pro děti příliš 

nezajímavé a monotónní.88 

V české republice je nejvíce rozšířen soubor černobílých piktogramů. Tento soubor obsahuje 

okolo 700 obrázkových symbolů, které znázorňují osoby, věci, činnosti, představy, 

vlastnosti, pocity a vztahy.89 

Dle Klenkové jsou tyto piktogramy velmi snadno srozumitelné všem a jejím jednoduchým 

řazením piktogramů je možné seskládat věty nebo například rozvrh hodin, program dne 

apod.90 

Obrázek 8: Piktogram (jídlo)91 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

88 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

89 BENDOVÁ, Petra a Pavel ZIKL. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. Pedagogika 

(Grada). ISBN 9788024738543 

90 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. Pedagogika. ISBN 8024711109. 

91 Clipart logo, ©2017, http://cz.clipartlogo.com/image/geant-pictogram-restaurant-clip-art_469345.html  

[cit. 1. 4. 2017] 

http://cz.clipartlogo.com/image/geant-pictogram-restaurant-clip-art_469345.html
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Systém Bliss 

Komunikační systém Bliss využívá jednoduché obrázky. (Klenková, 2006) Komunikace 

pomocí Bliss symbolů u dětí s mentálním postižením zpravidla nejčastěji probíhá jejich 

ukazováním (identifikací) prstem, nebo vlastní manipulací těmito symboly.92 

Systém Bliss se v současné době skládá z více než 5000 grafických symbolů. Každý symbol 

nebo Bliss-slovo se skládá z jednoho nebo více Bliss-znaků, které mohou být kombinovány 

v nekonečno způsobů, jak vytvořit nové symboly. Systém Bliss může být použit jak pro děti 

i dospělé, tak je vhodný pro osoby s širokou škálou intelektuálních schopností.93 

Obrázek 9: Systém Bliss (znaky pro dům, slunce, elektriku)94 

 

 

 

 

Komunikační tabulky 

Komunikační tabulky sestavujeme ze symbolů. Tyto tabulky mohou mít různé podoby  

a můžeme je kombinovat i s fotografiemi. K sestavování těchto tabulek je potřebné základní 

vyšetření komunikační schopnosti. Velmi důležitá je slovní zásoba.95 Komunikační tabulky 

vychází z potřeb uživatele: organizace symbolů v ploše, případně v prostoru je založena  

na pohybových a zrakových možnostech uživatele (velikost tabulky, velikost a umístění 

symbolů, barevný kontrast) a zohledňuje také jeho jazykové potřeby. Vybraný symbol  

pak nemluvící dítě či dospělý ukáže prstem, pěstí, pohledem, světelným paprskem 

umístěným na hlavě atd., podle svých motorických možností. Dítě by samo mělo být vtaženo 

do procesu výběru slovní zásoby a uspořádání tabulky tak, aby byla pro něho zajímavá  

                                                           
 

92 BENDOVÁ, Petra a Pavel ZIKL. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. Pedagogika 

(Grada). ISBN 9788024738543 

93 Blissymbolic Communication International, [b. r.], About Blissymbolics, 

http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics [cit. 17. 2. 2017] 

94  Blissymbolic Communication International, [b. r.], About Blissymbolic, 

http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics [cit. 1. 4. 2017] 

95 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics
http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics
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(i pro jeho vrstevníky). Měla by odrážet osobnost, zájmy a věk uživatele. Podstatné je zajistit 

rozšiřování slovní zásoby. Tvorba tabulky je proces a nová slovní zásoba musí být dostupná 

podle měnící se komunikační situace. Uživatel by měl také umět o tabulku požádat.96 

Obrázek 10: Komunikační tabulka (znak pro stravu)97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní komunikační tabulky 

Osobní komunikační tabulky jsou tvořeny na základě vyšetření. Využijeme  

jeho komunikačních i motorických schopností. Sestavujeme je také na základě rozhovoru  

s rodinou i odborníky, kteří s ním pracují. Tvorba je velmi individuální. Pokud to umožňuje 

stav uživatele, je dobré ho do tvorby osobních komunikačních tabulek zapojit. Tyto tabulky 

nemusejí být nutně tvořeny formou tabulek či knih, symboly je možné sestavit jako součást 

oděvů nebo jiných oblíbených předmětů uživatele.98 

  

                                                           
 

96 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní 

komunikaci, ©2009-2011, Metody a postupy AAK, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-

postupy-aak-7 [cit. 27. 3. 2017] 

97  Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů, [b. r.], Jídlo, 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Speciáln%C3%AD_pedagogika/Komunikačn%C3%AD_tabulky/J%C3%ADdlo 

[cit. 1. 4. 2017] 

98 ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.  

ISBN 9788026207160. 

http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-metody-a-postupy-aak-7
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Speci%25C3%25A1ln%25C3%25AD_pedagogika/Komunika%25C4%258Dn%25C3%25AD_tabulky/J%25C3%25ADdlo
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5 Předškolní věk 

Předškolní věk je nejkrásnější období vývoje dítěte, toto období označujeme od tří do šesti 

let. Černá charakterizuje toto období, kdy dochází k rozvoji poznávacích schopností, 

formování dětské osobnosti a k rozvoji sociálního chování. Základní činností je hra.  

Také dochází k rozvoji sociálních vztahů, zdokonaluje se motorika, zejména senzomotorická 

koordinace.99 

Komplexnější vymezení předškolního období zahrnuje celý věkový rozsah od narození 

dítěte do jeho šesti let. V tomto věku by měl v našich podmínkách následovat vstup do věku 

školního.100 

Říčan toto období charakterizuje jako období, které je plné radosti a nadšení dětí ze života. 

Tyto děti se především hravě seznamují se svým okolím.101  

Hoskovcová uvádí, že pro dítě v předškolním věku je nejvýznamnější rodina, právě ta dítěti 

zajišťuje socializaci, tj. začlenění dítěte do společnosti. Je ale samozřejmé, že dítě se snaží 

spolupracovat a komunikovat s druhými dětmi samo na základě hry v mateřské škole.102 

Toto vývojové období je ukončeno během šestého a půl roku dítěte nástupem do povinné 

školní docházky, kde se musí vyrovnat se zátěží na jeho vzdělání. Dle Kopecké ovlivňuje 

nástup do povinné školní docházky celková zralost dítěte.103 

  

                                                           
 

99 ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 

2008. ISBN 9788024615653. 

100 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. 

a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024744353. 

101 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. 

ISBN 9788026207726. 

102 HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada Publishing, 2006. Psyché. 

ISBN 8024714248. 

103 KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011.  

ISBN 9788024738758 
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6 Problematika průzkumu 

6.1 Cíle průzkumu 

C1: Zjistit, zda děti v předškolním věku s Downovým syndromem mají problém 

v komunikaci. 

C2: Zjistit, zda ke zlepšení komunikace používají alternativní komunikaci. 

6.2 Hypotézy průzkumu 

Na základě stanovených cílů jsem formulovala následující otázky: 

H1: Mají děti v předškolním věku s Downovým syndromem problém v komunikaci? 

H2: Používají tyto děti ke zlepšení komunikace alternativní komunikaci? 

6.3 Metodika a metody průzkumu 

Pro účely získání potřebných dat jsme použili kvantitativní metodiku, dotazníkové šetření. 

Dotazník je efektivní technika, postihne vysoký počet jedinců v nízkých nákladech  

a je časově nenáročná.104 

Pro potřebu této bakalářské práce jsme vypracovali dotazník (viz příloha 1). Dotazník jsme 

distribuovali rodičům dětí s Downovým syndromem v předškolním věku. 

K distribuci jsme použili jen jednu metodu doručení a to osobní předání dotazníků  

ve Speciální mateřské škole Štíbrova v Praze, kterou navštěvují děti s Downovým 

syndromem. 

Celkem bylo takto distribuováno deset dotazníků, bohužel jen pět se vrátilo řádně 

vyplněných. Tři dotazníky nebyly zcela vyplněné a dva se nevrátily vůbec. 

V záhlaví dotazníku jsme respondentky/respondenty (rodiče) informovali, za jakým účelem 

budou získané údaje použity a o anonymitě samotného dotazníku. 

V dotazníku je položeno osm otázek, přičemž první otázka je rozdělena ještě na jednu 

podotázku. 

                                                           
 

104 BÁRTOVÁ, S., HNILICOVÁ, H. 2000. Vybrané metody a techniky výzkumu  

zjišťování spokojenosti pacientů. Brno: IDVPZ, 2000. 118s.  

ISBN 8070133112. 
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Použili jsme otázky uzavřené - nabízely respondentovi možnost výběru ze dvou odpovědí 

(ano/ne), ale i tři otázky otevřené.  Tyto otázky umožnily respondentovi vyjádřit svůj názor. 

Pokud respondent v první uzavřené otázce odpověděl na otázku kladně, zajímalo nás,  

jaký problém dítě v komunikaci má a jakým způsobem tento problém řeší. Následující 

„podotázky“ (tzv. filtrační) byly též otázkami uzavřenými. Otázky 3, 5, 6 a 7 jsou opět 

otázky uzavřené. Otázky 2, 4 a 8 jsou otevřené. V těchto otázkách dostali dotazovaní rodiče 

možnost vyjádřit svůj názor.  

Touto metodikou jsme zjišťovali údaje pro potvrzení hypotéz H1 a H2 v této bakalářské 

práci. 

6.4 Charakteristika výběrového souboru 

Zde zkoumaný soubor respondentů tvořili rodiče dětí s Downovým syndromem,  

kteří navštěvují Speciální mateřskou školu Štíbrova v Praze. Výběrová skupina byla získána 

náhodným kvótním výběrem, kde kvótou bylo navštěvování této speciální mateřské školky. 

Výzkum probíhal na pracovišti Speciální mateřské školky Štíbrova v Praze,  

kde jsme kontaktovali ředitelku a požádali jsme o povolení provést vlastní výzkum  

pro potřeby naší bakalářské práce. Po povolení jsme kontaktovali rodiče dětí s Downovým 

syndromem navštěvující tuto školku a poprosili je o vyplnění dotazníku. Vyplnění dotazníku 

bylo dobrovolné. 

Celkem jsme distribuovali 10 dotazníků. Návratnost těchto dotazníků od rodičů znázorňuje 

tabulka 1 (v absolutních číslech) a graf 1 (v absolutních číslech), viz níže.  

Tabulka 1: Návratnost dotazníků  

  
celkem   

  osobní kontakt n % 

distribuováno 10 10 100% 

navráceno 8 8 80% 

nevráceno  2 2 20% 
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Graf 1:  Návratnost dotazníků 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmá 80% návratnost vyplněných dotazníků. 

Pro zpracování dat z dotazníku jsme použili tabulky i grafy vždy k jednotlivé otázce. Zjištěné 

výsledky jsou v tabulce uváděny v absolutních hodnotách. Grafy jsou pak uvedeny  

v procentech. U otázek otevřených, odpovědi jednotlivých respondentů vypíšeme a shrneme. 

V lednu 2017 jsme písemně kontaktovali ředitelku Speciální mateřské školky Štíbrova  

v Praze, kde jsme chtěli dotazník distribuovat. Ještě tentýž měsíc jsme obdrželi kladnou 

odpověď k distribuci dotazníku a následující den jsme tuto školku navštívili a dotazník 

distribuovali rodičům dětem s Downovým syndromem, zda by byli ochotni dotazník vyplnit.  

Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné, a vrátila se nadpoloviční většina distribuovaných 

dotazníků (návratnost dotazníků je uvedena v tabulce 1 a grafu 1). Bohužel u třech dotazníků 

nebyly vyplněny všechny otázky. Do výzkumu bylo tedy zařazeno celkem pět řádně 

vyplněných dotazníků. 

Poslední vyplněný dotazník jsme obdrželi koncem března 2017. 
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7 Výsledky průzkumu 

7.1 Interpretace výsledků průzkumu  

Okruh otázek: 

Otázka č. 1:  

Má Vaše dítě problém v komunikaci?  

(Pokud jste odpověděli ANO, pokračujte prosím od otázky 2 dále. Pokud jste odpověděli NE, 

odpovězte prosím na otázku 1A, děkuji Vám) 

Tabulka 2: Problém v komunikaci 

 n % 

ANO 5 100,00% 

NE 0 0,00% 

CELKEM 5 100,00% 

 

Graf 2: Problém v komunikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky a grafu 2 vyplývá, že z celkového počtu pěti (100%) dotazovaných, odpovědělo  

pět (100%) kladně. To znamená, že 100% dotazovaných rodičů uvedlo, že jejich dítě  

s Downovým syndromem má problém v komunikaci. 
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Otázka č. 1A: 

Pokud jste odpověděli ne, používá Vaše dítě ke komunikaci řeč?  

Na tuto podotázku neodpověděl žádný z dotazovaných. Všichni dotazovaní odpověděli  

v otázce 1, že jejich dítě má v komunikaci problém a tudíž pokračovali otázkou 2. 

Otázka č. 2:  

Jaký problém v komunikaci má Vaše dítě? 

Tato otázka byla otevřená a rodiče volně odpovídali: 

 Nedokáže sdělit vše, co by chtělo, často je sdělení nesrozumitelné (pokud se nedá 

vyvodit ze situace) 

 Neumí slova ani věty, rozumí pár příkazům (jdeme se koupat, jdeme spát, jíst), 

když něco chce, tak si o to neumí říct a vzteká se 

 Ne nemluví 

 Komunikuje v jednoduchých větách či slovních spojení, neumí příliš rozumět 

 Opožděný vývoj řeči 

Z celkového počtu pěti (100%) respondentů vypovědělo, že jejich dítě má problém  

v komunikaci, či je komunikace opožděná. Z výše uvedeného vyplývá, že děti mají problém 

jak s mluvenou řečí a jejím vyslovováním, tak s rozuměním. 

Otázka č. 3: 

Pro komunikaci s Vaším dítětem využíváte nějaký způsob alternativní komunikace? 

Tabulka 3: Alternativní komunikace 

 n % 

ANO 1 20% 

NE 4 80% 

CELKEM 5 100% 
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Graf 3: Alternativní komunikace 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jeden (20%) dotazovaný rodič odpověděl, že při komunikaci se svým dítětem využívá 

alternativní komunikace, čtyři (80%) z dotazovaných rodičů uvedlo, že prostředky 

alternativní komunikace nevyužívají při komunikaci se svým dítětem 

Otázka č. 4:   

Pokud jste odpověděli ano, jaký způsob alternativní komunikace (pomůcky s hlasovým 

výstupem - komunikátory, pomůcky s jedním tlačítkem, fotografie, grafické symboly, 

piktogramy, komunikační tabulky)? 

Tato otázka byla též otázkou otevřenou a rodiče mohli vypsat, jaký způsob alternativní 

komunikace se svým dítětem používají. Jeden rodič uvedl, že využívají fotografie, grafické 

symboly, piktogramy, pohybový doprovod. Dva rodiče uvedli znakování. Další dva napsali, 

že zatím nevyužívají žádný prostředek alternativní komunikace.    
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Otázka č. 5: 

Domníváte se, že Vám alternativní komunikace či komunikační tabulka pomohla 

v komunikaci s Vaším dítětem? 

Tabulka 4: Přínos alternativní komunikace 

 n % 

ANO 2 40% 

NE 0 0% 

NEVÍM 3 60% 

CELKEM 0 100% 

 

Graf 4: Přínos alternativní komunikace 

 

Z celkového počtu pěti (100%) dotazovaných rodičů odpovědělo: dva (40%) rodiče  

se domnívají, že jim alternativní komunikace, komunikační tabulka pomohla ke zlepšení 

komunikace s jejich dítětem. Tři (60%) rodiče uvedli, nevím, zda je alternativní komunikace 

přínosem. 
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Otázka č. 6: 

Doporučili by, jste komunikační tabulku i ostatním rodičům dítěte s Downovým syndromem? 

Tabulka 5: Doporučení alternativní komunikace 

 n % 

ANO 3 60% 

NE 2 40% 

CELKEM 5 100% 

 

Graf 5: Doporučení alternativní komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři (60%) respondenti by alternativní komunikaci doporučili i dalším rodičům.  

Dva (40%) dotazovaní uvedli, že by alternativní komunikaci nedoporučovali. 

Otázka č. 7: 

Pomohlo by Vám, kdyby byla tato tabulka běžně dostupná a snadno přizpůsobitelná Vašemu 

dítěti? 

Tabulka 6: Dostupnost alternativní komunikace 

 n % 

ANO 3 60% 

NE 2 40% 

CELKEM 5 100% 
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Graf 6: Dostupnost alternativní komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu pěti (100%) dotazovaných by tři (60%) dotazovaní uvítali,  

kdyby komunikační tabulka byla běžně dostupná a snadno přizpůsobitelná potřebám dítěte.  

Dva (40%) dotazovaní odpověděli záporně. 

Otázka č. 8:  

Co by Vám nejvíce v komunikačním systému pomohlo? 

Tato poslední otázka byla též otázka otevřená. Jeden rodič odpověděl: vidět někoho pracovat 

s alternativními systémy v začátcích rozvoje komunikace. Čtyři (80%) dotazovaní uvedli 

nevím. 
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8 Diskuze 

Respondenti odpovídali celkem na 8 otázek. Využili jsme, jak otázky otevřené, tak uzavřené. 

Otázky se týkaly komunikace dětí s Downovým syndromem a možné využití alternativní  

a augmentativní komunikace. 

V první otázce jsme se dotazovali, zda má dítě nějaký problém v komunikaci.  

Všichni respondenti z našeho průzkumu odpověděli, že ano.  

 I Švarcová uvádí, že lidé s Downovým syndromem a mentálním postižením všeobecně,  

mají vždy nějaký druh a stupeň narušené komunikační schopnosti. 105  Dalo by se říci,  

že rodiče neměli ani jinou možnost odpovědět jinak. Otázkou zůstává, do jaké míry je jejich 

komunikační schopnost narušena a jakou komunikační poruchou trpí.  

Děti s Downovým syndromem, již v předškolním věku, se snaží navozovat kontakt s okolím 

a snaží se navozovat komunikační situace. Většina rodičů se domnívá, že zasmušilost dětí  

a jejich problémů vyplívá právě z mentálního postižení. Opak ale bývá pravdou, děti v tomto 

období bývají zasmušilí právě z nedostatečné komunikace s okolím. Je tedy potřeba zjistit, 

jaký problém mají děti v komunikaci. A toto byla druhá otázka našeho průzkumu. 

Jeden z rodičů odpověděl: „Nedokáže sdělit vše, co by chtělo, často je sdělení nesrozumitelné 

(pokud se nedá vyvodit ze situace)“ Někteří rozumějí jednoduchým výrazům, příkazům. 

Podobně to uvádí ve své knize V. Čadilová 2007.106 Ta píše, že děti v tomto věku chtějí 

komunikovat, ale jejich řečový projev nemusí být dostatečně srozumitelný a jejich vyjádření 

a dotazy mohou být nepochopeny nebo ignorovány. 

Z uvedeného výše by se dalo vyvodit, že alternativní komunikace, by mohla být řešením 

v komunikaci dětí s Downovým syndromem. Zajímalo nás tedy, zda rodiče pro komunikaci 

se svým dítětem využívaní nějaký druh alternativní komunikace. Kladně odpověděl  

jen jeden dotazovaný rodič. K podobnému výsledku došla i Mgr. Jiskrová 107  

ve své magisterské práce: Analýza možností rozvoje komunikace u dětí s Downovým 

syndromem 2012.  

                                                           
 
105 ŠVARCOVÁ, I.: Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. 198 s. ISBN 8073670607. 

106 ČADILOVÁ, V. A KOL.: Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál s.r.o., 2007.244 s. 

ISBN 9788073673192 

107 JISKROVÁ, Kateřina, Analýza možností rozvoje komunikace u dětí s Downovým syndromem, 

https://is.muni.cz/th/237080/pedf_m_b1/Diplomova_prace.pdf  [cit. 1. 4. 2017] 

https://is.muni.cz/th/237080/pedf_m_b1/Diplomova_prace.pdf


 

48 

Dále nás zajímalo, jaký způsob alternativní komunikace rodiče využívají. Jen jeden rodič 

uvedl, že využívá komunikační tabulku, tvořenou fotografiemi. Dva rodiče uvedli,  

že využívají znakování a dva rodiče uvedli, že nevyužívají žádný způsob alternativní 

komunikace. Musíme se zamyslet. V první otázce uvedli všichni dotazovaní, že jejich děti 

mají problém v komunikaci. Předpokládala bych, že když děti navštěvují Speciální 

mateřskou školu, budou všichni rodiče proškoleni v alternativní komunikaci. Ale výsledky 

průzkumu mluví jasně. Rodiče by potřebovali proškolit v možnostech alternativní 

komunikace. O tom nasvědčuji i další odpověď jednoho z dotazovaných rodičů v poslední 

otázce našeho průzkumu. Co by vám nejvíce v komunikačním systému pomohlo?   

Jeden z rodičů uvedl: „Vidět někoho pracovat s alternativními systémy v začátcích rozvoje 

komunikace“ V otázce sedmé jsme se dotazovali, zda by rodičům pomohlo, kdyby byla 

komunikační tabulka běžně dostupná. Z pěti dotazovaných rodičů, odpověděli tři rodiče 

kladně. Což je nadpoloviční většina dotazovaných.  Z těchto výsledků by se dalo vyvodit, 

že rodiče nejsou dostatečně informováni o možnostech alternativní komunikace.  

Z toho všeho plyne, jak moc je důležité včas rodiče informovat. Již v roce 1997 bylo 

založeno specializované Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci. Dnes se toto 

centrum nazývá: Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. – zkratkou 

SAAK. 108  Tato společnost slouží: „Slouží zájmům osob, jež se v důsledku těžkého 

zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou řečí.“ 

Opět se, ale musím zamýšlet, zda o této společnosti rodiče vědí, zda jsou o činnosti 

informováni. Z našeho průzkumu vyplývá, že o této společnosti rodiče neví.  

A když o ní nevědí rodiče, ví o ní odborná veřejnost? To by mohlo být námětem pro další 

bakalářskou práci.   

Když se tedy nad vším zamyslíme, vyplynulo nám, že bychom rodičům mohli pomoci.  

A proto jsme vytvořili komunikační tabulku s návodem, jak si takovou tabulku vyrobit.  

A také jsme vytvořili informační materiál s odkazem na Společnost pro augmentativní  

a alternativní komunikaci, o.p.s. 

 

  

                                                           
 

108  Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, ©2010-2011, Základní informace 

http://www.saak-os.cz  [7. 4. 2017] 

http://www.saak-os.cz/
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9 Doporučení pro praxi 

Stanovené cíle v bakalářské práci se nám podařilo splnit. Na základě interpretace a analýzy 

výsledků průzkumu navrhujeme toto doporučení pro praxi: 

 Poskytnout rodičům dětí s Downovým syndromem individuální přístup 

 Včasně informovat rodiče o možnostech komunikace s jejich dítětem viz příloha č. 3 

 Zapojit rodiče do procesu alternativní komunikace 

 Zlepšovat komunikaci mezi rodiči a odborníky – velmi brzy informovat rodiče  

o možnostech alternativní komunikace 

 Naučit včas rodiče vytvořit a používat komunikační tabulku viz příloha č. 2 

 Podporovat rodiče v komunikaci se svým dítětem i za využití alternativní 

komunikace, přesto děti motivovat i k mluvenému slovu 

 Úzce spolupracovat s rodiči dětí s Downovým syndromem 

 Stimulovat a motivovat děti s Downovým syndromem ke komunikaci 

 Najít si dostatek času na řešení problémů, otázek, obav rodičů dětí s Downovým 

syndromem 

 Vytvořit návod jak jednoduše vytvořit a používat komunikační tabulku  

viz příloha č. 2 

 Vytvořit další informační materiál, pro využití pediatrů, aby dokázali, i dětští lékaři 

správně nasměrovat rodiče dědí s Downovým syndromem, kam se obrátit  

na vytvoření komunikační tabulky viz příloha č. 4 
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10 Závěr 

V České republice se narodí zhruba jedno dítě s Downovým syndromem na dva tisíce zdravě 

narozených dětí. Je to díky včasné prenatální diagnostice. Tím se zvýšil prenatální záchyt 

diagnózy a celkově klesl výskyt dětí s Downovým syndromem. Vzhledem k tomuto 

včasnému záchytu bývá většina pozitivních těhotenství uměle ukončena.109 

I přes tyto výsledky se s dětmi s Downovým syndromem běžně potkáváme. Žijí mezi námi, 

navštěvují speciální mateřské školy a speciální školy. Všemi dostupnými prostředky  

se zapojují do běžného života. Naším úkolem je pomoci jim, prožít ve svých možnostech, 

kvalitní život. Tyto děti mají mnoho problémů, se kterými potřebují pomoci a jedním z nich 

je problém s komunikací.  

Jako cíle průzkumu jsme si stanovili zjistit, zda děti v předškolním věku s Downovým 

syndromem skutečně mají problém v komunikaci a zda ke zlepšení komunikace používají 

alternativní komunikaci.  

V teoretické části jsme se věnovali Downově syndromu, vývoji řeči, komunikací,  

jejím poruchám a alternativní a augmentativní komunikaci, a předškolnímu věku. 

Cíle bakalářské práce jsme splnily. Na základě stanovených cílů jsme stanovili hypotézy. 

Pomocí těchto hypotéz jsme vypracovali dotazník, který jsme použili k vlastnímu průzkumu.  

Zjistili jsme, že děti s Downovým syndromem mají problém v komunikaci. Dále jsme 

potvrdili, že rodiče dětí s Downovým syndromem využívají ke zlepšení komunikace 

komunikační tabulku. Díky našemu průzkumu, jsme ale také zjistili, že rodiče těchto dětí 

mnohdy nevědí, jak takovou komunikační tabulku vyrobit, aby byla dobrou osobní 

komunikační tabulkou jejich dítěte. Rady by také věděli, jakým způsobem komunikační 

tabulku využit už u malých dětí, v počátcích jejich komunikace.  

Na základě těchto výsledků jsme vytvořili návod, jakým jednoduchým způsobem vytvořit 

osobní komunikační tabulku, a jak takovou tabulku správně používat při komunikaci  

se svým dítětem.  Tento návod, samotná komunikační tabulka, i informační letáček  

je součástí naší bakalářské práce. 

                                                           
 
109 Šance dětem, ©2011-2017, Dítě s Downovým syndromem a péče o něj, 

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-

postizenim/dite-s-downovym-syndromem-a-pece-o-nej.shtml  [cit. 21. 3. 2017] 

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/dite-s-downovym-syndromem-a-pece-o-nej.shtml
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/dite-s-downovym-syndromem-a-pece-o-nej.shtml
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Na závěr je nutné říci, že rodiče i děti s Downovým syndromem potřebují dostatek času, 

aby se naučili správně komunikační tabulku používat. Je také důležité začít s rodinou  

i s dítětem pracovat velmi brzy, tak aby se komunikační tabulka stala nedílnou součástí jejich 

běžného života. 
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Clipart logo, http://cz.clipartlogo.com/image/geant-pictogram-restaurant-clip-
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Diakonie českobratrské církve evangelické, http://lifetool.diakonie.cz/pomucky-nase-

sluzby/alternativni-komunikace/  

Downův syndrom, http://www.downuvsyndrom.cz/chovani-deti-s-downovym-syndromem/  

Genetika – Biologie, http://www.genetika-biologie.cz/karyotyp-cloveka  

JISKROVÁ, Kateřina, Analýza možností rozvoje komunikace u dětí s Downovým 
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Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na 

augmentativní a alternativní komunikaci, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-

pomucky-12  

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na 

augmentativní a alternativní komunikaci, http://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-

metody-a-postupy-aak-7  

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, http://www.saak-os.cz   

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, 

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html 

Šance dětem, http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-

postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/dite-s-downovym-syndromem-a-pece-o-nej.shtml  

The Noun Project, https://thenounproject.com  

University of Rochester Medical Center, 

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=90&ContentI
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