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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na narušenou komunikační schopnost u dětí 

v předškolním věku v mateřské škole logopedické.  Cílem této speciálně pedagogické 

práce je analyzovat narušenou komunikační schopnost v mateřské škole logopedické, 

zmapovat terapeutické postupy a zpracovat případové studie dětí.  

Práce má dvě části. Teoretická část je dělena do čtyř kapitol. Jsou zde vymezeny 

základní termíny této problematiky, vývoj řeči u intaktních dětí, vybrané narušené 

komunikační schopnosti a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. 

V empirické části je popsáno výzkumné šetření a jeho výsledky. Výzkum má 

kvalitativní charakter. Byly pouţity metody pozorování, analýza dokumentů, rozhovory 

se zaměstnanci školy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Narušená komunikační schopnost, mateřská škola logopedická, předškolní věk, 

komunikace, jazykové roviny 

 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis is focused on communication disorders of children of preschool age 

from kindergarten specialized in speech therapy. The aim of this special education 

thesis is to analyse the communication disorders, to chart therapeutic procedures and 

prepare case study of children from kindergarten specialized in speech therapy. 

The thesis consists of two parts. Theoretical part is divided into four chapters. There are 

defined basic terms of this issue, speech development of children in intact, selected 

communication disorders and education of children with communicative disabilities. 

The empirical part describes the research survey and results. The research has 

qualitative character. There was used the method of observation, analysis of documents, 

interviews with staff. 

KEYWORDS 

Communicative disorders, speech therapy kindergarten, preschool children, 

communication, language levels
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1 Úvod 

Schopnost komunikovat je pro člověka v ţivotě nezastupitelná. Schopnost umět mluvit 

nám přináší moţnost předávání a získávání informací s okolním světem. Osvojení řeči není 

jednoduchý proces. Začíná jiţ v útlém dětství a pokračuje aţ do dospělosti. Proto je 

nezbytné, aby rodiče věnovali velikou pozornost svým dětem a předávali jim pokud moţno 

správný řečový vzor. U řeči stejně jako u jiných schopností můţe dojít k narušení. Potom 

mluvíme o narušené komunikační schopnosti. Touto problematikou se zabývá obor 

logopedie. 

Narušená komunikační schopnost se můţe objevit u dětí jiţ v předškolním věku. Je 

tedy nezbytné, aby rodina odhalila, ţe je něco v nepořádku. Pokud se tak stane, mohou se 

rodiče obrátit na širokou síť odborníků, které v České republice máme. 

Cílem této práce je seznámení s problematikou narušené komunikační schopnosti, 

vývojem řeči, nejčastější vadou u dětí v mateřské škole a seznámení se vzděláváním dětí 

s narušenou komunikační schopností. Tyto získané informace jsou vyuţity v empirické 

části, kde je zjišťována nejčastější narušená komunikační schopnost v MŠ logopedické a 

také jaké terapeutické postupy jsou vyuţívány. Jedná se o speciálně pedagogickou práci. 

Práce je rozdělena do pěti částí. První čtyři části jsou zaměřeny na teorii a poslední 

část je zaměřena na výzkum.  

Teoretická část má čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá komunikačními 

dovednostmi u intaktních dětí. Je zde popsán vývoj řeči a vysvětlen pojem jazykové 

roviny. Druhá kapitola pojednává o narušené komunikační schopnosti. Vysvětleny jsou zde 

pojmy jako komunikace, řeč a další. Třetí kapitola je zaměřena na nejčastěji se vyskytující 

narušení komunikačních schopností, které se vyskytují u dětí v předškolním věku. Ve 

čtvrté kapitole je popsáno vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností, včetně 

legislativy a dokumentů týkajících se této problematiky.  

Pátá část je empirická, zabývá se výzkumem v mateřské škole logopedické. Zaměřuje 

se na analýzu narušené komunikační schopnosti u dětí v MŠ. Empirická část je 

kvalitativního charakteru. Ke zpracování výzkumu byla vyuţita metoda pozorování, 

analýza dokumentů, rozhovory se zaměstnanci školy. Následně byly zpracovány případové 

studie jednotlivých dětí.  
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2 Dítě předškolního věku a jeho komunikační dovednosti  

Vývoj řeči je povaţován za jeden z nejpozoruhodnějších procesů v ţivotě člověka. Na 

správný vývoj řeči mají vliv faktory endogenní i exogenní. Byteštníková (2012) uvádí, ţe 

vývoj komunikačních schopností má v ontogenezi prudký průběh. V období do třetího aţ 

čtvrtého roku dítěte sledujeme nejrychlejší vývoj. Za klíčové období povaţujeme šestý rok 

dítěte. Mozek má dvě časová stadia. Obligatorní stadium je od narození aţ do čtyř, pěti 

let. V tomto stadiu se poznatky stávají naší trvalou součástí, aniţ bychom je opakovali. 

Nastupuje fakultativní stadium, které trvá do konce ţivota. Zde je jiţ nutnost veškeré 

poznatky opakovat a vynakládat úsilí, aby si je člověk osvojil a uloţil do paměti. Tento 

poznatek je velmi důleţitý i pro vývoj řeči (Bytešníková, 2012). 

Velkou roli zde sehrává centrální nervová soustava, ta ovlivňuje další sloţky, jeţ se 

podílejí na správném vývoji řeči. Řeč je také závislá na intelektu. Pokud se u jedince 

vyskytne porucha rozumových schopností, uţ nikdy není moţnost dosáhnout normy v řeči. 

(Jedlička in Škodová, Jedlička, 2003) 

Řeč se vyvíjí jiţ v prenatálním období. Konečná fáze, kdy je vývoj řeči dokončen, 

nastupuje okolo šestého roku. Tento vývoj je ovlivněn vrozenými schopnostmi, 

sociokulturními podmínkami, motorikou, myšlením a také senzorickou percepcí. Proces 

vývoje řeči proto nelze povaţovat za samostatný proces.   

 Ontogenetický vývoj 2.1

Ontogenetický vývoj má daná stadia, která však mohou mít různou dobu trvání. 

Lechta (1990) uvádí, ţe můţe dojít k období akcelerace nebo retardace. Je však velmi 

důleţité, aby ţádné vývojové období nebylo vynecháno. Ontogeneze řeči je velmi sloţitý 

proces. K osvojení řeči dochází v relativně krátkém čase. Nejrychlejší vývoj je v období 3. 

- 4. roku ţivota dítěte. 

Vývoj dětské řeči je dělen do dvou základních období, a to přípravné (předřečové) 

období a období vlastního vývoje řeči.  

Přípravná stadia ve vývoji řeči 

 Toto období trvá zhruba do jednoho roku ţivota dítěte a nelze ho klasifikovat jako 

stadium pravého vývoje řeči (Lechta, 1990). Dítě si osvojuje dovednosti a návyky, které 

pomáhají budovat řeč. Jde o sání, polykání a ţvýkání. Tyto činnosti připravují mluvidla 
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dítěte na jejich pozdější uţívání ve formě řeči. Lechta (1990) tvrdí, ţe tyto aktivity jsou 

velmi přínosné a mají vliv na pozdější produkci řeči.  

Jiţ v prenatálním období se u dítěte objevuje tzv. nitroděloţní kvílení, polykací 

pohyby a dumlání palce (Zeller, in Klenková, 2006). Tyto činnosti jsou předchůdci 

zmiňovaného sání, polykání a ţvýkání. Pokud dítě zvládá tyto činnosti, je připraveno na 

řeč a bude se ji snaţit pouţívat. Jak zmiňuje Klenková (2006), toto je velmi důleţitý 

poznatek pro činnost logopedů, kteří se musí nejprve zaměřit na tyto činnosti a po jejich 

nacvičení přejít k budování řeči.  

Předřečové stadium můţeme rozdělit na období křiku, broukání, pudového ţvatlání, 

napodobující ţvatlání a období rozumění řeči.  

Období křiku 

Prvním projevem dítěte po příchodu na svět je křik – hlasový signál. Jedná se o 

reflexní činnost a nemá zatím ţádné signální významy ze strany dítěte. Dítě jím reaguje na 

změny teploty, prostředí a okolí. Bytešníková (2012) uvádí, ţe na začátku je křik krátký a 

jednotvárný.  

Počáteční jednotvárnost křiku se postupně mění a stává se citově zabarveným. Nejprve 

dítě křikem vyjadřuje nespokojenost. Ta je vyjádřena tvrdým hlasovým začátkem. Pocity 

libosti jsou vyjádřeny měkkým hlasovým začátkem, který nastupuje později. (Klenková, 

2006; Peutelschmiedová, 2005)  

Období broukání 

V tomto období dítě objevuje nové moţnosti při pohybu jazyka a rtů, coţ mu 

umoţnuje rozšířit škálu zvuků, které je schopno vydávat. Okolo šestého týdne ţivota je 

dítě schopno dát najevo spokojenost, nespokojenost a přivolat si pozornost. (Kutálková, 

2005) Na toto období těsně navazuje stadium pudového ţvatlání. 

Období pudového žvatlání 

V daném období si dítě hraje se svými mluvidly a zkouší, čeho je schopno. Vydává 

nezvyklé zvuky jako mlaskání nebo pískání. Dítě tuto činnost neprovádí vědomě, z tohoto 

důvodu mluvíme o pudovém ţvatlání. (Kutálková, 2005)  

Bytešníková (2012) tvrdí, ţe v tomto období se vědomě nezapojuje sluchová 

kontrola a zpětná sluchová vazba. To znamená, ţe pudové ţvatlání není závislé na procesu 
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slyšení. Proto se pudové ţvatlání objevuje i u dětí, které se narodily jako neslyšící. Okolo 

čtvrtého měsíce dítě začíná reagovat na známé zvuky a hlas matky. 

Období napodobujícího žvatlání 

 Toto stadium se objevuje okolo šestého měsíce ţivota dítěte. Kojenec začíná 

s napodobováním svých zvuků i z okolí. Dítě vědomě zapojuje zrak i sluch. Začíná 

napodobovat hlásky mateřského jazyka. Vyskytuje se jev, který se nazývá fyziologická 

echolálie (opakované napodobování hlásek). Kojenec napodobuje melodii i rytmus 

mateřské řeči. Můţeme si všimnout, ţe dítě sleduje pohyby mluvidel ostatních lidí a snaţí 

se je napodobovat. (Bytešníková, 2012) 

Období rozumění řeči 

Nástup tohoto stadia je okolo desátého měsíce. Dítě v tomto období samo nemluví a 

řeči nerozumí. Jedná se o reakce, které jsou asociačně spojeny s rytmem, melodií a 

gestikulací mluvící osoby. (Sovák, 1981)  

Dítě se v tomto období učí prvním slovním pokynům typu „Ukaţ, jak jsi veliký!“. Je i 

schopno odpovědi, zatím však gestem nebo náhodným zvukem. To, ţe dítě v tomto období 

reaguje převáţně na melodii, lze ověřit změněním věty, zachováme-li melodii a rytmus, 

odpověď dítěte bude stejná. (Kutálková, 2005)  

Vlastní vývoj řeči 

Vlastní vývoj řeči je v současnosti datován k prvnímu roku ţivota dítěte. Tento vývoj 

je rozdělen do šesti na sebe navazujících stádií. 

V emocionálně – volním stadiu se dítě vyjadřuje pomocí tzv. jednoslovných vět. 

Díky jim je schopno vyjádřit svá přání, pocity a chtíče. To znamená, ţe dítě jednoslovnou 

větou vyjadřuje větu s komplexním významem. (Lechta, 1990)  

Egocentrické stadium zahrnuje období od jednoho a půl roku aţ do dvou let. Dítě 

v tomto stadiu opakuje slova a napodobuje dospělé osoby. Objevují se otázky typu „Kdo je 

to?“, „Co je to?“. Tento typ otázek se označuje jako první věk otázek. Dalším mezníkem 

jsou věty dvouslovné. Nemají ţádná gramatická pravidla, vznikají spojením dvou vět 

jednoslovných. (Bytešníková, 2012) 
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Asociačně – reprodukční stadium: Sovák (1981) tvrdí, ţe první slova mají funkci 

pojmenovávací. Dochází k  pouţívání výrazů, které dítě slyšelo u daných jevů nebo jevů 

podobných. Jedná se tedy reprodukci jednoduché asociace.  

Na přelomu druhého aţ třetího roku nastupuje stadium rozvoje komunikační řeči. V 

této fázi se dítě snaţí pomocí řeči dosahovat menších cílů. Uvědomuje si, ţe skrz řeč má 

moţnost ovlivnit dospělého. To samozřejmě dítě láká, a proto se snaţí komunikovat co 

nejvíce. (Klenková, 2006) 

Stadium logických pojmů je velice důleţité období rozvíjející se okolo třetího 

roku ţivota dítěte. V tomto stadiu dochází k vytváření všeobecných pojmů. Dítě známé 

pojmy neuţívá k dané situaci, ale naučilo se je pouţívat všeobecně. V této fázi se utváří 

sloţité myšlenkové operace, proto je normální, ţe nastanou lehké obtíţe. (Lechta, 1990) 

Stadium intelektualizace řeči se začíná formovat okolo čtvrtého roku ţivota a 

přetrvává do dospělosti. Vyvíjí se logická stránka řeči a intelektualizují se slova. To 

znamená, ţe dochází k pochopení obsahu řeči, zlepšuje se gramatická stránka, rozlišování 

konkrétních a abstraktních pojmů. Celkově dochází ke zlepšování mluvního projevu a 

rozšiřování slovní zásoby. (Bytešníková, 2012) 

 Jazykové roviny 2.2

Při vývoji řeči se také vytvářejí jazykové roviny. „Jazyková rovina je dílčí systém 

(subsystém) jazyka charakterizovaný specifickými základními jednotkami.“ (Dvořák, 

1998, s. 145) Do jazykových rovin se řadí foneticko – fonologická, lexikálně sémantická, 

morfologicko – syntaktická a pragmatická rovina. 

2.2.1 Foneticko – fonologická rovina 

Foneticko – fonologická rovina se zaměřuje na zvukovou stránku řeči. Tuto rovinu 

můţeme zkoumat v podstatě ihned po narození dítěte. Nejdůleţitějším mezníkem se však 

stává období, kdy dítě přechází z pudového na napodobující ţvatlání, neboť od období 

napodobujícího ţvatlání můţeme říct, ţe se jedná o hlásky mateřského jazyka. 

Základní jednotkou této roviny je hláska neboli foném. Foném je definován 

v logopedickém slovníku jako „nejmenší jazyková jednotka, která rozlišuje význam“. 

(Dvořák, 1998, s. 59)  
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Pokud se v této rovině vyskytne problém, můţe se jednat nejprve o fyziologický jev. 

Vada výslovnosti můţe být diagnostikována aţ po ukončení vývoje výslovnosti. 

V současnosti je to hranice pátého roku. 

2.2.2 Lexikálně- sémantická rovina 

Tato rovina se zabývá slovní zásobou (aktivní i pasivní), definováním pojmů a 

zobecňováním. Základní jednotkou je zde slovo neboli lexém. Obor, který se touto 

problematikou zabývá, je lexikologie.  

Slovní zásoba se rozvíjí po celý ţivot člověka. Vliv na to má řada faktorů, např. 

intelekt, sociální prostředí, nadání pro řeč. Ţádný člověk není schopen pojmout veškerou 

slovní zásobu. Slovní zásoba se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní slovní zásoba pojímá 

slova, která pouţíváme. Pasivní slovní zásoba označuje slova, kterým rozumíme 

(Bytešníková, 2012) 

Osvojování mateřského jazyka je velmi dlouhý proces. Okolo desátého měsíce se u 

dítěte začíná vyvíjet pasivní slovní zásoba. Aktivní slovní zásoba se zpravidla objevuje 

okolo prvního roku ţivota dítěte. Lechta (1990) se ztotoţňuje s názorem Dvorty. Podle 

něho dítě svá první slova chápe všeobecně. Mluvíme tedy o hypergeneralizaci, kdy dítě 

pouţívá výraz „mňau - mňau“ na všechno chlupaté a čtyřnohé. Opakem je 

hyperdiferenciace, kdy pouţívá slovo „mama“, kterým označuje pouze svoji matku.  

Dalším vývojovým mezníkem je první a druhý věk otázek. První věk otázek se 

objevuje okolo jednoho a půl roku, typickou otázkou bývá „Co je to?“, „Kdo je to?“, „Kde 

je?“. Druhý věk otázek je okolo tří a půl let dítěte. Jedná se o otázky typu „Proč?“, 

„Kdy?“.  

Rozvoj slovní zásoby není u kaţdého dítěte stejný, záleţí na zralosti centrální nervové 

soustavy a dalších faktorech. Je prokázáno, ţe největší nárůst slovní zásoby je okolo třetího 

roku.  

2.2.3 Morfologicko – syntaktická rovina 

Pozorovat morfologiko – syntaktickou rovinu je moţné okolo jednoho roku ţivota 

dítěte, coţ je období nástupu vlastního vývoje řeči. Tato rovina odráţí celkovou úroveň 

duševního vývoje dítěte. (Lechta, 1990)  

Bytešníková (2012) uvádí, ţe při rozvoji gramatiky je typický transfer – přenášení 

mluvního vzorce na podobné situace.  
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Dítě nejprve začíná pouţívat podstatná jména, dále slovesa a onomatopoická 

citoslovce. Ve věku dvou aţ tří let se objevují přídavná jména, zájmena. Později pouţívá 

číslovky, předloţky, spojky. Uţívání všech slovních druhů se vyskytuje aţ okolo čtvrtého 

roku ţivota dítěte. (Klenková, 2006) 

Můţe se objevit chybná výslovnost, která se do čtvrtého roku povaţuje za 

fyziologický jev. Pokud přetrvává i po čtvrtém roce, je nutné vyhledat odbornou pomoc, 

mohlo by se jednat o narušený vývoj řeči.  

2.2.4 Pragmatická rovina 

Bytešníková (2012) tvrdí, ţe v této rovině můţeme pozorovat schopnost jedince 

vyjádřit různé komunikační záměry. Jde o schopnost účastnit se aktivně konverzace, 

dodrţování pravidel dialogu, reagovat na nonverbální projevy, udrţet téma rozhovoru.  

Lechta (1990) tuto rovinu chápe jako sociální aplikaci komunikačních schopností 

jednotlivce.  

V tomto období je dítě schopno pochopit samo sebe jako komunikačního partnera. 

Čím dál více si dítě uvědomuje, ţe díky komunikaci má vliv na své okolí. To dítě 

motivuje, aby víc mluvilo. Hlavním cílem této roviny je, aby dítě bylo schopno zvládnout 

sociální uplatnění komunikace. (Klenková, 2006) 
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3 Narušená komunikační schopnost dětí v předškolním věku  

 Základní pojmy v oblasti komunikace 3.1

Slovo komunikace má latinský původ, lat. „communis“ – společný, obecný a 

„communicare“ – sdělovat. Jde tedy o výměnu, přijmutí a zpracování informací. Termín 

komunikace je pouţíván v několika vědních oborech například v psychologii, lingvistice, 

pedagogice a dalších. Proto tento pojem nemá jednotnou definici. (Bytešníková, 2012) 

Pro úplné pochopení komunikace, je nutné si vysvětlit pojmy jako je řeč a jazyk. Řeč 

je specifická lidská schopnost, kdy vědomě uţíváme jazyk jako sloţitý systém znaků a 

symbolů ve všech formách. Řeč je tedy nutná kompetence pro uţívání jazyka. Jazyk 

chápeme jako soustavu zvukových a druhotných dorozumívacích prostředků, které mají 

znakovou povahu. Jazyk se od řeči odlišuje tím, ţe je to schopnost ovládat a pouţívat 

určitý symbolický a vyjadřovací systém. (Klenková, 2006)  

Komunikaci dělíme na verbální a neverbální. Verbální neboli slovní – sem se řadí 

veškeré komunikační procesy, které jsou uskutečněné pomocí mluvené nebo psané řeči. 

Slova však nejsou jediným sdělovacím prostředkem. V komunikaci vyuţíváme i 

prostředky, které jsou mimoslovní. Neverbální (nonverbální, mimoslovní) forma vyuţívá 

prostředky neslovní podstaty. Je starší neţ verbální komunikace, jak fylogeneticky tak 

ontogeneticky. Souvisí s kulturními a společenskými zvyklostmi dané skupiny lidí. Řadíme 

sem různé pohyby těla, mimiku obličeje, gesta, ale také i neslovní hlasový projev. Člověk 

neverbálně vyjadřuje své city, emoce, myšlenky a proţitky objektivněji, neţ formou 

verbální. (Bytešníková, 2012; Klenková, 2006) 

 Narušená komunikační schopnost 3.2

Pokud chceme definovat narušenou komunikační schopnost, musíme splnit veškeré 

poţadavky, které zahrnuje definice uváděná Lechtou (1990, s. 19) : „Komunikační 

schopnost jednotlivce je narušena tehdy, kdyţ některá rovina (nebo několik rovin 

současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu 

záměru. Můţe jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, 

pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, mluvenou i grafickou formu 

komunikace, její expresivní i receptivní sloţku.“. Narušená komunikační schopnost se 

můţe objevit jak ve sféře symbolické, tak i v nesymbolické a v obou případech se můţe 

projevit ve zvukové a nezvukové dimenzi.  
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Dříve se vyskytovaly pojmy jako „porucha řeči“, „vada řeči“, od kterých se přešlo k 

termínu narušená komunikační schopnost, který je všeobecnější a vychází z holistického 

pojetí. Přirozeně zahrnuje termíny jako „vada“, „porucha“ řeči.  Také nedochází 

k ignorování zásadních sloţek, které mají vliv na komunikaci, jako se tomu stávalo 

v minulosti. (Lechta, 1990; Klenková, 2007) 

Chceme-li definovat narušenou komunikační schopnost, musíme si nejprve vymezit 

termín normalita. Logopedie, která se zabývá narušenou komunikační schopností, chápe 

normalitu jako velmi široký pojem, na rozdíl od jiných vědních oborů. Na paměti totiţ 

musíme mít různé jazykové zvláštnosti. Tím jsou myšleny například různé odchylky ve 

výslovnosti sykavek nebo vibrant, odlišné tempo řeči. Také musíme zváţit, z jakého 

jazykového prostředí člověk pochází. Odlišnosti jsou ovlivněné nářečím (Praha, Krkonoše, 

Ostrava). Pozornost musíme věnovat celkové osobnosti, vzdělání a také tomu, zda jde o 

mluvního profesionála (moderátor, učitel). (Klenková, 2006; Sovák, 1984) 

Za narušenou komunikační schopnost nemůţeme povaţovat některé fyziologické 

jevy, jako je fyziologická neplynulost neboli dysfluence okolo 3. - 4. věku dítěte, 

fyziologický dysgramatismus, který se objevuje okolo 4. roku věku dítěte. Sem patří i 

fyziologická dyslalie, která se týká nesprávné výslovnosti, vynecháváním, záměnou hlásek. 

(Bytešníková, 2012) 

Narušená komunikační schopnost má různé příčiny vzniku a různé klasifikace. Podle 

Lechty (1988) mají příčiny narušené komunikační schopnosti časové hledisko a lokalizační 

hledisko. Podle časového hlediska mluvíme o příčině prenatální (období vývoje plodu 

před narozením), perinatální (průběh porodu a těsně po něm) a postnatální (po narození). 

Do lokalizačního hlediska se řadí genetické mutace, chromozomální aberace, vývojové 

odchylky, vliv prostředí, poruchy receptorů a efektorů a také centrální nervové soustavy. 

Narušená komunikační schopnost můţe být úplná (totální) nebo částečná (parciální). 

Podle Klenkové (2006) se narušení můţe objevit ve sféře symbolických (dysgramatismus) 

i nesymbolických (dyslalie) procesů. Porucha můţe být dominantním neboli hlavním 

projevem. Pokud je symptomem jiného postiţení, které dominuje, tak mluvíme o 

symptomatické poruše řeči. Lechta (1990) uvádí klasifikaci, která je dělena do deseti 

skupin podle převládajících symptomů. 
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4 Vybraná narušení komunikační schopnosti 

Kapitola je zaměřena na vybrané obtíţe v komunikaci, které se u dětí v předškolním 

věku vyskytují nejčastěji.  

 Narušený vývoj řeči 4.1

Vývoj řeči je velmi sloţitý proces. Jde o poruchu nehotové řeči, která byla zasaţena 

na počátku vývoje. Problémy bývají ovlivněné zralostí centrální nervové soustavy, 

senzorickým vnímáním, motorickou, kognitivní a jazykovou funkcí. 

Sovák (1981) povaţuje za příčiny narušeného vývoje řeči faktor biologický a 

společenský. Biologickým faktorem chápeme poškození centrální nervové soustavy 

v perinatálním období a také její opoţděné vyzrávání. Společenský faktor se týká 

výchovy a prostředí. 

Klenková (2006) uvádí podobné faktory a to vnitřní a vnější. Do vnitřních faktorů 

řadí nadání pro řeč, vývoj sluchu a zraku, intelekt, fyzický a duševní vývoj, funkce 

centrální nervové soustavy a funkční mluvní orgány. Do vnějších faktorů zařazuje 

výchovu dítěte, která je přiměřená na podněty a vede dítě ke komunikaci, důleţité je i 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Termín narušený vývoj řeči zastupuje veškeré poruchy, které mohou zasáhnout 

vývoj řeči u dítěte. V literatuře se setkáváme s různými názory v oblasti etiologie a 

symptomatologie. Tento termín chápeme jako systémové narušení jedné či více, ba 

dokonce všech oblastí vývoje řeči, kdy je nutné přihlédnout na chronologický věk dítěte. 

Na paměti musíme mít, ţe kaţdé dítě je jedinečné a vyvíjí se podle svých osobnostních 

předpokladů. (Mikulajová in Lechta, 2005) 

Symptomatologie 

Jednou v této práci bylo zmíněno, ţe narušený vývoj řeči má velké mnoţství příčin 

a symptomů. Zde následuje shrnutí symptomů z různých hledisek. Narušený vývoj řeči se 

nejčastěji klasifikuje podle Sováka, který tyto kategorie rozpracoval jiţ v 80. letech 20. 

století. Dále se této problematice věnuje Lechta (1990), Mikulajová (In Lechta, 2003) a 

další. 
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Symptomy z hlediska průběhu vývoje řeči 

Typy vývojových vad se dělí na základě vývojového období, kdy byla řeč zasaţena 

a také toho, jak rozvoj pokračuje. Sovák (1981) klasifikuje tato opoţdění – opoţděný vývoj 

(prostý), omezený vývoj, přerušený, scestný neboli odchylný.   

Symptomy z hlediska věku 

Fyziologická nemluvnost trvá zhruba do konce prvního roku ţivota intaktního 

dítěte. Do této doby se dítě vyjadřuje pomocí křiku, broukání a ţvatlaní. Nemluví, protoţe 

nepouţívá slova. Prodloužená fyziologická nemluvnost nastává, pokud dítě po třetím 

roce ţivota nemluví. Jestliţe se lékaři a odborníci shodnou, ţe je dítě zdravé, není 

poškozen sluch, motorika, mluvní orgány a duševní vývoj také není opoţděn, jedná se 

právě o prodlouţenou fyziologickou nemluvnost, nikoli o vývojovou poruchu řeči. 

Vývojová nemluvnost (patologická) – zde se jedná o vývojovou poruchu řeči. 

(Bednářová, 2007; Lechta, 1990) 

Symptomy z hlediska etiologie 

Podle tohoto hlediska o nemluvnosti mluvíme jako o dominantním symptomu nebo 

vedlejším symptomu jiného postiţení. Dominantní symptom definuje Klenková (2006) 

tak, ţe v klinickém obraze se povaţuje za nosologickou jednotku. 
1
 Mluvíme tedy o 

vývojové dysfázii. Vedlejší symptom není chápán jako samostatná nosologická jednotka, 

jde o symptomatickou poruchu řeči. Jde pouze o další přidanou vadu k jinému 

dominujícímu postiţení. 

Symptomy z hlediska stupně poruchy 

Do této kategorie můţeme zařadit širokou škálu stupňů od úplné nemluvnosti aţ 

po mírné odchylky od normy. Nikdy nemůţeme mluvit o úplné nemluvnosti, ta v podstatě 

neexistuje.  

Opožděný vývoj řeči 

O opoţděný vývoj řeči se jedná, kdyţ dítě ve třech letech nemluví a nebyly zjištěny 

příčiny somatického nebo psychologického charakteru, které by ovlivňovaly vývoj řeči. 

Z tohoto důvodu je velmi důleţité provést diferenciální diagnostiku a odborná vyšetření, 

jeţ vyloučí jiné vady a pomohou najít příčinu opoţdění.  

                                                 
1
 Nosologie = nauka o třídění nemoci. (Linhart, 2003) 
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Nejprve je nutné vyloučit vady sluchu, zraku, mluvních orgánů, poruchy intelektu a 

autistické rysy. (Škodová in Škodová, Jedlička, 2003)  

Mezi hlavní příčiny vzniku opoţděného vývoje řeči řadíme: genetické vlivy, lehkou 

mozkovou dysfunkci, nevyzrálou centrální soustavu, nedonošenost, předčasný porod. 

V úvahu musíme vzít i vliv prostředí a výchovu dítěte, oba tyto faktory hrají velmi 

důleţitou roli. Pokud dítě vyrůstá v prostředí, které je nepodnětné, nestimuluje jeho řečové 

schopnosti, dochází k odchylkám. Platí to i v opačném případě, kdy jsou na dítě kladeny 

vysoké nároky a prostředí je aţ přehnaně stimulující. (Klenková, 2006; Sovák, 1981) 

Sama výchova je velmi důleţitá. Časté problémy se vyskytují u bilingválních rodin. 

Dítě je zahlceno dvoujazyčným prostředím a samo si nemůţe vybrat z jazyka, který má 

vyuţívat. Vpotaz musíme vzít i styl výchovy, jakým se rodiče řídí. Můţe jít o 

hyperprotektivní, perfekcionistickou a další. Dítě je tak neustále vystaveno stresu a dochází 

k různým problémům nejen v oblasti řeči. (Bytešníková, 2012) 

Symptomy se mění podle aktuálního stupně vývoje dítěte. Nejprve příznaky 

vnímáme v oblasti lexikálně – sémantické (chápání řeči, vyjadřování se) a morfologicko – 

syntaktické (uţívání slovních druhů, ohýbání slov). Aktivní slovní zásoba zaostává nad 

pasivní. Později se projevují symptomy ve foneticko- fonologické rovině. Řečový projev 

bývá opoţděn zhruba o jeden aţ dva roky. Při správné intervenci je moţné dosáhnout 

normy. 

Dle Bytešníkové (2012) mezi hlavní cíle intervence můţeme zařadit identifikaci 

dítěte s opoţděným vývojem řeči, provedení diferenciální diagnostiky, zahájení 

logopedické diagnostiky, zapojení rodiny a blízkého okolí do stimulace řeči dítěte, úpravu 

sociálního prostředí (přiměřené podměty, správný výchovný styl, vhodný řečový vzor), 

stimulaci hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, oromotoriky, sluchového a zrakového 

vnímání, stimulaci řečového vývoje, sledování změn a stanovení prognózy. 

Péče o dítě s opoţděným vývojem řeči má multidimenzionální charakter. Podílí se 

na tom skupina odborníků a lékařů. Nejdůleţitější pro intervenci je však spolupráce rodič – 

logoped – mateřská škola. Pokud se podaří dítěti dosáhnout normy, nebývá nijak omezeno 

v dalším ţivotě. Někdy můţe dojít k projevení dyslalie nebo se upřesní diagnóza a pak se 

tedy jedná o vývojovou dysfázii. (Klenková, 2006) 
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4.1.1 Vývojová dysfázie 

V minulosti se pro vývojovou dysfázii uţívaly různé termíny. Například 

sluchoněmota, coţ byl zastřešující pojem pro různé druhy dětské vývojové nemluvnosti. 

Dalším termínem byla alalie nebo afémie. Dnes se však jako nejlepší označení uţívá právě 

dysfázie.S terminologickou nejednotností se zde dá počítat. Je to z toho důvodu, ţe tento 

problém je součástí mnoha oborů (foniatrie, logopedie, psychologie) a kaţdý chápe 

problematiku odlišně. (Sovák, 1981; Škodová, Jedlička, 2003) V současné době česká 

klinická logopedie definuje termín vývojové dysfázie jako „specificky narušený vývoj řeči, 

projevující se ztíţenou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i 

kdyţ podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.“ (Škodová, Jedlička, 2003, str. 106)  

Toto postiţení má systémový charakter, coţ znamená, ţe zasahuje všechny 

jazykové roviny, receptivní i expresivní sloţku řeči. Zasaţena je slovní zásoba, výslovnost 

a nadání pro gramatiku. Objevuje se velký rozdíl mezi verbální a neverbální sloţkou řeči. 

Jedním z typických znaků je nerovnoměrné rozloţení rozumových schopností, jak uvádí 

Bytešníková (2012).  

Vývojová dysfázie přesahuje i rámec fatických poruch. Coţ chápeme tak, ţe tato 

vada se projevuje i v neřečových oblastech, jako špatná jemná motorika, grafomotorika, 

paměť, pozornost. Narušení je moţné pozorovat i v emocionální oblasti. Negativně 

ovlivňuje osobnost dítěte, jeho začlenění do společnosti, výběr zájmů, koníčků. 

V neposlední řadě je ovlivněn výběr povolání. (Škodová, Jedlička, 2003) 

Etiologie vývojové dysfázie 

Dle etiologického hlediska bychom příčiny mohli dělit na vrozené, získané, 

genetické a jejich kombinace. Klenková (2006) uvádí názor, který v současnosti převládá, 

ţe narušený vývoj řeči má multidimenzionální charakter a působí zde velký počet činitelů 

ve sloţitých interakcích.  

Jako hlavní příčina se v literatuře uvádí porucha centrálního zpracování řečového 

signálu. Tím postiţení lokalizujeme do řečového centra a centrální sluchové oblasti. 

Typickou příčinou je difuzní postiţení centrální nervové soustavy, nikoli loţiskové. 

(Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2003) Zasaţena je tedy celá korová oblast a podle 

váţnosti poškození se projeví příznaky.  

Jako dalším etiologickým faktorem se uvádí poškození kognitivních funkcí, které 

mohly vzniknout poškozením mozku v období prenatálním, perinatálním a postnatálním.   
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Symptomatologie vývojové dysfázie 

U této poruchy řeči se projevuje mnoho různých příznaků. Nejen v řečové a 

neřečové oblasti, ale i nerovnoměrném vývoji celé osobnosti dítěte. Avšak opoţděná řeč je 

jedním z nejnápadnějších příznaků, které vedou rodiče k vyhledání pomoci. 

Příznaky v řeči 

Zasaţena je hloubková i povrchová struktura řeči. Projevit se to můţe lehce 

nesrozumitelnou řečí aţ po úplnou nemluvnost. Hloubková struktura řeči – zasaţena 

můţe být sémantická, gramatická a syntaktická oblast. Řeč je chudá, malá slovní zásoba. 

Dítě zaměňuje podobná slova, přehazuje slovosled, vynechává slova. Věty jsou jedno nebo 

dvouslovné. Problémy v gramatice se projevují ve skloňování, časování, uţívání pádů a 

dalších. Povrchová struktura – zde se jedná hlavně o poruchu fonologického systému 

(úroveň rozlišování distinktivních rysů hlásek). Porucha diferenciace znělosti je 

nejčastějším příznakem. Řeč bývá často nesrozumitelná. (Škodová, Jedlička, 2003; 

Klenková, 2006) 

Příznaky v jiných oblastech 

Jak jiţ uţ bylo zmíněno nejčastějším příznakem, je nerovnoměrný vývoj 

osobnosti dítěte. Narušeno bývá i zrakové vnímání, coţ se projevuje hlavně v kreslení. 

Děti s vývojovou dysfázii kreslí typické znaky pro tuto vadu. Proto je kresba jedním z 

diagnostických vodítek k určení této diagnózy. Objevují se i problémy se sluchovým 

vnímáním, hlavně při rozlišování jednotlivých prvků řeči. Dále se objevují poruchy v 

paměťových funkcích, orientaci v čase a prostoru, motorické funkci a také lateralita (ta je 

často nevyhraněná nebo zkříţená). (Škodová, Jedlička, 2003; Bytešníková 2012) 

Diagnostika vývojové dysfázie 

Diagnostika vývojové dysfázie má multidimenzionální charakter. Vyţaduje týmový 

přístup všech odborníků, kteří spadají do této oblasti. Je to foniatr, neurolog, psycholog, 

logoped a speciální pedagog. Foniatr se zaměřuje na vyšetření všech sloţek řeči a 

vyšetřuje sluch. Neurolog vyšetřuje pomocí CT a EEG vyšetření. Logoped se zaměřuje na 

orientaci v čase a prostoru, lateralitu, motorické funkce, sluchové vnímání, grafomotoriku 

a hlavně na řeč.  
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Diagnostika je dlouhodobý proces. Nutné je stanovit správnou diagnózu co 

nejdříve, aby mohla být zahájena terapie. V současné době se diagnostika zaměřuje na 

celkovou osobnost dítěte, protoţe víme, ţe kaţdá oblast má vliv na vývoj dítěte. 

Týmová spolupráce všech odborníků nám zajistí diferenciální diagnostiku. Ta má 

za úkol odlišit vývojovou dysfázii od jiných vad. Jedná se o odlišení od opoţděného 

vývoje řeči prostého, dyslalie, mutismu, sluchové vady, mentálního postiţení, autismu a 

syndromu Landau- Kleffnera
2
. (Škodová, Jedlička, 2003; Klenková, 2006) 

Terapie vývojové dysfázie 

Aby terapie byla účinná a přinášela výsledky, musí být stejně jako diagnostika 

podmíněna týmovou spoluprací. Jedním z nejdůleţitějších odborníků je v této problematice 

logoped, který spolupracuje s lékařskými odborníky (viz. diagnostika). Nesmíme však 

zapomenout na rodinu, která zde hraje velkou a nezastupitelnou roli. 

Pokud je diagnostikována vývojová dysfázie, nespočívá terapie pouze v rozvíjení 

řeči, která je nejnápadnější. Musíme se zaměřit na celkovou osobnost dítěte a rozvinout 

všechny sloţky, které mohou být zasaţeny. Do celkové terapie musíme zahrnout tyto 

sloţky: zrakové vnímání, sluchové vnímání, myšlení, paměť a pozornost, motoriku, 

schopnost orientace, grafomotoriku, řeč. 

Rozvoj těchto schopností a dovedností nemůţeme provádět izolovaně. „Protoţe 

vývoj schopností dítěte s dysfázií je velmi nerovnoměrný a individuální, je třeba všechny 

rehabilitační a edukační i reedukační postupy kombinovat tak, aby dítě mohlo co nejvíce 

vyuţít toho, co jiţ umí.“ (Škodová, Jedlička, 2003, str. 117)  

 Narušení článkování řeči 4.2

Do této kategorie se řadí dvě poruchy řeči a to dyslalie a dysartrie. Tyto poruchy 

mají odlišnou etiologii, ale společný symptom, narušené článkování řeči (artikulaci). 

4.2.1 Dyslalie 

Kutálková (2011) ve své publikaci uvádí význam slova, který nám umoţní lépe 

pochopit danou vadu řeči. Slovo dyslalie je tvořeno předponou dys-, která označuje 

poruchu vývoje. Konec slova tvoří přípona –lalie mající původ z řeckého slova lalein, coţ 

znamená ţvatlat. Jedná se o nejčastější narušenou komunikační schopnost dětského věku. 

                                                 
2
 „Tzv. epileptická afázie, kdy dochází ke ztrátě komunikační schopnosti na základě epileptické aktivity, 

nejčastěji mezi 3. - 5. rokem ţivota dítěte.“ 
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Není však pravidlem, ţe se nemůţe vyskytovat u dospělých jedinců. Lechta (1990) uvádí, 

ţe výskyt tvoří aţ dvě třetiny ze všech druhů narušených komunikačních schopností. 

Častěji se vyskytuje u chlapců, poměr se uvádí zhruba 60:40. 

Dyslalie bývá označována také jako patlavost. Tento pojem byl pouţit jiţ v 1830 

Schulthesem. V české odborné literatuře zavedl označení patlavost Janke v roce 1900. 

(Sovák, 1981) Krahulcová (2007) uvádí další název psellismus. 

„Dyslalie je porucha artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky nebo 

skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou vyslovovány správně podle příslušných 

jazykových norem.“ (Klenková, 2006, s. 99)  

Lechta dyslalii popisuje v širším slova smyslu jako neschopnost nebo poruchu 

pouţívat zvukové vzory řeči v komunikaci podle zvyklostí a norem daného jazyka. Proto je 

to příčina toho, ţe se jedná o nejrozšířenější narušenou komunikační schopnost. (Lechta, 

2003) 

Porucha se projevuje ve dvou úrovních. Fonetická úroveň, vyjadřuje analytickou 

stránku řeči. Jedná se o vynechávání a zaměňování hlásek, nahrazování a nepřesné 

vyslovování. Fonologická úroveň se projevuje v plynulosti řeči. Zasaţena je melodie, 

přízvuk a rytmus řeči. (Bytešníková, 2012) 

Důleţité je mít na paměti, ţe se u dětí můţe vyskytovat fyziologická dyslálie. Jak 

uvádí Sovák (1981), jde o vývojově neustálenou výslovnost. Pokud se výslovnost neupraví 

sama a přetrvává i po sedmém roce ţivota dítěte, hovoříme jiţ o dyslalii. Jedná se tedy o 

nesprávnou výslovnost – chápána jako fyziologická. A vadnou výslovnost, která 

přetrvává po sedmém roce ţivota dítěte a je jasné, ţe se sama neupraví. Je zde nutnost 

logopedické péče.  

Etiologie dyslalie 

Mezi nejčastější příčiny se uvádí vliv dědičnosti, pohlaví, poruchy zrakové nebo 

sluchové percepce, poruchy centrální nervové soustavy, rizikové těhotenství a vlivy 

prostředí.  Příčiny dělíme na vnitřní a vnější. Do vnitřních příčin řadíme poruchy sluchu, 

vady řečových orgánů, neuromotorické poruchy, kognitivní a lingvistické nedostatky. Do 

vnějších příčin spadá psychosociální a biologický vliv, v neposlední řadě i sociokulturní 

faktory.  
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Dalšími důleţitými faktory, které mají vliv na tuto problematiku, jsou dědičnost, 

vliv prostředí, zraková a sluchová percepce, poškození dostředivých a odstředivých drah, 

poškození centrálního nervového systému, anatomické odchylky mluvidel. (Krahulcová, 

2007; Klenková, 2006) 

Symptomatologie a klasifikace dyslalie 

Pokud chceme dyslalii klasifikovat, musíme brát v potaz širokou škálu různých 

aspektů. Lechta (1990) přináší klasifikaci podle vývojového, etiologického hlediska a také 

z hlediska kontextu a rozsahu.  

Klasifikace podle vývojového hlediska 

Vychází z ontogeneze řeči. Výslovnost se zdokonaluje pomalu a postupně tím, jak 

dozrává centrální nervová soustava. Proto u kaţdého dítěte je jinak dlouhá doba, kdy dojde 

ke správnému dotvoření zvukové stránky řeči. Jedná se o fyziologickou dyslalii, kdy je 

nesprávná výslovnost chápána za přirozenou do pátého roku ţivota dítěte. Odstraní se tím, 

ţe dítě odposlouchává a analyzuje správné tvoření hlásek. Pokud nesprávná výslovnost 

přetrvává i mezi 5. -7. rokem, mluvíme o prodloužené fyziologické dyslalii. (Salomonová 

in Škodová, Jedlička, 2003) 

Klasifikace podle etiologického hlediska 

Jestliţe se řídíme etiologickým hlediskem, dělíme dyslalii na funkční a orgánovou. 

Za funkční dyslalii povaţujeme to, kdyţ dítě napodobuje nesprávný řečový vzor, 

zanedbání ze strany sociálního prostředí, případně dědičnost (myšlena vrozená řečová 

slabost). Funkční dyslalii dělíme na dva typy. Senzorický typ – narušení sluchové 

diferenciace. Motorický typ – motorická neobratnost (artikulační). Orgánová dyslalie je 

důsledkem narušení dostředivé nervové dráhy (tzv. impresivní dyslalie), odstředivé dráhy 

(expresivní dyslalie) a při narušení centra řeči (centrální dyslalie).  (Lechta, 1990; 

Bytešníková, 2012) 

Klasifikace podle rozsahu vadně tvořených hlásek 

Dyslalia univerzalis (mnohočetná) – nejtěţší typ dyslalie. Řeč je nesrozumitelná, 

zasaţena je většina hlásek. Souhlásky jsou nahrazovány hláskou T. Dříve označováno jako 

tetizmus nebo hotentotizmus. Dnes jsou však tyto termíny povaţovány za zastaralé a 

v logopedii se nepouţívají. 
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Dyslalia multiplex (gravis) – při srovnání s předchozím typem je řeč 

srozumitelnější a je menší rozsah špatně vyslovovaných hlásek. 

Dyslalia simplex (levis, parciální) – nejlehčí typ. Zasaţena je jedna nebo více 

hlásek. Dělí se na monomorfní (zasaţen je jeden artikulační okrsek) a polymorfní (zásah 

do více artikulačních okrsků). (Klenková, 2006; Sovák, 1981) 

Klasifikace podle hlediska kontextu 

Dyslalie hlásková se týká pouze izolovaných hlásek. Dyslalie kontextová se dále 

dělí na slovní nebo slabikovou. U kontextové dyslalie Lechta (1990) uvádí různé příčiny. 

Jedná se o elizi (vynechání nebo vypuštění hlásky), metatezi (přesmykování hlásek), 

kontaminaci (směšování hlásek), anaptixi (vkládání hlásek) a asimilaci (připodobňování 

hlásek).  

Klasifikace podle symptomatologického přístupu 

Lechta (1990) uvádí dělení podle symptomatologického přístupu. Sem se řadí 

mogilalie, paralalie a dyslalie v uţším slova smyslu (tzv. ismus). Mogilalie znamená 

vynechání dané hlásky. Paralalie je nahrazení jedné hlásky jinou hláskou. O dyslalii 

v užším slova smyslu mluvíme tehdy, pokud je hláska vyslovována vadně. A to tak, ţe je 

tvořena na jiném místě a jiným způsobem, který neodpovídá normě spisovného jazyka. 

Tento symptom označujeme řeckým názvem hlásky, která je tvořena vadně a připojujeme 

příponou -ismu. Ještě je moţná připojit označení, kde je odchylné místo tvoření. Například 

špatná výslovnost písmena R = rotacismus.  

Diagnostika dyslalie 

Diagnostika si klade za cíl zjistit příčinu, druh a rozsah poruchy a stanovit diagnózu 

a prognózu. Diagnostický postup je stejný jako u všech poruch komunikačních schopností. 

Při vyšetřování řeči shromaţďujeme anamnestické údaje o dítěti i rodině, vyšetřujeme 

sluchovou percepci, fonematický sluch, artikulační orgány, celkovou motoriku, hrubou a 

jemnou motoriku, lateralitu. Základním vyšetřovacím postupem u dyslálie je metoda 

řečové komunikace. Na to navazují speciální vyšetření, například screeningové vyšetření. 

(Bytešníková, 2012) 

Diagnostiku zahajuje logoped tím, ţe naváţe kontakt s dítětem. Spontánním 

rozhovorem logoped zjišťuje současný stav řeči, ze kterého diagnostika vychází. Rozhovor 
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je dobré si zaznamenat na diktafon nebo kameru, nahrávka nám umoţní identifikaci 

problému. Nejlépe se kontakt s dítětem naváţe skrz popis obrázku. Pokud se nám kontakt 

podaří navázat, můţeme pokračovat v řízeném rozhovoru. Ten nám umoţní zjistit, jaká je 

výslovnost všech hlásek ve všech pozicích (na začátku, uprostřed a na konci slova). 

(Krahulcová, 2007; Klenková, 2006) 

Logoped si výslovnost zaznamenává do speciálních archů. (Krahulcová, 2007) 

Lechta (1990) uvádí několik cílů, které musí logopedická diagnostika objasnit. Cílem je:  

 zjistit, zda jde o mogilalii, paralalii nebo dyslalii v uţším slova smyslu 

 zjistit, zda je hláska vyslovována chybně na začátku, uprostřed nebo na konci 

 zjistit kvalitu fonematické diferenciace a úroveň motoriky řečových orgánů 

 příčinu dyslalie  

 zjistit, zda se jedná o dyslalii hláskovou, slabikovou nebo slovní 

 zjistit, jedná-li se o dyslalii bilabiální, labiodentální, alveolární, palatální, velární, 

laryngeální, nazální 

 zjistit, jde-li o monomorfní nebo polymorfní dyslalii 

Velmi důleţité je provést diferenciální diagnostiku, která odliší dyslalii od jiných 

vad. Odlišujeme dyslalii od dysartrie, breptavosti, vady sluchu, mentálního postiţení, 

poruch výslovnosti při onemocnění bazálních ganglií a extrapyramidového systému. Dále 

musíme brát v potaz ţargonové a dialektové zvláštnosti a odchylky výslovnosti u dětí, 

které pocházejí z cizojazyčného prostředí.  (Sovák, 1981) 

Terapie dyslalie 

Aby terapie byla úspěšná, je důleţité, aby se dítě cítilo příjemně a nemělo pocit, ţe 

je u doktora. Logoped by měl ze začátku navázat dobré vztahy s dítětem. Důleţitá je 

důvěra ze strany dítěte, pocit pohody a klidu. Je také nutno, aby dítě s logopedem plně 

spolupracovalo. Terapie je zaloţena na několika zásadách, které uvádí Seeman, a platí i 

dnes. (Salomonová, In Škodová, Jedlička, 2003) 

Zásady průběhu terapie dyslalie jsou: 

 Zásada krátkodobého cvičení – výslovnost by měla být procvičována krátce, ale 

co nejčastěji.  

 Zásada využití sluchové kontroly – nutnost vnímat sluchem nově vyvozovanou 

hlásku.  
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 Zásada používání pomocných hlásek – uţívání hlásek, které jsou podobné 

fyziologicky a artikulačně hlásce, kterou dyslalik neovládá.  

 Zásada minimální akce – nácvik hlásek s minimální artikulační silou.  

 Zásada individuálního přístupu – musíme myslet na to, ţe kaţdé dítě je 

individuální.  

 Zásada vývojovosti – nutnost respektovat vývojová stádia.  

 Zásada názornosti – vyuţitím multisenzoriálního přístupu poskytneme přesnější 

informace. (Peutelschmiedová, 2005; Krahulcová, 2007; Salomonová in Škodová, 

Jedlička, 2003) 

Nutné je podotknout další doporučení a zásady. Důleţité je pravidlo, ţe vyvozování 

provádíme od méně náročných hlásek po sloţitější. Vţdy se vyvozuje pouze jedna hláska. 

Neustále dítě motivujeme a povzbuzujeme, aby neztratilo chuť cvičit. Spolupracujeme 

s rodiči tak, aby znali celý průběh terapie a věděli, jak správně s dítětem cvičit. Vyuţívání 

speciálních pomůcek, např. sondy, špachtle, rotavibrátory a další. (Peutelschmiedová, 

2005) 

Průběh terapie můţeme dělit do čtyř základních etap, které uvádí Lechta (1990). 

Přípravné cvičení slouţí k rozvoji fonematického sluchu a rozcvičení mluvních orgánů. 

Řadíme sem dechová a fonační cvičení. Cvičení, která rozvíjí motoriku rtů, čelisti a jazyka. 

Vyvozování hlásek – zde se vyuţívá přímá a nepřímá metoda. Nepřímá metoda se 

provádí napodobováním různých zvuků. Účinné je to formou hry, kdy děti napodobují 

zvířecí zvuky nebo například zvuky dopravních prostředků. U přímé metody přímo 

vyvozujeme hlásku. Lze si zde pomoci mechanickými pomůckami. Tato metoda se uţívá u 

starších dětí a dospělých. Při fixaci výslovnosti hlásek dítě jiţ umí správně vyslovit 

slabiku. Proto je nezbytné naučit se ji pouţívat ve všech slovních spojeních a i s jinými 

hláskami. U dětí se tato fáze opět procvičuje hrou. Automatizace výslovnosti hlásek, tato 

konečná fáze je velmi důleţitá a neměla by být vynechána. Zde se jiţ hlásky vyvozují 

v běţné řeči a snaţíme se o bezproblémovou výslovnost.  

Na závěr si musíme uvědomit, ţe tuto problematiku nesmíme podceňovat ani 

přeceňovat. Včasný zásah a správná korekce dyslálie je pro dítě důleţitá. Jak zde jiţ bylo 

zmíněno, řeč má vliv na zařazení člověka do společnosti, psychickou stránku osobnosti a 

další subjekty. Proto je nutné věnovat odchylkám pozornost. Spousta rodičů zastává názor, 

ţe „se to samo zlepší“. Opravdu někdy se to samo zlepší a dítěti řeč „dozraje“, v jiných 

případech je nutný zásah odborníků. (Klenková, 2006) 
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4.2.2 Dysartrie  

Dvořák (1998) definuje dysartrii jako obtíţe při hláskování a vyslovování 

vývojového nebo získaného charakteru. Jedná se o poruchu způsobenou poškozením 

mozku a jeho drah. Za jeden z hlavních symptomů povaţuje DMO.
3
 

Sovák (1981) pojímá dysartrii jako příznak v artikulační činnosti u dětí s DMO. 

Vychází z řeckého slova arthros – článek, kdy jde o poruchu hláskování a vyslovování na 

rozdíl od dyslalie.  

Peutelschmiedová (2005) uvádí, ţe se jedná o celkové narušení článkování řeči. 

Vzniká organickým poškozením centrální nervové soustavy. Dysartrie způsobuje problémy 

v oblasti motoriky řeči a zasahuje základní modality řeči (respiraci, fonaci, rezonanci a 

artikulaci).  

Vývojová dysartrie označuje poruchu, která vznikla na počátku vývoje organismu 

na základě organického poškození centrální nervové soustavy. (Bytešníková, 2012) 

Poškození vzniká v období prenatálním, perinatálním a postnatálním. U vývojové dysartrie 

je nejčastější příčinou právě DMO.  

Etiologie dysartrie 

U dysartrie záleţí na tom, jak velké je organické poškození centrální nervové 

soustavy, kde se léze nachází a jaký má rozsah. Poškození mozku a jeho drah způsobují 

příčiny pre-, peri- a postnatální. Prenatální příčinou je úraz matky, infekční onemocnění, 

Rh-inkompabilita a další. Perinatální příčiny zahrnují asfyxii během porodu, krvácením 

do mozku plodu. Postanatální příčinou bývá meningitida, encefalitida, horečnatá 

onemocnění. Dysartrie můţe vzniknout i v pozdějším věku  

(získaná dysartrie), coţ způsobují cévní onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku, úrazy 

hlavy, nádorová onemocnění a v neposlední řadě degenerativní onemocnění centrální 

nervové soustavy (Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza). (Lechta, 2003; Neubauer in 

Škodová, Jedlička, 2003) 

Symptomatologie a klasifikace dysartrie 

Dělení dysartrie se u některých autorů liší. U nás se uţívá dělení, které zmiňují ve 

svých publikacích autoři jako Sovák (1978), Cséfalvay (In Lechta 1990), Škodová a 

                                                 
3
 Dětská mozková obrna. V současnosti se pouţívá termín mozková obrna (dle MKN-10) 
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Jedlička (2003) a další. Podle tohoto dělení se jedná o tyto typy dysartrie: pyramidová, 

extrapyramidová, cerebelární, bulbární, kortikální, smíšená dysartrie.  

Diagnostika dysartrie 

Diagnostikování dysartrie je opět v rukou odborníků – neurolog, foniatr, psycholog, 

logoped, fyzioterapeut a mnoha dalších. Za nejdůleţitější povaţujeme vyšetření 

neurologické a psychologické. Logopedické vyšetření se zaměřuje na úroveň motoriky 

mluvních orgánů, artikulaci, respiraci, fonaci, rezonanci, prozodické faktory, fonematickou 

diferenciaci, rozumění řeči a obsahovou stránku řeči. (Bytešníková, 2012) 

Velikou roli zde opět sehrává diferenciální diagnostika, která odlišuje dysartrii od 

vývojové dysfázie, dyslalie, afázie.  

Neubauer (In Škodová, Jedlička, 2003) zmiňuje kvalitní a hodně pouţívaný 

diagnostický materiál Test 3F – dysartrický profil. Uţívá se hlavně u získané dysartrie, 

tedy u dospělé klientely.  

Terapie dysartrie 

Terapeutické přístupy se odlišují u vývojové a získané terapie. U obou typů je však 

nejdůleţitější začít s terapií okamţitě a nic neodkládat. Klenková (2006) povaţuje za 

hlavní terapeutický cíl maximalizaci komunikačních schopností a kvalitní sociální ţivot 

osob s dysartrií.  

Logopedická terapie je účinná, pokud vyuţije obnovovací přístupy a speciální 

pomůcky, které se pouţívají při poruchách řeči.  

Jak jiţ bylo zmíněno u dětí je dysartrie symptomem mozkové obrny. A v tomto 

případě je nutné rozvíjet i hybnost. K tomu slouţí široká škála rehabilitačních metod. Mezi 

nejčastější metody patří Vojtova metoda (metoda reflexní lokomoce), metoda manţelů 

Bobathových (Bobath koncept), Petöho terapie, Kabatova metoda. (Lechta, 1990; 

Neubauer in Škodová, Jedlička, 2003) 

Terapie je velmi sloţitá z důvodu velkého počtu příznaků a příčin. Proto je nutné 

poskytnout osobě s dysartrií komplexní přístup všech odborníků a veškerých moţností 

rehabilitace, aby došlo k naplnění cílů terapie. (Klenková, 2006) 
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 Poruchy hlasu 4.3

„Lidský hlas je základem mluvené řeči, jedná se o zvuk produkovaný hlasovým 

ústrojím.“ (Bytešníková, 2012, s. 68)  

Pro lepší pochopení si definujme pojem hlas. Definice v logopedickém slovníku je 

následující hlas – vox je „zvukový prostředek komunikace“. (Dvořák, 1998, s. 65)  

Bytešníková (2012) uvádí základní vlastnosti hlasu – výšku, barvu, sílu, rozsah hlasu 

a hlasové pole. Klenková (2006) specifikuje vlastnosti hlasu a dělí je do dvou skupin podle 

vlastností. Vlastnosti základní jsou výška, síla, barva a rozsah hlasu. Do vlastností 

funkčních řadí hlasový rejstřík, přechodové jevy, hlasové začátky a fonační dobu. 

Poruchu hlasu můţeme chápat dle Sováka (1981) jako patologickou změnu ve 

struktuře hlasu. Poruchy hlasu se řadí do specializovaného oboru foniatrie. Poruchy hlasu 

se řadí i do oboru logopedie, pokud dochází k hlasové reedukaci, jeţ je v rukou logopeda. 

Jiní autoři s touto myšlenkou nesouhlasí a poruchy hlasu striktně nechávají na foniatrovi. 

Jako příklad je moţné uvést Jedličku.  

I přes tyto rozdílné názory se autoři shodují na tom, ţe je důleţité, aby logoped byl o 

těchto problémech informován. Škodová (2003) uvádí dva hlavní důvody. Jedním z nich je 

to, ţe logoped je hlasovým profesionálem a tudíţ by o této problematice měl mít základní 

poznatky, které můţe vyuţívat ve své profesi. Dalším důvodem je to, ţe spolupracuje 

s hlasovými profesionály a s osobami, které mají váţně porušený hlas (hlavně u sluchově 

postiţených).  

Etiologie poruch hlasu 

Kerekrétiová (in Lechta, 2003) definuje příčiny poruch hlasu na vnitřní, vnější, 

orgánové, funkční, psychogenní.  

Poruchy hlasu u dětí 

Sovák (1981) uvádí pět typických poruch hlasu pro děti. Jedná se o dětskou 

chraptivost (zastřešující název funkcionálních poruch dětského hlasu). Projevuje se 

silným, křiklavým hlasem. Tvoření je namáhavé, coţ je moţné pozorovat na naběhlých 

ţilách v oblasti krku. Dýchání je hlučné. Příčinou bývá přepínání hlasu. Nedokončená 

mutace se projevuje spíše u muţů neţ u ţen v období dospívání i v dospělosti. Projevuje 

se malý hlasový rozsah. Hlas bývá slabý, zastřený. Při mluvě dochází k rychlé únavě. 

Hlavní příčinou je nedokončený vývoj hlasu v období puberty. 



  

  30 

 

Diagnostika a terapie poruch hlasu 

Opět je zajištována týmovou spoluprací všech odborníků této problematiky. Tým je 

tvořen foniatrem, otorinolaryngologem, neurologem, psychologem, logopedem. Léčbu 

poruchy hlasu provádí foniatr a otolaryngolog. Logopedi na ně navazují a pomáhají 

s realizací hlasových cvičení. Dalším důleţitým úkolem logopeda je předcházení poruchám 

hlasu neboli hlasová hygiena. (Peutelschmiedová, 2005; Klenková, 2006) 
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5 Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 

v předškolním věku 

 Dokumenty a legislativa 5.1

Vzdělávání je řízeno několika důleţitými dokumenty, které souvisí se současným 

předškolním vzděláváním. Jako první je nutné uvést Národní program rozvoje vzdělání 

v České republice tzv. Bílá kniha. Bílá kniha vznikla na základě usnesení vlády České 

republiky č. 277 ze dne 7. dubna 1999, kdy došlo ke schválení hlavních cílů vzdělávací 

politiky. Tyto přijaté cíle se staly východiskem „koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice“ zveřejněné MŠMT dne 13. 5. 1999. (Bílá kniha, 2001). 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, jenţ byl novelizován vyhláškou č. 82/20015 Sb. Tento zákon stanovuje 

podmínky realizace vzdělávání a výchovy, vymezuje práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob ve vzdělávacím procesu, dále stanovuje působnost orgánů 

vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Předškolní vzdělávání je rozebráno 

ve druhé části zákona. Jsou zde uvedeny cíle předškolního vzdělávání. Cílem je podpořit 

rozvoj osobnosti dítěte, citových, tělesných a rozumových schopností. Osvojení si 

základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Další 

funkcí předškolního vzdělání je vytvoření základních předpokladů pro další pokračování 

ve vzdělávacím procesu. Také je zde snaha vyrovnat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte před 

nástupem do základní školy. Je zde poskytnuta speciálně pedagogická pomoc dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami. (Školský zákon 561/2004 [online]) 

Ve vyhlášce č. 82/2015 Sb. je rozpracována podpora dětí, ţáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o podpůrná opatření, která se týkají úprav ve 

vzdělávání. Podpůrná opatření mají pět stupňů, jsou dělena podle organizační, pedagogické 

a finanční náročnosti. Tato opatření přináší ţákům například moţnost vyuţít sluţbu 

asistenta pedagoga, vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu, tlumočníka, 

kompenzační pomůcky a mnoho dalších. Opatření prvního stupně můţe uplatnit sama 

škola, bez doporučení od školského poradenského zařízení. Zbylé čtyři stupně určují právě 

tato zařízení. (Zákon č. 82/2015 Sb. [online]) 

Dále zde máme kurikulární dokument, který má dvě úrovně – školní a státní. Do 

státní úrovně se řadí rámcové vzdělávací programy (RVP) vydávané MŠMT. RVP tvoří 

závazný rámec vzdělávání a vymezuje standartní vzdělávací obsah pro kaţdý typ 
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vzdělávání. Školní úroveň přináší školní vzdělávací program (ŠVP). Ten si tvoří kaţdá 

škola sama, ale musí vycházet z RVP. 

 Předškolní vzdělávání 5.2

Tento druh vzdělávání je institucionálně zajištěn mateřskými školami. Legislativně 

se řadí do vzdělávací soustavy jako druh školy, proto má podobná pravidla jako ostatní 

školy. Do předškolního zařízení mohou být zařazeny děti ve věku od dvou do šesti let
4
. Od 

1. 9. 2017 je školní docházka povinná od dovršení pátého roku dítěte aţ do zahájení školní 

docházky.  

Mateřská škola je organizačně rozdělena na třídy. Třídy jsou děleny podle věkových 

skupin dětí. Lze vytvořit třídu věkově homogenní nebo heterogenní. Pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami vznikají školní třídy, oddělení nebo skupiny.  

Úkolem předškolního vzdělávání je doplnit a podpořit rodinnou výchovu, zajistit 

podněty k rozvoji aktivního učení a rozvoje dítěte, obohatit denní program, poskytnout 

odbornou péči, maximálně podporovat individuální rozvoj dítěte a připravovat ho na další 

stupně vzdělávání. 

Předškolní vzdělávání se řídí rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). RVP PV má čtyři cílové kategorie – rámcové cíle, klíčové 

kompetence, dílčí cíle, dílčí výstupy. Tyto kategorie jsou spolu velmi provázané a jejich 

plněním dosahujeme daných cílů předškolního vzdělávání. 

Rámcové cíle v předškolním vzdělávání obnáší následující tři záměry. Za prvé 

rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. Za druhé osvojení základů hodnot, na nichţ je 

zaloţena naše společnost. Za třetí získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat 

se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

Za klíčové kompetence se v předškolním vzdělávání povaţuje kompetence k učení, 

k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. 

Vzdělávací obsah pro mateřské školy je dán podle RVP PV a je uspořádán do pěti 

oblastí. I kdyţ je obsah vzdělávání dělen do pěti oblastí, stále je celistvý a oblasti se 

navzájem prolínají. Platí zde pravidlo, ţe učení je nejpřínosnější, pokud jedna aktivita je 

promítnuta ve všech těchto oblastech. Oblasti se nazývají takto – Dítě a jeho tělo, Dítě a 

jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 

                                                 
4
 V případě odloţení školní docházky, lze docházet maximálně do osmého roku. 
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 Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 5.3

 U dětí se speciálními potřebami se postupuje dle RVP PV jako u dětí intaktních. 

Navíc zde můţe dojít k vypracování podpůrného opatření. Na toto opatření má právo kaţdé 

dítě podle § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizují mateřské školy. Jsou dělena 

do pěti stupňů. První opatření uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského 

zařízení. Druhý aţ pátý stupeň lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského 

zařízení. Podpůrná opatření se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. příloha č. 1.  

5.3.1 Speciální vzdělávací systém 

Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a ţáků nadaných se v současné době upřednostňuje integrace dětí se zdravotním 

postiţením do škol běţného typu. Ţáci se vzdělávají dle podpůrných opatření a 

vypracovaných individuálních plánů. Mají nároky na úpravy prostředí, učiva a další 

pomůcky, které nezbytně potřebují pro své vzdělávání. V jedné třídě je moţno vzdělávat 

maximálně pět ţáků s podpůrným opatřením, nesmí však přesáhnout jednu třetinu ţáků ve 

třídě. K ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami můţe být přiřazen asistent 

pedagoga. Ten poskytuje podporu pedagogickému pracovníkovi. Asistent pedagoga můţe 

poskytovat podporu maximálně čtyřem ţákům v jedné třídě. (vyhláška č. 27/2016 [online]) 

Dle ustanovení v § 16 odst. 9 zákona je moţnost zařadit ţáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami do speciální školy. Zařazení ţáka se uskuteční tehdy, shledá-li 

školské poradenské zařízení, ţe nedostačují podpůrná opatření k dosaţení moţného 

vzdělání.  Podmínkou pro zařazení je písemná ţádost plnoletého ţáka nebo zákonného 

zástupce v případě nezletilosti ţáka. Zařazení do speciální školy musí být v souladu se 

zájmem ţáka. (Školský zákon 561/2004, § 16 odst. 9 zákona [online]) 

Dříve se integrace dělila do tří skupin. Jednalo se o individuální integraci, kdy byl 

ţák zařazen do školy běţného typu. Vzděláván byl dle individuálního plánu, vytvořeného 

speciálně – pedagogickou poradnou (SPC) nebo pedagogicko – psychologickou poradnou 

(PPP). Při zařazení ţáka do běţné školy byla nutná speciálněpedagogická nebo 

psychologická péče. O zařazení rozhodovali zákonní zástupci dítěte. Vliv na umístění ţáka 

do školy měl i ředitel školy a odborné vyjádření SPC nebo PPP. Skupinová integrace je 

typ, kdy byla zřízena speciální třída ve škole běţného typu. Speciální školy jsou pro ţáky 

s těţším stupněm postiţení a také pro ţáky s kombinovaným postiţením. Tyto školy ţákům 
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umoţnují nejvyšší stupeň podpůrných opatření a je zde upraven vzdělávací program. 

(Zařazování dětí do reţimu speciálního vzdělávání, MŠMT, [online]) 

Konkrétně pro děti s narušenou komunikační schopností v předškolním věku, které 

není moţné zařadit do běţného typu mateřských škol, vznikají logopedické třídy při 

mateřských školách (typ skupinové integrace) a mateřské školy logopedické.  
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6 Výzkumná část 

 Cíl výzkumu, metodologie 6.1

Cílem bakalářské práce je analyzovat narušenou komunikační schopnost u dětí 

v mateřské logopedické škole. Výzkum má kvalitativní charakter. Byla vyuţita metoda 

pozorování, analýza dokumentů, řízený rozhovor a případové studie.  

Byly stanoveny dílčí cíle šetření:  

 zjistit, jaké druhy narušené komunikační schopnosti se v mateřské škole 

vyskytují; 

 zjistit, jaké metody podpory komunikace a terapeutické postupy jsou zde 

vyuţívány; 

 zjistit, zda děti pokračují v základní škole logopedické nebo jsou integrování 

do běţné základní školy;  

 zjistit komunikační dovednosti v jazykových rovinách u vybraných dětí; 

 sestavení případových studií u vybraných dětí.  

 Výběr školy a vzorků výzkumu 6.2

Praktická část této bakalářská práce byla realizována v Mateřské škole logopedické 

a Základní škole logopedické v Královéhradeckém kraji. Výzkum byl realizován pouze v 

mateřské škole. O tomto zařízení jsem věděla, protoţe pocházím ze stejného kraje. Paní 

ředitelka byla ochotná a ve škole mě nechala výzkum realizovat.   

Výběr dětí do výzkumu probíhal na základě diagnostikovaných vad řeči a dalších 

poruch. S výběrem mi pomohla paní ředitelka. Vybraly jsme šest dětí. Všechny mají 

stejnou vadu řeči a to vývojovou dysfázii, ale co dítě to odlišný stupeň vady. U některých 

dětí jsou dále diagnostikovány poruchy chování nebo mentální retardace. Rodiče těchto 

dětí jsem oslovila skrz informační dopis s informovaným souhlasem. Tyto dokumenty se 

k rodičům dostaly před Vánoci roku 2016. Tento brzký datum byl stanoven z jednoho 

důvodu, a to proto, ţe některé děti jsou ve škole ubytovány na internátu a někteří rodiče 

hůře se školou spolupracují.  

Do mateřské školy jsem docházela během února a března roku 2017. Návštěvy 

jsem realizovala, tak jak mi volný čas dovolil a samozřejmě i tak, aby nebyly narušeny 

plány školy.  
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 Narušená komunikační schopnost, přestup na ZŠ 6.3

Kapacita mateřské školy je jedenáct dětí. V letošním a minulém školním roce byla 

kapacita zcela zaplněna. V současné době převaţuje výskyt těchto narušení v komunikaci – 

opoţděný vývoj řeči, dysfázie, mnohočetné dyslalie, dyspraxie.  Výjimečný výskyt je 

zaznamenán u koktavosti a palatolálie. Tyto těţké poruchy komunikace jsou často 

kombinovány se specifickými poruchami učení, vývojovými poruchami (ADHD), mentální 

postiţení a porucha autistického spektra   

Letos jsou v mateřské škole zaznamenány tyto diagnózy: dvakrát opoţděný vývoj 

řeči s podezřením na vývojovou dysfázii, jednou mnohočetná dyslalie, jednou opoţděný 

vývoj řeči s dyslalickou výslovností. U zbylých dětí je diagnostikována vývojová dysfázie. 

Důleţité je zmínit, ţe s dětmi ve škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové. V mateřské 

škole jsou dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Starší učitelka má středoškolské 

pedagogické vzdělání a dva logopedické kurzy. Mladší učitelka má také středoškolské 

pedagogické vzdělání se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Momentálně 

si doplňuje celoţivotní studium na vysoké škole – obor speciální pedagogika se zaměřením 

na logopedii. 

U většiny dětí v mateřské škole je zaţádáno o odklad školní docházky. Nejčastěji je 

to u dětí, které do školy přišly v pokročilém věku a je třeba dále intenzivněji pracovat na 

narušené komunikační schopnosti a dalších vývojových problémech. Po absolvování 

mateřské školy je moţnost vyuţít nástup do základní školy logopedické. Tuto moţnost 

rodiče dětí často vyuţívají. Průměrně po dokončení docházky MŠ odchází jedno dítě do 

běţné základní školy, zbytek dětí pokračuje ve škole logopedické. V září 2016 nastoupilo 

pět dětí do 1. třídy ZŠ této školy. Letos je předpokládaný přestup šesti dětí.   

 Případové studie 6.4

6.4.1 Případová studie č. 1 – Aneta (věk 7 let) 

Osobní anamnéza 

Těhotenství mělo fyziologický průběh, matka byla hospitalizována pro krvácení. 

S postupující graviditou došlo ke sníţení pohybů plodu. Dívka se narodila ve 39. týdnu 

těhotenství. Po narození nedýchala a byla cyanotická
5
. Kvůli hypotonii cvičila Vojtovu 

                                                 
5
 Cyanóza – modrofialové zbarvení kůţe a sliznic způsobené nedostatkem okysličování kůţe. (Linhart, 2003, 

str. 72) 
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metodu do 16. měsíce. Diagnostikována psychomotorická retardace. Dívka začala sedět ve 

13. měsíci, lézt v 16. měsíci, samostatná chůze od 20. měsíce. První slova začala uţívat 

před 2. rokem, jednoduché věty okolo 3. roku. Pasivní a hlavně aktivní slovní zásoba byla 

velmi deficitní. Ve věku 3. let slovní zásoba 20 slov. Do 4. roku dívka uţívá minimální 

opakování slov. Otázky typu „Co?“, „Co je to?“ dívka nekladla.  

Genetické vyšetření potvrzuje diagnózu Prader – Willi syndromu. Neurologická 

poradna uvádí další zdravotní komplikace, jimiţ jsou centrální osová hypotonie, PMR a 

retardace vývoje řeči. Ortopedické vyšetření odhalilo podélné plochonozí, genuavalga
6
. 

Dívka je také sledována na endokrinologii kvůli obezitě.  

Speciálně pedagogické centrum (Náchod) navrhuje zvýšený normativ, pro ţáka 

není potřeba individuální plán. Dívka je vyučována podle Rámcového vzdělávacího plánu 

pro předškolní vzdělávání. Bylo poţádáno o odklad školní docházky. Dívka do základní 

školy nastoupí ve věku osmi let.  Nastoupí do základní školy logopedické. 

Rodinná anamnéza 

Oba rodiče jsou zdrávi. Dívka má dva starší sourozence – sestra 14 let a bratr 11 let 

a oba jsou zdrávi. Sestře byly diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení, přesněji 

dyslexie.  

U bratrance dívky byla v předškolním věku upravena vadná artikulace. Další výskyt 

vad a poruch řeči, jazyka, sluchových vad nebo jiných závaţných onemocnění není 

v rodině znám.  

Logopedická zpráva (z roku 2016) 

Dívka je v logopedické ambulanci sledována jiţ od roku 2013. Do péče byla přijata 

na ţádost rodičů a doporučení pediatra. Na základě logopedického vyšetření byla 

stanovena diagnóza opoţděný vývoj řeči.  

Ve zprávě je popsán aktuální (leden 2016) stav dívky. Spolupráce během terapie je 

částečná, postupně se však zlepšuje. Pozornost krátkodobá a snadno odklonitelná. Nutnost 

střídání úkolů. Dívka je přátelská a pozitivně emočně laděná.  

Mluvní apetit je přiměřený. Řeč je pro okolí velmi špatně srozumitelná. Slovní 

zásoba obsahuje okolo 50 srozumitelných slov. Jedná se o onomatopoie, substantiva, 

                                                 
6
Genuavalga - lat. abnormální zakřivení dolních končetin, při němţ jsou kolena vbočena do „X“ (Velký 

lékařský slovník, [online]) 
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několik sloves a adjektiv. Aktivní slovní zásoba roste velmi pomalu. Pasivní slovní zásoba 

je na lepší úrovni. Dívka dobře rozumí izolovaným slovům a jednoduchým pokynům. Věty 

jsou limitovány malou slovní zásobou. Výrazné obtíţe jsou v oblasti sluchové percepce. 

Dívce se daří opakovat slabiky a jednoslabičná slova. Pokrok je vnímán při opakování slov 

dvouslabičných, které před půlrokem nebyla schopna opakovat. Nejdůleţitější se jeví 

podpora rozvoje sluchové percepce včetně fonematické diferenciace, také podpora zpětné 

sluchové vazby. Cílená úprava artikulace není prozatím v centru zájmu logopedické 

intervence. 

Základní barvy dívka aktivně pojmenuje (u některých se objevuje špatná 

srozumitelnost). Číselnou řadu reprodukuje správně do pěti. Hrubá i jemná motorika je 

deficitní. Oromotorika: jazyk se plazí středem, ne do maximální polohy, laterální pohyby 

naznačeny, elevaci hrotu jazyka nenapodobí, depresi/ elevaci mandibuly realizuje, extenze 

koutků spíše naznačena nerealizuje do maximální polohy.  

Vlastní pozorování 

S dívkou jsem přišla do kontaktu dříve, neţ jsem si prostudovala dokumenty o jejím 

zdravotním stavu. Z tohoto důvodu jsem byla často překvapena a na rozpacích. Dívce je 

velmi špatně rozumět. Chvíli mi trvalo, neţ jsem dívce porozuměla, co po mně chce nebo 

co mi sděluje. Musím však zmínit, ţe s porozuměním jsem na tom byla lépe neţ asistentka 

pedagoga, která je ve školce od září. Dívka má neustále problémy s pozorností a je 

nesoustředěná. Při hraní často odbíhá od jedné činnosti ke druhé. Co se týká mého šetření, 

byla jsem velmi překvapena. Dívka se soustředila dlouhou dobu, na rozdíl od předchozího 

pozorování.  

Dívka není schopna uvést svůj věk. Na otázku „Kolik ti je let?“ dlouho hledá 

odpověď. Poté ukáţe na prstech sedm a odpoví osm.  

Co se týká konverzace, dívka nechápe roli komunikačního partnera. Často mi 

přišlo, jako by ani nevěděla, ţe se ptám jí. A to jsme byly v místnosti samy dvě. Pokud 

poloţenou otázku pochopí, jednoslovně odpoví. Citelně je znát, ţe slovní zásoba je velmi 

malá. Dívka neustále pouţívá jakési spojení zvuků, které nikdo neumí dešifrovat a ani paní 

logopedka neví, na co tím poukazuje nebo co tím je myšleno.  

Dívka si s dětmi hraje, na nikoho není zlá. Často jí děti nerozumí, co jim říká. 

V takovém případě zasáhne paní učitelka, řekne dětem, co dívka chce sdělit.  
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U dívky je znát velká podpora ze strany rodiny. Rodiče s dívkou často procvičují a 

spolupracují se školní logopedkou. Je znát, ţe se rodina snaţí jí co nejvíce podporovat a 

motivovat k lepším výkonům. 

6.4.2 Případová studie č. 2 – Martin (věk 7 let) 

Osobní anamnéza 

Matka ve 12. týdnu těhotenství krvácela, hospitalizována nebyla. Porod spontánní, 

hlavičkou ve 36. týdnu. Podstoupena fototerapie pro incterusneonatorum
7
. Porodní 

adaptace dobrá.  

Psychomotorický vývoj odpovídal podle matky normě. Opoţdění zaznamenala 

pouze v oblasti řeči. První jednoduchá slova začal tvořit okolo 1. roku, nárůst aktivní 

slovní zásoby byl pomalý. Ve třech letech se slovní zásoba pohybovala okolo 50 slov, dále 

začínal spontánně opakovat slova a spojovat je do jednoduchých dvouslovných vět. Otázky 

typu „Co?“, „Co je to?“ nekladl.  

Psychologické vyšetření potvrzuje vývojovou poruchu v předškolním věku - 

ADHD. U chlapce je pozorován nerovnoměrný vývoj celé osobnosti. Ve věku šesti let plní 

úkoly čtyřletých a čtyř a půl letých dětí.  Chlapec je v péči očního lékaře. Diagnóza 

astigmatismus myopticus, amblyopialevis, pseudostrabismus (kvůli širokému kořeni nosu). 

Ţádnou korekci nemá. Dále trpí vývojovou dysfázií a má expresivní poruchu řeči 

(mnohočetná dyslalie). 

Speciálně pedagogické centrum (Náchod) nenavrhuje individuální vzdělávací plán 

ani zvýšený normativ. Pro chlapce ţádá asistenta pedagoga. Chlapec je vzděláván podle 

Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní věk. Bylo zaţádáno o odklad školní 

docházky. Do základní školy nastoupí ve věku osmi let. Pokračovat bude na základní škole 

logopedické. 

Rodinná anamnéza 

Oba rodiče jsou zdrávi. U matky v předškolním věku upravena vadná výslovnost. 

Otec také docházel na logopedii.  Chlapec má jednoho mladšího sourozence, který dochází 

do stejné mateřské školy.  U bratra (5) diagnostikována dysfázie, porucha pozornosti – 

                                                 
7
lat. novorozenecká ţloutenka“ (Velký lékařský slovník, [online]) 
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ADHD, vada nohou (lidově koňské kopyto). Další výskyt vad a poruch řeči, jazyka, 

sluchových vad nebo jiných závaţných onemocnění není v rodině znám. 

Logopedická zpráva (z roku 2016) 

Chlapec je sledován v logopedické ambulanci od roku 2013. Do péče byl přijat na 

ţádost rodičů a doporučení pediatra. Na základě logopedického vyšetření byla stanovena 

diagnóza opoţděný vývoj řeči, která byla po manifestaci dalších symptomů změněna na 

vývojovou dysfázii.    

Ve zprávě je popsán aktuální (leden 2016) stav chlapce. Pozornost je krátkodobá, 

snadno odklonitelná. Úkoly je nutné často střídat. Chlapec musí být k činnosti motivován a 

během ní povzbuzován. Je patrný psychomotorický neklid. Během rozhovoru dospělých se 

neustále doţaduje pozornosti. Samostatně není schopen pracovat. Často vstává od stolu a 

pobíhá po ordinaci.  

Všechny jazykové roviny jsou narušeny. Mluvní apetit je přiměřený. Chlapec bez 

obtíţí komunikuje s terapeutem. Hůře respektuje střídání rolí komunikačních partnerů. 

Často „skáče do řeči“ a doţaduje se pozornosti. Někdy není schopen se drţet tématu. 

Pasivní i aktivní slovní zásoba je podprůměrná. Objevuje se neadekvátní uţívání slov a 

pojmů (např. špice – hvězdice).  Lépe chápe nadřazené pojmy, aktivně je však nepouţívá. 

Chlapec hovoří v jednoduchých i rozvitých větách, tvoří souvětí. Dysgramatismů ubývá. 

Ve spontánním mluvním projevu je zaznamenána nekorektní artikulace sykavek, hlásek Ť, 

Ď, Ň, L. Problémy nadále činí artikulace víceslabičných slov. U chlapce je výrazně 

deficitní fonematický sluch. Obtíţe se objevují v oblasti chápání časových vztahů. Zlepšení 

nastalo v chápání prostorových vztahů. Časté chyby v pravolevé orientaci.  

Úchop levoruký, prozatím nekorektní. Vizuomotorika a grafomotorické schopnosti 

jsou podprůměrné. Kresba postavy je podprůměrná, lepší s verbální instrukcí. Číselnou 

řadu reprodukuje bez obtíţí do deseti. Zpozorovány známky dyspraxie. Stále problémy 

s oblékáním. Obtíţe činí koordinace více pohybů a napodobení sloţitějších pohybů. 

Závěr zprávy kladně hodnotí spolupráci rodiny a docházení do mateřské školy 

logopedické. U chlapce přetrvávají problémy ve sluchové a zrakové percepci, v hrubé a 

jemné motorice včetně vizuomotoriky. Negativní vliv má psychomotorický neklid. 

Jazykové roviny jsou stále deficitní.  
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Vlastní pozorování 

Chlapec je schopen povídat, je vidět, ţe rád mluví s cizí osobou. Neustále se 

doţadoval mojí pozornosti. Nejvíc mu vadilo, pokud jsem se věnovala nějakému jinému 

dítěti. Vyprávěl mi zajímavé věci, které však v jeho věku nejsou z jeho hlavy. Je zde vidět 

velký vliv matky. Z toho, co jsem měla moţnost vidět, usuzuji, ţe se doma řeší veškeré 

problémy i před dětmi. Patrné to bylo při vyprávění o asistentce pedagoga, kdy chlapec 

vypráví, ţe je smutná, protoţe vyrůstala bez otce.  

Tento chlapec ve třídě narušuje jinak klidnou atmosféru. Do školky chodí i jeho 

mladší bratr a dohromady hodně zlobí. Neustále sabotuje aktivity, do kterých se mu 

nechce. Při tělesné výchově raději sedí. A pokud se jde na procházku nebo na zahradu, je 

protivný. Chlapec je obézní postavy a je vidět, ţe jakýkoliv pohyb ho nebaví. I kdyţ mně 

tvrdil, ţe rád běhá. Občas se mi zdá jeho chování agresivní. Asistentku pedagoga 

vysloveně nemá rád. Mně si oblíbil, a proto se mnou pěkně spolupracoval. Porucha 

chování je znatelná hned v prvním kontaktu s chlapcem. 

Dle mého názoru by chlapci pomohl pobyt na internátu. Je hodně fixován na matku. 

Zpozorovala jsem nevhodné chování matky vůči učitelkám. Z matčiny strany je zde 

nedůvěra a dochází ke sráţení autority učitelek přímo před dětmi. Rodina se školkou 

spolupracuje. Avšak logopedická cvičení doma nedělají, dle matky není potřeba.   

6.4.3 Případová studie č. 3 – Tereza (věk 6 let) 

Osobní anamnéza 

Dívka je z druhé fyziologické gravidity. Poprvé došlo k abortu. Těhotenství bylo bez 

problémů, matka zjistila, ţe je gravidní aţ ve čtvrtém měsíci těhotenství. Porod v termínu. 

Porodní hmotnost 3500g. Psychomotorický vývoj v raném věku byl hraniční. Stejně tak 

řečový vývoj. Na jednom roce uţívá tři slova – mama, babi, děda. Poté regres a rozvoj 

velmi pomalý. Ve 4. letech pouţívala deset funkčních slov. 

U dívky je diagnostikována lehká mentální retardace a těţká vada řeči – vývojová 

dyfázie. Dle vyšetření klinického psychologa je u dívky masivní nerovnoměrný vývoj 

rozumových předpokladů. Cílené psychologické vyšetření formou diagnostického pobytu 

(dětský denní rehabilitační stacionář) potvrdilo předešlé diagnózy. Dívka vyšetřena i 

neurologem, který potvrzuje opoţděný vývoj řeči. Dle sdělení matky dochází na logopedii 

od 4. let. V únoru 2014 na doporučení logopeda uvolněna podjazyková uzdička. 
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Speciálně pedagogické centrum (Náchod) dívce navrhuje individuální vzdělávací plán. 

Dívka je vzdělávána podle Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní věk. SPC 

doporučilo zařadit dívku do mateřské školy logopedické. Bylo poţádáno o odklad školní 

docházky. Dívka by měla nastoupit do základní školy v září roku 2017.  

Rodinná anamnéza 

Matka je zdráva. Vadu řeči neměla. Otec zdráv, vadu řeči neměl. Otec s rodinou 

neţije.  Sourozence nemá. Další výskyt vad a poruch řeči, jazyka, sluchových vad nebo 

jiných závaţných onemocnění není v rodině znám. 

Logopedická zpráva (z roku 2015) 

Dívka podstoupila logopedické vyšetření na ţádost matky v červnu roku 2015.Při 

prvním setkání dívka nespolupracuje, je ostýchavá a bez očního kontaktu. Velmi fixována 

na matku. Spontánní řeč jednoslovná, téměř onomatopoická. Shledáno opoţdění ve všech 

jazykových rovinách. Zaostávající rozumový vývoj i paměť je oslabena.  

Vyšetření ze září roku 2015: dívka spolupracuje, oční kontakt při komunikaci udrţí. 

Výslovnost napodobuje. Zvládá nápodobu správné výslovnosti všech hlásek a 

dvouslabičných slov s otevřenou slabikou. Vibranty činí problém. Pozitivně rozvíjí mluvní 

apetit a obsahovou stránku řeči. Pokrok i ve sluchové nápodobě. Hrubá i jemná motorika 

na dobré úrovni, v souladu s věkem. Dýchání a dechová ekonomie v normě. 

Vlastní pozorování 

Dívka je komunikativní, je schopna odpovědět na základní otázky. Nejeví se jako 

stydlivá, ba naopak. Je šikovná a pozorná. Byla jednou z nejsoustředěnějších dětí v mém 

výzkumu. Po celou dobu šetření seděla a pracovala tak, jak měla. Ráda si hraje s chlapci, 

baví ji, kdyţ jim můţe velet. Je schopna si hrát sama i v kolektivu. Zdá se mi, ţe je hodně 

cílevědomá a dělá velké pokroky. Dívka chodí pěkně oblékaná, je vidět snaha matky. Ta se 

školou spolupracuje a nejsou ţádné problémy. Cvičení z logopedie doma neprocvičují.  
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6.4.4 Případová studie č. – 4 Tomáš (věk 7 let)  

Osobní anamnéza 

Chlapec z prvního fyziologického těhotenství. Porod spontánní v termínu. Bez 

komplikací, záhlavím. Porodní hmotnost 2800g. Nekříšen. Špatně lezl, chodit začal okolo 

15. měsíce. První slova na 24. měsíci. Ve věku čtyř let nastoupil do běţné mateřské školy. 

Adaptace bez problémů. 

Dítě je v péči psychologa. Dle jeho vyšetření je dítěti diagnostikována porucha 

aktivity a pozornosti – ADHD a expresivní vývojová dysfázie potvrzena logopedickým 

vyšetřením, lehké mentální postiţení, středně těţké narušení sociálního přizpůsobení 

zejména v důsledku poruchy komunikační funkce. V roce 2013 prodělal Lymskou nemoc. 

Dále vyšetřen na kardiologii pro akcidentální šelest.  

Speciálně pedagogické centrum (Náchod) nenavrhuje individuální vzdělávací plán ani 

zvýšený normativ. Chlapec se vzdělává podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní věk. Bylo poţádáno o odklad školní docházky. Do základní školy nastoupí ve 

věku osmi let. Pokračovat bude na základní škole logopedické. 

Rodinná anamnéza 

Oba rodiče jsou zdrávi. Matka v dětství měla vadu řeči. Proto docházela do základní 

školy logopedické. Otec bez vady. Dědeček chlapce měl opoţděný vývoj řeči. Má dva 

mladší sourozence, zdravé. Bez vady řeči. Další výskyt vad a poruch řeči, jazyka, 

sluchových vad nebo jiných závaţných onemocnění není v rodině znám. 

Logopedická zpráva (z roku 2014) 

Kontakt s chlapcem se navazuje obtíţně. Spolupráce je krátká. Je nesoustředěný, 

během vyšetření odbíhá k hračkám a běhá po ordinaci. Není oční kontakt. Hrubá a jemná 

motorika s dyskoordinacemi. Jazyk v evalvaci výrazně oslaben, chybí dostatečný svalový 

tonus. Hlas v normě. Řeč na úrovni zvuků – neidentifikovatelné. Některé citoslovce a slova 

mama, tata zvládá. Aktivní i pasivní slovní zásoba na špatné úrovni. Artikulace 

nesrozumitelná. Barvy nepojmenuje, počítá do dvou. Grafomotorika a vizuomotorka 

narušena.  
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Vlastní pozorování 

Ze začátku se mnou chlapec nechtěl spolupracovat. Styděl se. Abych uvolnila 

situaci, začala jsem si hrát s autem. To ho nalákalo a přidal se ke mně. Během této hry 

jsme se spolu seznámili. Chlapec není schopen říct své jméno, ale pokud se ho zeptám já, 

souhlasí. Věk ukáţe na prstech. Sdělil mi, ţe má dva sourozence, ale mluvit dokáţe pouze 

o jednom. Přišlo mi, ţe si občas vymýšlí.  

Co se týče práce, kterou jsem s ním dělala, byl velmi šikovný a chápavý. 

Motivovala ho pochvala.  

Rád si hraje v kolektivu. Všeobecně ho baví napodobovací hry. Patří mezi ţivější 

děti, ale neřekla bych o něm, ţe zlobí. Kdyţ jsme byly s dětmi na louce, celou dobu si 

vydrţel hrát s jedním chlapcem. Po celou dobu si „sázeli“ ostříhané větve a klacky do 

země a tak budovali vlastní zahradu.  

Chlapec je ubytován na internátu. Zdá se mi, ţe to zvládá dobře. Je pozitivně 

emočně laděn. Rodina se školou spolupracuje. 

6.4.5 Případová studie č. 5 – Antonín (věk 5 let) 

Osobní anamnéza 

Chlapec je z druhého fyziologického těhotenství. Gravidita probíhala bez komplikací. 

Porod byl spontánní a bez problému. Další informace o vývoji nejsou známy.  

Chlapec je v péči logopeda a psychologa. Z psychologického vyšetření vyplývá, ţe jde 

o chlapce s poruchou autistického spektra - dětský autismus, se středně těţkou mentální 

retardací a vývojovou dysfázií.  

Rodinná anamnéza 

Matka zdráva. V dětství diagnostikován opoţděný vývoj řeči. Dodnes špatná 

výslovnost. Otec je nevlastní, řeč bez problémů. Vlastního otce dítě nezná. Chlapec má pět 

sourozenců. Starší sestru (11), dvě mladší sestry (4; 2), dva mladší bratry (3; dvouměsíční 

novorozenec). U tří sourozenců diagnostikován opoţděný vývoj řeči. Mladší sestra (4) 

navštěvuje stejnou mateřskou školu logopedickou. U ostatních sourozenců se objevují 

alergie, astma, záněty horních cest dýchacích, vtáčení nohou. Další výskyt vad a poruch 

řeči, jazyka, sluchových vad nebo jiných závaţných onemocnění není v rodině znám. 
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Zpráva psychologického vyšetření (z roku 2015) 

Špatně se soustředí, odbíhá od jednoho úkolu ke druhému. Předměty vyuţívá 

k experimentaci. Není zjevná účelově zaměřená hra, ani náznak symbolizace. 

Z komunikačních gest uţívá ukazování na předměty, které chce získat. Receptivní stránka 

se jeví jako zachovaná. Rozumový vývoj značně opoţděný. Poznává jednoduché předměty 

denního potřeby podle názvu i pouţití. Identifikuje části těla na obrázku. Je schopen splnit 

jednoduchý příkaz. Třídění, srovnávání a rozlišování obrázku nesvede. Matka však tvrdí, 

ţe doma skládá Puzzle a mozaiky. Kresba na úrovni čáranice. Schopen napodobit svislou 

čáru. Vodorovnou čáru a kruh ne. Komunikuje spíše posunky a gesty. Verbální oblast 

dosahuje úrovně jednoho roku. Neverbální je rozvinuta lépe, dosahuje druhého roku.
8
 

Rozumové schopnosti jsou hodnoceny velmi opatrně z toho důvodu, ţe chlapec nemluví. 

Chlapec s pomocí odborníka vytváří komunikační tabulky a učí se s nimi pracovat. Dle 

matky uţívá pár slov na úrovni duplikace hlásek např. šu – šu (kočka). 

Vlastní pozorování 

S chlapcem jsem přišla do kontaktu dříve, neţ jsem si prostudovala dokumenty o jeho 

zdravotním stavu. A opět jsem byla překvapena. Chlapec vůbec nemluví. Na otázku, jak se 

jmenuje, není schopen odpovědět Další základní otázky, jako jsou „Kde bydlíš?“, „Kolik ti 

je let?“ atd. neodpoví. Ale kdyţ jsem se ho zeptala, zda je mu pět let, odpověděl jo. Jediné 

co zvládá, jsou právě odpovědi jo a ne. Kdyţ jsem ho poţádala, aby po mně něco 

opakoval, buď mlčel, nebo vyslovil něco neidentifikovatelného. Například slovo zajíc. 

Vyslovil něco takového [eun]. Práce s ním byla pro mě velmi těţká. Na otázky, u kterých 

jsem potřebovala slyšet odpověď, jsme se nikdy nedopracovali konce. Lepší to bylo, pokud 

jsme pracovali s obrázky. Chlapec se mi zdá velmi vnímavý. Aktivity byly kratší, avšak 

jich bylo víc, vydrţel se soustředit poměrně dlouhou dobu.  

Do školky chodí i jeho mladší sestra (4). Oba dva jsou zde na internátu. Sestra je na 

tom lépe, co se týče zdravotního a psychického stavu. Chlapec je velmi fixovaný na matku 

dle dokumentů. Je vidět, ţe mu chybí bliţší kontakt. Neustále mě chtěl objímat a mazlit. 

Byl moc rád, pokud jsem ho pohladila. Je hodný, nepatří mezi děti, které vyvolávají 

konflikty. Rád si hraje sám nebo se sestrou. Nejčastěji si hraje se stavebnicemi. 

Mezi dokumenty je i zpráva pro orgán sociálně právní ochrany dětí, který vytvořila 

paní ředitelka ve spolupráci s učitelkami mateřské školy. Chlapec jezdil na internát se 

                                                 
8
 V době vyšetření je chlapci 3,6 let. 
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špinavým a zatuchlým prádlem. Kontakt rodiny nebyl moţný, veškerá telefonní čísla 

neexistovala. Jediný, kdo udrţoval kontakt se školou, byl dědeček chlapce. Dále byl 

problém s neplacením za stravu a internát. Chlapec v den odjezdu domů vţdy zůstával 

poslední a matka přijíţděla pozdě. V současné době je komunikace lepší, platby chodí 

včas. Je vidět, ţe rodina se školou nespolupracuje. Logopedická cvičení doma 

neprocvičují. 

6.4.6 Případová studie č. 6 – Jakub (věk 6 let) 

Osobní anamnéza 

Chlapec je z prvního fyziologického těhotenství. Průběh bez komplikací. Porod téţ. 

Poporodní adaptace normě. Nekříšen. Chůze od 14. měsíce, první slova na 24. měsíci. 

Chlapec sledován na neurologii, logopedii, psychiatrii. Psychiatrické vyšetření 

odhalilo pervazivní vývojovou poruchu – atypický autismus. Vyšetření EEG odpovídá 

věku. Dále je chlapci diagnostikována vývojová dysfázie. Hyperkinetický syndrom – 

porucha aktivity a pozornosti, astma bronchiale a alergie. 

U chlapce jsou typické projevy autistických rysů. Například neustálé nošení jedné 

hračky všude s sebou, fascinace tekoucí vodou, stereotypní hra, vše vkládá do úst. Dále je 

velmi agresivní vůči sobě samému i okolí. Komunikuje pouze s rodinou, s cizími 

nekomunikuje.  

Speciálně pedagogické centrum chlapci nenavrhuje vzdělávání dle individuálního 

plánu ani zvýšený normativ. K chlapci přiřazuje asistenta pedagoga. V letošním roce 

rodiče zaţádají o odklad školní docházky.  

Rodinná anamnéza 

Oba rodiče zdrávi. Matka v dětství suspektivní porucha řeči následně dysortografie. 

Otec bez vady řeči. Chlapec má mladší sestru (3). Další výskyt vad a poruch řeči, jazyka, 

sluchových vad nebo jiných závaţných onemocnění není v rodině znám. 

Logopedická zpráva 

V běţném rozhovoru rozumí nespolehlivě. Slovním instrukcím a otázkám 

nerozumí. Pouţívá agramatismy a častá je echolálie. Slova jsou dyslalická. Nerozumí 

sociálním vztahům. Nepouţívá mimiku a gesta. Při neporozumění projevuje negativní 

emoce a vztek. Oční kontakt nevyhledává. Pokud nemusí, nemluví, pouze odpoví ano/ ne. 
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Vlastní pozorování 

Chlapec ve škole udělal obrovský pokrok. Není agresivní vůči sobě ani druhým. 

Komunikuje, i kdyţ mu to činí problém. Je schopen se pomazlit i se mnou na první 

návštěvě. Hra není tolik stereotypní. Je schopen si hrát s ostatními dětmi. Rád kreslí. 

Venku je velmi ţivý, běhá a trochu zlobí ostatní děti. To je však v rámci mezí. Nelze ho 

povaţovat za zlobivé dítě.  

Při prvním kontaktu s dítětem jsem byla velice překvapena. Čekala jsem úplně jiné 

dítě podle dokumentů, které jsem studovala. Nejprve jsem si myslela, ţe jsem si popletla 

sloţku. Chlapec se mnou velmi pěkně spolupracoval. Vydrţel dlouho se soustředit a úkoly 

ho zajímaly a bavily. Ţádných autistických rysů jsem si nevšimla. Všechny se podařilo 

eliminovat. Pouze přetrvává fascinace tekoucí vody. 

U tohoto chlapce je zcela zřetelně vidět, ţe ucelená a důsledná péče je velmi 

účinná. Chlapec se do mateřské školy dostal brzo a tím pádem je zde prostor pro 

dlouhodobou práci, která má pozitivní vliv na vývoj dítěte. 

 Logopedická diagnostika mateřské školy 6.5

V mateřské škole je časová dotace pro logopedii 2 hodiny denně. Jelikoţ je zde 11 

dětí, vychází deset minut na jedno dítě. Logopedickou intervenci zde provádí klinická 

logopedka. Během dne se ve školce koná skupinová terapie, kterou vedou učitelky. 

Samozřejmě je celý den řeč korigována a děti jsou upozorňovány nebo opravovány 

učitelkami, dle dohody s logopedkou.  

Na začátku roku je vţdy dělána logopedická diagnostika dětí. Vyšetření jazykových 

rovin nedělá. Většinou bývá zahrnuta ve zprávě od logopedů, které dítě vyšetřili. 

Logopedka si ještě vede sloţku, kde má diagnózy dětí a co je třeba udělat dle IVP. 

6.5.1 Logopedická diagnostika – Aneta 

Výslovnost  

 řeči rozumí; 

 řeč je nesrozumitelná; 

 při komunikaci uţívá gesta a ukazuje;  

 cvičení dechová s fonací nejsou navozena; 

 artikulační cvičení nezvládá, spolupráce je dobrá. 
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Výslovnost dle IVP  

 cvičení fonační, artikulační, dechová; 

 rozvoj sluchové a zrakové percepce; 

 rozvoj slovní zásoby dle jednotlivých okruhů; 

 vyvození, automatizace a fixace hlásek P, B, F a vokálu E na začátku; 

 sluchová analýza vyvozených hlásek; 

 sluchová analýza kvantity vokálů; 

 reprodukce jednoslabičných a dvouslabičných slov; 

 reprodukce víceslabičných slov; 

 tvoření odpovědí na otázky; 

 náprava hlásky L, Ď, Ť, Ň; 

 sluchová analýza sykavek. 

Diagnostika 

Dívka špatně vyslovuje hlásky E, OU, B, F, V. Slovní zásoba je malá. Řeč 

nesrozumitelná. Špatně dýchá. Tempo je překotné.  

Úkoly na 1. čtvrtletí – rozvoj slovní zásoby, cvičení dechová s fonací, cvičení 

artikulační, hláska F, E, B. Zhodnocení – zlepšilo se porozumění řeči, daří se rozvíjet 

slovní zásobu, cvičení dechová navozena částečně, hlásky fixuje pouze částečně. Druhé 

čtvrtletí – rozvoj slovní zásoby, fixace navozených hlásek, hláska V, rozvoj fonematického 

sluchu. Zhodnocení – hlásky fixuje hlavně na začátku slov, odezírá, rychle zapomíná. Třetí 

čtvrtletí – fixace navozených hlásek, rozvoj slovní zásoby, hláska V, E.   

6.5.2 Logopedická diagnostika – Martin 

Výslovnost 

 řeči částečně rozumí; 

 řeč je dyslalická, občas špatně srozumitelná; 

 cvičení artikulační a dechová neovládá; 

 slovní zásoba je malá; 

 špatně rozumí větám; 

 časté dysgramatismy; 

 nechápe časové vztahy, neorientuje se na ploše; 
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 nedostatečně vyvinutý fonematický sluch; 

 obtíţná spolupráce – snaţí se prosazovat svůj záměr; 

 vadná výslovnost hlásek L, Ď, Ť, Ň, sykavek S, R, Ř. 

Výslovnost dle IVP 

 cvičení dechová, fonační a artikulační; 

 cvičení motoriky jazyka a mimických svalů; 

 rozvoj slovní zásoby dle okruhů; 

 rozvoj fonematického sluchu; 

 vyvození, fixace a automatizace hlásek L, Ď, Ť, Ň; 

 tvoření jednoduchých vět. 

Diagnostika 

Chlapec špatně vyslovuje L, R, Ř. Slovní zásoba je malá. Často uţívány 

dysgramatismy. Odchyluje se od tématu, prosazuje svojí vůli. Patrná je nezvládnutá 

technika dýchání – dýchá ústy.  

Úkoly na 1. čtvrtletí – cvičení dechová a artikulační, rozvoj motoriky jazyka, rozvoj 

obsahové stránky řeči, hláska L. Zhodnocení – cvičení dechová a artikulační nezvládnuta, 

u hlásky L přetrvává špatná výslovnost. Druhé čtvrtletí - cvičení dechová, artikulační a 

fonační, rozvoj fonematického sluchu, sluchová analýza skupin DI, TI, NI X DY, TY, NY. 

Zhodnocení -  Fonematický sluch na špatné úrovni. Skupina DI, TI navozena – nefixována. 

Třetí čtvrtletí – vyvození a fixace skupin DI, TI, NI, tvoření vět a odpovědí na otázku.  

6.5.3 Logopedická diagnostika – Tereza  

Výslovnost 

 řeči rozumí; 

 ke komunikaci uţívá jednoduché věty; 

 ovládá dechová, fonační a artikulační cvičení; 

 slovní zásoba je malá; 

 řeč špatně srozumitelná; 

 opakuje pouze jednoslabičná a dvouslabičná slova; 

 hlásky na konci slov nevyslovuje; 
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 vadná výslovnost hlásek F, CH, L, Ď, Ť, Ň a sykavek S, R, Ř. 

Výslovnost dle IVP 

 rozvoj slovní zásoby dle jednotlivých okruhů; 

 cvičení dechová, fonační a artikulační; 

 rozvoj fonematického sluchu; 

 automatizace a fixace hlásky F, CH; 

 vyvození, automatizace a fixace hlásky L, Ď, Ť, Ň; 

 tvoření jednoduchých vět. 

Diagnostika 

Dívka špatně vyslovuje hlásky F, L, R, Ř. U hlásek S, C, Z a Š, Č, Ţ neskloňuje. 

Řeč je špatně srozumitelná, často se objevují dysgramatismy.  

Úkoly na 1. čtvrtletí – rozvoj slovní zásoby, slova dvouslabičná, hláska F, L. 

Zhodnocení – je schopna opakovat slova dvou i tříslabičná, hlásky F, L fixuje. Druhé 

čtvrtletí – rozvoj aktivní slovní zásoby, navození sykavek S, automatizace hlásky L. 

Zhodnocení – hlásku L postupně automatizuje, došlo k rozšíření slovní zásoby, sykavky 

nenavozeny (chybí chrup). Třetí čtvrtletí – automatizace hlásky L, fixacea automatizace u 

skupiny Ď, Ť, Ň, výslovnost konsonantů na konci slov. 

6.5.4 Logopedická diagnostika – Tomáš 

Výslovnost 

 věty netvoří; 

 řeči rozumí; 

 převládá způsob nonverbální komunikace; 

 pouţívá zvukomalebná slova; 

 spolupráce je ztíţena velmi krátkou pozorností; 

 dobře navozuje oční kontakt; 

 malá slovní zásoba; 

 dechová a artikulační cvičení zvládá částečně; 

 prozatím neprobíhá náprava hlásek. 
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Výslovnost IVP 

 cvičení dechová, fonační a artikulační; 

 cvičení motoriky mluvidel; 

 cvičení paměti, pozornosti a myšlení; 

 cvičení asociační; 

 rozvoj slovní zásoby dle jednotlivých okruhů. 

Diagnostika 

Chlapec špatně vyslovuje F, Ď, Ť, Ň, L, R, Ř. Slovní zásoba je velmi malá. Často 

uţívá gesta a ukazuje.  

Úkoly na 1. čtvrtletí – cvičení dechová a artikulační, porozumění řeči, rytmizace 

slov. Zhodnocení – zlepšilo se porozumění řeči, cvičení dechová a artikulační navozena 

částečně. Druhé čtvrtletí – upřednostňovat mluvenou řeč, rozvoj slovní zásoby, hláska L. 

Zhodnocení – pokouší se komunikovat mluvenou řečí, došlo k rozvoji slovní zásoby, 

navozena hláska L. Třetí čtvrtletí – fixace a automatizace navozených hlásek, rozvoj slovní 

zásoby.  

6.5.5 Logopedická diagnostika – Antonín 

Výslovnost 

 řeči rozumí; 

 slovně téměř nekomunikuje; 

 při komunikaci pouţívá gesta a ukazuje; 

 částečně vyslovuje slova zvukomalebná; 

 opakuje samohlásky; 

 spolupráce je obtíţná – neudrţí oční kontakt, prosazuje svůj výběr činností. 

Výslovnost IVP 

 rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby; 

 cvičení dechová, fonační a artikulační; 

 rozvoj sluchové a zrakové percepce; 

 cvičení myšlení, paměti a pozornosti; 

 upřednostňovat mluvené slovo. 
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Diagnostika 

Chlapec nemluví. Prosazuje svoji vůli. Velmi krátká doba soustředěnosti. Dýchá ústy, 

neustále je v pohybu. Upřednostňuje gesta a ukazování. 

Úkoly na 1. čtvrtletí – cvičení dechová, cvičení dechová s fonací vokálů, rozvoj slovní 

zásoby. Zhodnocení – cvičení dechová s fonací navozena pouze částečně, stále 

upřednostňuje nonverbální komunikaci. Druhé čtvrtletí – cvičení dechová s fonací, rozvoj 

slovní zásoby, důraz na mluvení slovo. Zhodnocení – cvičení dechová s fonací navozena 

částečně, dobrý oční kontakt, pokouší se opakovat – řeč je nesrozumitelná. Třetí čtvrtletí – 

rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, rozvoj mluvené řeči, cvičení paměti, pozornosti a 

postřehu.  

6.5.6 Logopedická diagnostika – Jakub  

Výslovnost  

 řeči rozumí; 

 tvoří jednoduché věty s častými dysgramatismy; 

 řeč je špatně srozumitelná; 

 dechová a artikulační cvičení ovládá. 

Výslovnost IVP 

 rozvoj obsahové a pojmové stránky řeči; 

 tvoření jednoduchých a rozvitých vět; 

 rozvoj fonematického sluchu; 

 rozvoj sluchové a zrakové percepce; 

 vyvození, fixace a automatizace sykavek S, Š. 

Diagnostika 

Chlapec špatně vyslovuje S, L, R, Ř. Úkoly na 1. čtvrtletí – cvičení dechová s fonací, 

cvičení artikulační, rozvoj slovní zásoby. Zhodnocení – cvičení dechová s fonací se 

podařilo navodit, obtíţně fixuje nové pojmy, rozvoj slovní zásoby je velmi pozvolný. 

Druhé čtvrtletí – automatizace navozených hlásek, rozvoj sluchové a zrakové percepce, 

rozvoj porozumění řeči. Zhodnocení – obtíţně fixuje navozené hlásky, slovní zásoba je 

malá. Třetí čtvrtletí – rozvoj aktivní slovní zásoby, vyvození sykavek S.  
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 Terapeutické postupy 6.6

Terapie u dyslalie 

Při terapii dyslalie se v MŠ postupuje dle postupů, které jsou detailně popsány 

v knize Terapie narušené komunikační schopnosti (Lechta, 2005)  

Jako první, co logopedka s dětmi nacvičuje, jsou přípravná dechová cvičení. Jako 

příklad jednoduchých cvičení uvádím foukání brčkem do korálků, foukání papírků, peříčka 

a další. Většina dětí, co jsou v MŠ, neumí správně dýchat. Proto je volba dechových 

cvičení na místě. V návaznosti s dechovým cvičením se provádí artikulační cvičení. 

Dochází tím k procvičení motoriky mluvních orgánů a je to předpříprava na vyvozování 

hlásek, které děti neovládají. Například olizování rtů, horních a dolních alveol. Při tomto 

cvičení logopedka vyuţívá dalších smyslů, které podpoří snahu a zapamatování si 

správných pohybů. Za nejzákladnější pomůcku je v tomto případě povaţováno 

logopedické zrcadlo, jeţ umoţní dítěti vidět, jak ono samo plní cvičení. Dále je zde 

vyuţívána chuť. Například olizování čokolády nebo lízátka. Důleţité je zde zmínit, ţe 

logopedka s dětmi nepracuje za účelem odměn sladkostmi. Vyuţívá odměn, které děti 

motivují k mluvě a jiným činnostem. Například omalovánky, půjčení knihy a jiné.   

Dále se pokračuje s izolovanou hláskou, poté slabikou a slovem. Ve slově jsou 

hlásky reprodukovány nejprve na začátku, poté na konci slova aţ v poslední řadě 

uprostřed. Pokud se objeví problém s výslovností na začátku, osvědčilo se logopedce přejít 

na hlásku, jeţ je na konci. Prý se dítě stihne lépe připravit na to, ţe hláska bude vyvozena. 

U vyvozování hlásek logopedka začíná tou, která bude pro dítě nejjednodušší a je veliká 

pravděpodobnost, ţe se jí dítě naučí rychle. Zaţije tak pocit úspěchu a neodradí ho to od 

pokračování v terapii. Dále se zaměřují na rozvoj fonematického sluchu. 

Všechna uvedená cvičení jsou prováděna formou zábavné hry. Paní logopedka je 

velmi vynalézavá a hravá, coţ se v této profesi vyţaduje. Ke všem cvičením má 

nespočetně mnoho materiálu. Jedná se logopedické knihy, obrázky, stavebnice, pexesa a 

spousty dalších pomůcek. Vyuţívá i moderní technologie jako jsou počítačové programy. 

V MŠ mají tablet s logopedickými programy, ten je vyuţíván na terapii s logopedkou 

minimálně. Preferuje, aby děti měly moţnost odezírat, jak ona správně vyslovuje slova. 

Toto tablet neumoţnuje, a proto ho raději nezařazuje do své terapie. Tablet je hodně 

vyuţíván v odpoledních hodinách v MŠ s učitelkami. Jediné, co mě velice překvapilo, je 
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to, ţe se zde vůbec nepouţívá lékařská špachtle, rotavibrátor, sondy ani další logopedické 

pomůcky.  

Dovolím si tvrdit, ţe v terapii dyslalie logopedka vychází z tradičních 

terapeutických postupů. Také jsem zaznamenala, ţe jsou zde v plném rozsahu plněny 

zásady terapie dyslalie, které vypracoval Seeman (1955) a doplnil Kiml (1978). Jedná se o 

zásady krátkodobého cvičení, pouţívání sluchové kontroly, pouţívání pomocných hlásek, 

minimální akce, názornosti, aktivnosti, přístupnosti, soustavnosti, trvalosti a individuálního 

přístupu.  

Terapie u vývojové dysfázie  

U této poruchy je nezbytné zaměřit se na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Logopedka 

zavrhuje dřívější postupy terapie, která se zaměřovala pouze na výslovnost. V dnešní době 

je nezbytný celkový rozvoj a ne jen řeč. U této poruchy bývá často narušena i intelektová 

stránka. Z toho důvodu je nutné, aby dítě umělo vyjádřit to, co je pro něho nezbytné a 

rozumělo tomu, co mu kdo říká. Logopedka se zaměřuje na rozvoj zrakové a sluchové 

percepce, myšlení, paměti a pozornosti, motoriky, schopnosti orientace, grafomotoriky a 

v neposlední řadě řeči. 

Nejprve začíná dechovými cvičení a cvičením na rozvoj zrakového vnímání. 

Následně pokračuje s rozvojem motoriky. Jemné, hrubé i oromotoriky. Navazuje cvičení 

na rozvoj orientace v prostoru, grafomotorika a další. Začátky terapie se hodně podobají 

hře. Často střídá aktivity, aby udrţela pozornost dítěte. Snaţí se vybírat ty, u kterých ví, ţe 

dané dítě potěší a bez veliké námahy mu přinesou úspěch. Logopedka se snaţí zapojit co 

nejvíce prvků, aby terapie byla komplexní a dosáhla tak toho, ţe dítě nebude vyuţívat 

získané dovednosti izolovaně, ale bude je umět vyuţít při jakékoliv činnosti. Opět jsou zde 

vyuţívány zásady terapie v logopedii. Jako u terapie jiných vad logopedka vyuţívá 

bohatého materiálu, jenţ má k dispozici. 

 Dovednosti v jazykových rovinách 6.7

U této problematiky jsem vyuţila diagnostické matriály, díky kterým jsem provedla 

šetření v jazykových rovinách u dětí v MŠ logopedické. Byla vyuţita publikace 

Diagnostika dítěte předškolního věku (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, 2007) a 

Diagnostika předškoláka (Jiřina Klenková, Helena Kolbábková, 2003). 
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Šetření jsem dělala s kaţdým dítětem samostatně. Vyuţila jsem volné místnosti 

klubovny, kde nás nikdo nerušil a děti se tak lépe soustředily.  

6.7.1 Lexikálně – sémantická rovina 

V této rovině bylo 33 rozmanitých úkolů. Často se zde pracuje s pěknými obrázky, 

které kniha obsahuje. Některé úkoly jsem sledovala v přímé interakci s dětmi. Pokud jsem 

daný jev nezpozorovala, následně jsem se doptávala osobně. Největší neúspěch jsem 

zaznamenala při plnění těchto úkolů: popis obrázku, reprodukce říkanky, spontánní 

vyprávění příběhu, zapamatování si děje. 

Výsledky: 

Skóre jednotlivců v lexikálně – sémantické rovině 

 
Nezvládá Zvládá s dopomocí Zvládá samostatně 

Aneta 15 45,5% 10 30% 8 24% 

Martin 0 0,0% 7 21,2% 26 78,8% 

Tomáš 13 39,4% 8 24% 12 36% 

Tereza 3 9,1% 14 42,4% 16 48,5% 

Antonín 21 63,6% 6 18% 6 18% 

Jakub 12 36,4% 13 39,4% 8 24% 
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Skóre všech v lexikálně – sémantické rovině 

 

 

 

 

 

6.7.2 Morfologicko – syntaktická rovina 

Zde bylo 10 úkolů. Zaměřila jsem se na to, jestli je dítě schopno mluvit gramaticky 

správně, skloňovat, zda tvoří souvětí souřadná/ podřadná, rozlišuje jednotné a mnoţné 

číslo.  

Výsledky: 

Skóre jednotlivců v morfologicko – syntaktické rovině 

 

Nezvládá Zvládá s dopomocí Zvládá samostatně 

Aneta 10 100% 0 0% 0 0% 

Martin 0 0% 7 70% 3 30% 

Tomáš 9 90% 0 0% 1 10% 

Tereza 4 40% 4 40% 2 20% 

Antonín 9 90% 0 0% 1 10% 

Jakub 7 70% 2 20% 1 10% 
 

32,3% 

29,3% 

38,4% 

Lexikálně-sémantická rovina 

Nezvládá Zvládá s dopomocí Zvládá samostatně

Nezvládá 
Zvládá 

s dopomocí 
Zvládá 

samostatně 

32,3% 29,3% 38,4% 
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Skóre všech v mofrologicko – syntaktické rovině 

Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 
Zvládá 

samostatně 

65% 22% 13% 
 

 

6.7.3 Pragmatická rovina 

Sloţena z 11 úkolů. Většina pozorována v přímé interakci s dětmi. Pokud jsem to 

nezaznamenala, dětí jsem se doptala při šetření. 
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Výsledky: 

Skóre jednotlivců v pragmatické rovině 

 
Nezvládá Zvládá s dopomocí Zvládá samostatně 

Aneta 8 72,73% 3 27,27% 0 0% 

Martin 0 0,00% 3 27,27% 8 72,73% 

Tomáš 6 54,55% 3 27,27% 2 18,18% 

Tereza 5 45,45% 5 45,45% 1 9,09% 

Antonín 11 100% 0 0% 0 0% 

Jakub 5 45,45% 4 36,36% 2 18,18% 
 

 

 

Skóre všech v pragmatické rovině 

Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 
Zvládá 

samostatně 

53,03% 27,27% 19,70% 
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6.7.4 Foneticko – fonologická rovina 

Zde jsem se zaměřila na oční kontakt, výslovnost a artikulační obratnost. Fonematický 

sluch jsem si pro svoji představu s dětmi zkusila. Po konzultaci s paní logopedkou jsme se 

shodly, ţe na výsledcích není co hodnotit. Dle její dignostiky ani jedno dítě, které mám 

všetření nemá fonematický sluch. Se všemi dětmi na terapii pracují na rozvoji, i paní 

učitelky na tuto oblast působí během skupinové terapie. 

Všechny děti byly schopné očního kontaktu. Výslovnost a artikulační obratnost mají 

značně poznamenanou. U všech dětí jsem objevila narušené hlásky, které  jsou uvedeny 

v logopedické diagnostice.  

 Závěry šetření a doporučení pro pedagogickou praxi 6.8

Po shrnutí výsledků šetření mohu potvrdit, ţe děti mají narušené jazykové roviny. 

Nejlepších výsledků bylo dosaţeno v rovině lexikálně – sémantické. Nejhorší výsledky 

můţeme pozorovat v rovině morfologicko – syntaktické a pragmatické. Foneticko – 

fonologická rovina nebyla hodnocena na doporučení logopeda. U všech dětí je tato rovina 

značně zasaţena a její úroveň je velmi špatná. Nejlepších výsledků dosahuje Martin. To je 

znát i v běţné komunikaci. Nejhorších výsledků dosahují Aneta, Jakub a Antonín. 

Výsledek není tolik překvapivý, protoţe tyto děti skoro nemluví.  Pro lepší představu 

dosaţeného skóre jsou přiloţeny grafy u kaţdé z rovin.  

Ze získaných výsledků je moţné pro pedagogickou praxi doporučit následující. Na 

základě šetření jsem zjistila, ţe děti nemají zájem o knihy a příběhy. Často mají problém i 

53,03% 
27,27% 

19,70% 

Pragmatická rovina 

Nezvládá Zvládá s dopomocí Zvládá samostatně
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s otočením stránky. Proto povaţuji za důleţité tuto činnost u dětí podpořit. Místo sledování 

pohádky v televizi by učitelky mohly dětem číst a trénovat s nimi příběhy, kde se doplňují 

slova podle obrázku. Tato činnost je u dětí také na velmi špatné úrovni. Tento problém se 

však nevyskytuje pouze u dětí s narušenou komunikační schopností, ale i u intaktních. Je to 

ovlivněno dnešní dobou, kdy děti sedí u televize, mobilů a dalších zařízení, které 

komunikační dovednosti nepodporují.  

Další stěţejní problém vidím v tom, ţe děti nejsou schopné mluvit jeden po druhém. 

Neustále se překřikují a hodně křičí. Velký problém je to u dětí, které brzy půjdou do první 

třídy, kdy je nutné respektovat pravidlo, ţe mluví ten, kdo je vyvolán. Dle mého názoru by 

mělo velmi rychle dojít k nácviku této dovednosti. Hra na školu bavila kaţdé mladší dítě, a 

proto si myslím, ţe tuto aktivitu není těţké do jakékoliv činnosti zařadit. Co se týká 

hlasového projevu dětí, tak bych určitě zařadila zábavné činnosti, jejichţ formou si děti 

vyzkouší rozsah hlasu, výšku, barvu. Opět se jedná o jednoduché aktivity, které mohou být 

zařazeny do denního programu. Určitě by bylo dobré zařadit hlasovou hygienu.  

Mezi další doporučení bychom mohli zařadit nácvik básniček a písniček. Za celou 

dobu, co jsem do školy docházela, jsem neviděla, ţe by děti zpívaly nebo se učily 

básničky. Coţ povaţuji za základní aktivitu v mateřšké škole. I kdyţ jsou zde děti, které 

skoro nemluví, dá se vyuţít procvičovaných slov s logopedkou. Ve spolupráci s učitelkou 

by děti mohly doplňovat pouze jedno nebo dvě slova a i tak by docházelo k tréniknu 

paměti a jiných schopností. Také můţe být vyuţit obrázkový materiál, hudební nástroje a 

další moţné pomůcky. Zpěv a přednes básniček má určitě velmi pozitivní vliv na rozvoj 

sluchové diferenciace, a pokud je tato činnost doplněna obrázkovým materiálem, jde o 

komplexní činnost, která dětem prospěje. 
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na narušenou komunikační schopnost u dětí 

v předškolním věku v mateřské škole logopedické. Práce je rozdělena na dvě části. V první 

části jsou čtyři kapitoly, ve kterých jsou rozpracována témata týkající se tohoto problému. 

V první kapitole je popsán vývoj řeči u dětí intaktních a jazykové roviny. Druhá kapitola 

objasňuje pojmy jako komunikace, řeč, narušená komunikační schopnost. Ve třetí kapitole 

jsou vybrány nejčastější narušení komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.   

Druhá část práce je zaměřena na empirický výzkum. Ten probíhal v mateřské škole 

logopedické v Královéhradeckém kraji. Cílem bylo analyzovat narušenou komunikační 

schopnost u dětí v MŠ, zmapovat terapeutické postupy a sestavit případové studie 

vybraných dětí. Do MŠ dochází jedenáct dětí, z toho jsem vybrala šest dětí, které se 

účastnily výzkumného šetření. Na základě analýzy dokumentů, přímého pozorování a 

rozhovory s pedagogy vznikly případové studie těchto dětí.  

Z výsledků šetření vyplývá, ţe péče v této mateřské škole dětem prospívá a má 

výborné výsledky. Je to tím, ţe MŠ disponuje velmi kvalifikovaným personálem. 

Nejčastější vada je vývojová dysfázie, tou trpí většina dětí. U některých je diagnostikován 

opoţděný vývoj řeči s podezřením na vývojovou dysfázii. Do MŠ dochází děti s těţšími 

vadami a také často je přidruţeno mentální postiţení nebo porucha autistického spektra. 

Tyto děti potřebují speciální a cílenou péči jak v oblasti komunikace, tak u jiných 

zdravotních problémů, coţ tato MŠ poskytuje na velmi kvalitní úrovni. Velikou výhodou je 

moţnost pokračovat na základní škole logopedické, která je součástí tohoto zařízení. 

Rodiče dětí z MŠ tuto moţnost hojně vyuţívají. Velkým mínusem je to, ţe základní škola 

je zde pouze do páté třídy. Ţáci musí být následně integrováni do běţných základních škol.  

Z výzkumu je moţné vyčíst, jak na tom jsou jednotlivé děti v oblasti jazykových 

rovin. Nejvíce narušená rovina je morfologicko – syntaktická a pragmatická. Za nejlepší 

lze povaţovat lexikálně – sémantickou. Foneticko – fonologická rovina nebyla zkoumána. 

Dle paní logopedky je tato rovina značně zasaţena. Většina dětí nemá vůbec rozvinutý 

fonematický sluch. I zde je velmi patrné, ţe včasné podchycení a brzký nástup do MŠ má 

veliký vliv na vývoj řeči.  

Při logopedické terapii jsou vyuţívány běţné terapeutické postupy. Logopedka 

vyuţívá postupů uvedených v publikaci Terapie narušené komunikační schopnosti (Lechta, 
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2005). Postupy jsou individuálně voleny u kaţdého dítěte. Hodně se zde dbá na 

momentální psychický stav dítěte.  

Shrneme-li všechny výsledky, které přinesl tento výzkum, dojdeme k tomuto závěru.  

Do MŠ logopedické jsou zařazovány děti s těţkými vadami řeči a dalšími přidruţenými 

problémy. Soustavná a cílená péče přináší výborné výsledky. Moţnost pokračovat na 

základní škole je další výhodou, jeţ má pozitivní vliv na řeč dětí.  
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Příloha 1 – Šetření v jazykových rovinách u dětí z mateřské školy logopedické 

Při vypracování šetření bylo vycházeno z těchto knih: 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by 

dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. Dětská naučná edice. 

ISBN 978-80-251-1829-0. 

 

KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka: správný vývoj 

řeči dítěte. 1. Brno: MC nakladatelství, 2003. ISBN 80-239-0082-X. 

 

Lexikálně – sémantická rovina 

1. Pojmenuje běžné věci na obrázku – Před dítě předloţíme obrázky a ptáme se: 

„Co je na obrázku?“. 

Hodnocení:  

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Dítě není schopno pojmenovat obrázek. Poţádáme ho, 

aby na pojmenovaný obrázek ukázal)  

 Zvládá samostatně 

2. Ukáže obrázek věci podle použití – Dítěti předloţíme obrázky, které s ním 

pojmenujeme. Poté obrázky rozloţíme v jiném pořadí a pokládáme otázky typu 

„Ukaţ, z čeho jíme.“. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

3. Ukáže činnost na obrázku – Před dítě rozloţíme další obrázky a ptáme se „Kdo 

spí?“.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 
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4. Chápe pojmy „já, moje“ – sledováno v běţné komunikaci, při přirozených 

interakcích. Pokud tyto pojmy dítě nepouţívalo, bylo pojmenováno oblečení dítěte 

a následně poloţena otázka „Čí je toto modré triko?“. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

5. Správně používá slova „Ano/Ne“ – sledováno v běţné komunikaci, při 

přirozených interakcích. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

6. Odpovídá na otázky typu „Co děláš?“, „Kde?“ – Sledováno v rámci běţných 

aktivit.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

7. Má zájem o obrázkové knížky příběhy – Zjišťováno u učitelek v MŠ.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Dítě projevuje zájem pouze za účasti dospělého)  

 Zvládá samostatně 

8. Ukáže obrázek podle podstatného znaku – Společně s dítětem pojmenujeme 

obrázky, poté se ptáme „Kdo vaří?“.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 
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9. Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ – Sledováno v rámci běţných aktivit.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

10. Řekne, co je na obrázku – Předloţíme dítěti obrázek a ptáme se „Co vidíš na 

obrázku, co se tam děje?“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Ukazujeme dítěti a to následovně pojmenovává, co vidí 

na obrázku, jednoslovně odpovídá na otázky týkající se obrázku.)  

 Zvládá samostatně (Samo popíše obrázek a vypráví co se na něm děje.) 

11. Reprodukuje jednoduchou říkanku – Poprosíme dítě, aby nám řeklo nějakou 

básničku, kterou se v MŠ naučilo. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pomůţeme dítěti, pokud si nějakou část básničky 

nemůţe vybavit.) 

 Zvládá samostatně 

12. Chápe jednoduché protiklady – Dítěti ukazujeme dvojice obrázků a 

komentujeme, „Ukaţ, který kruh je veliký/malý.“. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

13. Identifikuje věci podle společných podstatných znaků – Ukáţeme dítěti obrázky, 

kde jsou různé hračky, jídlo, oblečení, věci s koly. Poté poţádáme „Podej mi 

všechno, co jíme.“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 
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 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

14. Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy – Rozloţíme před dítě obrázky 

květin, hraček, jídla. Poţádáme „Vyber mezi obrázky všechny květiny.“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

15. Ukáže obrázek podle aktuální situace – Rozloţíme obrázky před dítě a 

pokládáme otázky typu „Ukaţ mi, co uděláš, kdyţ máš špinavé ruce.“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

16. Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky – Jednoduše vysvětlí, na co tyto věci 

pouţíváme.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

17. Poslouchá děj pohádky a chápe ho – Pozorujeme, zda dítě projevuje zájem o 

pohádku, následně si ověříme, zda děj pochopilo a je schopno vyprávět. Pohádka je 

zaznamenána v příloze C. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 
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18. Spontánně vypráví podle obrázku – Ukáţeme dítěti obrázek a necháme ho 

vyprávět, co se tam děje.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

19. Doplní protiklady s názorem – Dítěti ukáţeme dvojice obrázků a říkáme „Slon je 

veliký, myš je….?.“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

20. Definuje význam pojmů – Poţádáme o vysvětlení slov kolo, jablko, střecha.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

21. Chápe jednoduché hádanky – Řekneme dítěti hádanku „Leze, leze po ţeleze, 

nedá pokoj, aţ tam vleze. Co je to?“, „Čtyři rohy, ţádné nohy, domeček má na 

zádech. Co je to?“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

22. Sestaví dějovou posloupnost – Předloţíme dítěti obrázky a poţádáme o sestavení 

tak, jak jdou správně za sebou. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 
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 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

23. Pojmenuje, co dělá určitá profese – Co dělá hasič, zpěvák, řidič autobusu. Dítě 

jednoduše popíše, co daná profese dělá. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

24. Přiřadí, co k sobě patří – Před dítě rozloţíme obrázky, dítě je pojmenuje a přiřadí 

k sobě dvojice.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

25. Umí nazpaměť krátký text – Poprosíme dítě, aby nám řeklo rozpočítávadlo nebo 

zazpívalo krátkou píseň. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

26. Tvoří nadřazené pojmy – Ukáţeme dítěti obrázky ovoce, zeleniny a oblečení. 

Vyzveme ho, aby pojmenovalo věci jedním slovem.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

27. Tvoří protiklady – Dítě vyzveme, aby řeklo opak slova malý, starý, kyselý.  

Hodnocení: 
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 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

28. Tvoří slova podobného významu – Ukáţeme dítěti obrázek s domem. Poţádáme 

ho, aby tento obrázek pojmenovalo ještě jinak. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

29. Pozná a vymyslí slova stejného zvuku, ale jiného významu (homonyma) – 

Zeptáme se dítěte, co všechno můţe znamenat slovo koruna, oko, zub. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

30. Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku – Předloţíme obrázky před dítě a 

vyzveme ho, aby z trojice vybralo jeden, který je špatně. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

31. Posoudí pravdivost a nepravdivost tvrzení – Řekneme dítěti tyto otázky „Citron 

je kyselý, cukr je sladký. Je to správně?“, „Sníh je černý, uhlí je bílé. Je to 

správně?“, „Pták plave, ryba lítá. Je to správně?“.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Řekne co je špatně, ale uţ neřekne, jak je to správně.)  

 Zvládá samostatně (Řekne, co je špatně a jak to má být správně.)  
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32. Interpretuje pohádky, bez obrázkového doprovodu – Poţádáme dítě aby nám 

řeklo pohádku o Červené Karkulce.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, pouţijeme doplňující 

otázky, které mu pomohou.)  

 Zvládá samostatně 

33. Chápe a správně provede složitější pokyn – Poprosíme dítě, aby šlo ke dveřím, 

zaťukalo na ně a oběhlo stůl.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Pokud dítě samostatně nezvládá, několikrát pokyny 

zopakujeme.) 

 Zvládá samostatně 

Morfologicko – syntaktická rovina 

1. Mluví ve větách, užívá podstatná jména, slovesa, přídavná jména a zájmena – 

Sledováno v přirozeném projevu dítěte.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

2. Rozlišuje jednotné a množné číslo – Předloţíme obrázky, poţádáme dítě, aby 

ukázalo, kde je jedna panenka / dům / auto a kde jsou dvě tyto věci.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

3. – 5. Skloňuje; tvoří souřadná a podřadná souvětí; užívá minulý, budoucí a 

přítomný čas; užívá všechny druhy slov; mluví gramaticky správně – 

Sledováno v přirozeném projevu dítěte.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 
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 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

6.  Pozná nesprávně utvořenou větu – Říkáme dítěti nesprávné věty a ptáme se, zda jsou 

správně či nikoliv. „Mám dvě noha.“, „Maminka nese kočka.“, „Myš utíkal před kočka.“. 

Prokládáme správnou větou.  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

7.  Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru – Pouţijeme příběh z knihy, dítě 

doplňuje dle obrázku slovo do příběhu. 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí (Řekne, co je to za obrázek, ale nepouţije správný tvar, 

který patří do příběhu.)   

 Zvládá samostatně 

 Pragmatická rovina – Pozorováno v přirozeném projevu dítěte, při přirozených 

interakcích. 

1. Upřednostňuje verbální formu komunikace 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

2. Řekne svoje jméno, jména sourozenců a kamarádů 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

3. Mluví nenuceně, pokouší se o krátkou konverzaci 

Hodnocení: 

 Nezvládá 
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 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

4. Spontánně informuje o zážitcích, pocitech, přáních 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

5. Předá krátký vzkaz -  „Paní učitelko, dnes je středa.“ 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

6. Řečový projev v obsahové a formální stránce odpovídá kritériím běžné 

konverzace 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

7. Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

8. Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu  

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

9. Dokáže zformulovat otázku a odpoví na otázku (samostatně a smysluplně) 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 
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10. Smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, své pocity 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 

11. Řekne jména rodičů, sourozenců 

Hodnocení: 

 Nezvládá 

 Zvládá s dopomocí  

 Zvládá samostatně 
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Příloha 2 – Záznamové archy 

 

Jméno: Aneta 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku     ✓ 

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 

3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“ ✓     

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“   ✓   

7 Má zájem o obrázkové kníţky ✓     

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku   ✓   

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ ✓     

10 Řekne, co je na obrázku   ✓   

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku ✓     

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků     ✓ 

14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky   ✓   

17 Poslouchá pohádku, chápe děj ✓     

18 Spontánně vypráví dle obrázku   ✓   

19 Doplní protiklady s názorem   ✓   

20 Definuje význam pojmů ✓     

21 Chápe jednoduché hádanky   ✓   

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji   ✓   

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese ✓     

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to   ✓   

25 Umí na zpaměti kratší text ✓     

26 Tvoří nadřazené pojmy ✓     

27 Tvoří protiklady   ✓   

28 Tvoří slova podobného významu ✓     

29 Pozná homonyma ✓     

30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku ✓     

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení ✓     

32 Interpretuje pohádku bez obrázku ✓     

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn ✓     
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  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách  ✓     

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo ✓     

3 Skloňuje ✓     

4 Tvoří souřadná souvětí ✓     

5 Tvoří podřadná souvětí ✓     

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas ✓     

7 Uţívá všechny druhy slov ✓     

8 Mluví gramaticky správně ✓     

9 Pozná nesprávně utvořenou větu ✓     

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru ✓     

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace ✓     

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů   ✓   

3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci ✓     

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních ✓     

5 Předá krátký vzkaz ✓     

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
✓     

7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými   ✓   

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu ✓     

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku ✓     

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku ✓     

11 Řekne jména rodičů, sourozenců   ✓   

 

Jméno: Martin 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku     ✓ 

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 

3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“     ✓ 

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“     ✓ 
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7 Má zájem o obrázkové kníţky   ✓   

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku     ✓ 

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“     ✓ 

10 Řekne, co je na obrázku     ✓ 

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku     ✓ 

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků     ✓ 

14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky     ✓ 

17 Poslouchá pohádku, chápe děj   ✓   

18 Spontánně vypráví dle obrázku     ✓ 

19 Doplní protiklady s názorem     ✓ 

20 Definuje význam pojmů     ✓ 

21 Chápe jednoduché hádanky     ✓ 

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji   ✓   

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese     ✓ 

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to   ✓   

25 Umí na zpaměti kratší text   ✓   

26 Tvoří nadřazené pojmy     ✓ 

27 Tvoří protiklady     ✓ 

28 Tvoří slova podobného významu   ✓   

29 Pozná homonyma   ✓   

30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku     ✓ 

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení     ✓ 

32 Interpretuje pohádku bez obrázku     ✓ 

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn     ✓ 

     

     

  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách    ✓   

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo     ✓ 

3 Skloňuje   ✓   

4 Tvoří souřadná souvětí   ✓   

5 Tvoří podřadná souvětí   ✓   

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas   ✓   

7 Uţívá všechny druhy slov     ✓ 

8 Mluví gramaticky správně   ✓   
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9 Pozná nesprávně utvořenou větu     ✓ 

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru   ✓   

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace     ✓ 

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů     ✓ 

3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci     ✓ 

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních     ✓ 

5 Předá krátký vzkaz     ✓ 

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
    ✓ 

7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými     ✓ 

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu   ✓   

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku   ✓   

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku   ✓   

11 Řekne jména rodičů, sourozenců     ✓ 

 

Jméno: Tereza 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku     ✓ 

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 

3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“   ✓   

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“     ✓ 

7 Má zájem o obrázkové kníţky   ✓   

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku     ✓ 

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“   ✓   

10 Řekne, co je na obrázku   ✓   

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku     ✓ 

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků     ✓ 

14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky   ✓   

17 Poslouchá pohádku, chápe děj   ✓   
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18 Spontánně vypráví dle obrázku   ✓   

19 Doplní protiklady s názorem     ✓ 

20 Definuje význam pojmů ✓     

21 Chápe jednoduché hádanky ✓     

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji   ✓   

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese   ✓   

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to     ✓ 

25 Umí na zpaměti kratší text     ✓ 

26 Tvoří nadřazené pojmy   ✓   

27 Tvoří protiklady   ✓   

28 Tvoří slova podobného významu   ✓   

29 Pozná homonyma   ✓   

30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku   ✓   

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení     ✓ 

32 Interpretuje pohádku bez obrázku     ✓ 

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn ✓     

     

     

  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách    ✓   

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo     ✓ 

3 Skloňuje   ✓   

4 Tvoří souřadná souvětí ✓     

5 Tvoří podřadná souvětí ✓     

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas     ✓ 

7 Uţívá všechny druhy slov   ✓   

8 Mluví gramaticky správně ✓     

9 Pozná nesprávně utvořenou větu ✓     

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru   ✓   

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace   ✓   

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů     ✓ 

3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci   ✓   

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních   ✓   

5 Předá krátký vzkaz   ✓   

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
✓     
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7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými ✓     

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu ✓     

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku ✓     

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku ✓     

11 Řekne jména rodičů, sourozenců   ✓   

 

Jméno: Tomáš 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku   ✓   

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 

3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“   ✓   

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“   ✓   

7 Má zájem o obrázkové kníţky ✓     

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku     ✓ 

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ ✓     

10 Řekne, co je na obrázku   ✓   

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku ✓     

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků     ✓ 

14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky ✓     

17 Poslouchá pohádku, chápe děj ✓     

18 Spontánně vypráví dle obrázku ✓     

19 Doplní protiklady s názorem   ✓   

20 Definuje význam pojmů ✓     

21 Chápe jednoduché hádanky ✓     

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji   ✓   

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese     ✓ 

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to     ✓ 

25 Umí na zpaměti kratší text ✓     

26 Tvoří nadřazené pojmy ✓     

27 Tvoří protiklady   ✓   

28 Tvoří slova podobného významu ✓     

29 Pozná homonyma ✓     
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30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku     ✓ 

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení     ✓ 

32 Interpretuje pohádku bez obrázku   ✓   

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn ✓     

     

     

  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách  ✓     

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo     ✓ 

3 Skloňuje ✓     

4 Tvoří souřadná souvětí ✓     

5 Tvoří podřadná souvětí ✓     

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas ✓     

7 Uţívá všechny druhy slov ✓     

8 Mluví gramaticky správně ✓     

9 Pozná nesprávně utvořenou větu ✓     

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru ✓     

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace     ✓ 

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů   ✓   

3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci   ✓   

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních ✓     

5 Předá krátký vzkaz ✓     

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
✓     

7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými     ✓ 

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu ✓     

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku ✓     

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku ✓     

11 Řekne jména rodičů, sourozenců   ✓   

 

Jméno: Jakub 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku   ✓   

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 
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3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“   ✓   

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“   ✓   

7 Má zájem o obrázkové kníţky   ✓   

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku     ✓ 

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ ✓     

10 Řekne, co je na obrázku   ✓   

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku ✓     

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků     ✓ 

14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky ✓     

17 Poslouchá pohádku, chápe děj   ✓   

18 Spontánně vypráví dle obrázku   ✓   

19 Doplní protiklady s názorem   ✓   

20 Definuje význam pojmů ✓     

21 Chápe jednoduché hádanky ✓     

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji ✓     

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese   ✓   

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to   ✓   

25 Umí na zpaměti kratší text ✓     

26 Tvoří nadřazené pojmy ✓     

27 Tvoří protiklady ✓     

28 Tvoří slova podobného významu ✓     

29 Pozná homonyma ✓     

30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku   ✓   

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení   ✓   

32 Interpretuje pohádku bez obrázku   ✓   

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn ✓     

     

     

  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách  ✓     

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo     ✓ 

3 Skloňuje ✓     

4 Tvoří souřadná souvětí ✓     
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5 Tvoří podřadná souvětí ✓     

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas   ✓   

7 Uţívá všechny druhy slov ✓     

8 Mluví gramaticky správně ✓     

9 Pozná nesprávně utvořenou větu ✓     

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru   ✓   

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace   ✓   

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů     ✓ 

3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci   ✓   

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních   ✓   

5 Předá krátký vzkaz ✓     

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
✓     

7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými     ✓ 

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu ✓     

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku ✓     

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku ✓     

11 Řekne jména rodičů, sourozenců   ✓   

 

Jméno: Antonín 

  Lexikálně – sémantická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Pojmenuje běţné věci na obrázku   ✓   

2 Ukáţe obrázek věci podle pouţití     ✓ 

3 Ukáţe činnost na obrázku     ✓ 

4 Chápe pojmy „já, moje“ ✓     

5 Správně pouţívá „ano / ne“     ✓ 

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“, „Kde?“ ✓     

7 Má zájem o obrázkové kníţky ✓     

8 Ukáţe obrázek podle podstatného znaku   ✓   

9 Klade otázky „Proč?“, „Kdy?“ ✓     

10 Řekne, co je na obrázku ✓     

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku ✓     

12 Chápe jednoduché protiklady     ✓ 

13 Identifikuje věci podle společných znaků   ✓   
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14 Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy     ✓ 

15 Ukáţe obrázek podle aktuální situace     ✓ 

16 Vysvětlí, na co máme knihy, dům, hračky ✓     

17 Poslouchá pohádku, chápe děj ✓     

18 Spontánně vypráví dle obrázku ✓     

19 Doplní protiklady s názorem ✓     

20 Definuje význam pojmů ✓     

21 Chápe jednoduché hádanky ✓     

22 Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji ✓     

23 Pojmenuje, co dělá určitá profese ✓     

24 Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to   ✓   

25 Umí na zpaměti kratší text ✓     

26 Tvoří nadřazené pojmy ✓     

27 Tvoří protiklady ✓     

28 Tvoří slova podobného významu ✓     

29 Pozná homonyma ✓     

30 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku   ✓   

31 Správně posoudí pravdivost / nepravdivost tvrzení   ✓   

32 Interpretuje pohádku bez obrázku ✓     

33 Správně realizuje komplikovanější pokyn ✓     

     

     

  Morfologicko- syntaktická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Mluví ve větách  ✓     

2 Rozlišuje jednotné / mnoţné číslo     ✓ 

3 Skloňuje ✓     

4 Tvoří souřadná souvětí ✓     

5 Tvoří podřadná souvětí ✓     

6 Uţívá minulý, budoucí, přítomný čas ✓     

7 Uţívá všechny druhy slov ✓     

8 Mluví gramaticky správně ✓     

9 Pozná nesprávně utvořenou větu ✓     

10 Do příběhu doplní slovo ve správném tvaru ✓     

     

     

  Pragmatická rovina Nezvládá 
Zvládá s 

dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1 Upřednostňuje verbální formu komunikace ✓     

2 Řekne svoje jméno, sourozenců, kamarádů ✓     
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3 Mluví nenuceně, pokus o krátkou konverzaci ✓     

4 Spontánně informuje o záţitcích, pocitech a přáních ✓     

5 Předá krátký vzkaz ✓     

6 
Řečový projev po obsahové a formální stránce 

odpovídá běţné konverzaci 
✓     

7 Aktivně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými ✓     

8 Dodrţuje pravidla konverzace a spol. kontaktu ✓     

9 Dokáţe zformulovat otázku, odpoví na otázku ✓     

10 Smysluplně vyjádří nápad, myšlenku ✓     

11 Řekne jména rodičů, sourozenců ✓     
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Příloha 3 – Pohádka  

Jak šla ţába sbírat houby (Alena a Ondřej Fischerovi) 

Jednoho krásného podzimního dne ţába vystrčila hlavu z tůňky a rozhlédla se. Na louce 

kousek od lesa nikdo nebyl, děti, které tu byly na táboře, uţ odjely. „Ach jo, to zase bude v 

lese nuda,“ povzdechla si a přemýšlela, co bude dneska dělat, aby se nějak zabavila. Ale co 

všechno můţe dělat ţába? Moc toho není, ţe? Chvíli plavala v tůňce, pak si lehla na kámen 

a vyhřívala se na sluníčku. Polehávání a lelkování ji vydrţelo aţ do oběda, ale dále uţ to 

znuděná ţába nemohla vydrţet. Posadila se a nervózně se poškrábala tlapkou na hlavě. Tu 

náhle zpozorovala v křoví v lese jakýsi pohyb. Uţ uţ se chtěla schovat, kdyby to byl čáp, 

ale pak se z křoví vynořil starší pán s košíkem a noţem v ruce. „To je nápad!“ zajásala 

ţába: „Budu sbírat houby! Ţe mě to hned nenapadlo! Určitě to je velká legrace, vţdyť to 

tady dělá kde kdo! Hned to jdu vyzkoušet!“ A jak si usmyslela, tak taky udělala. Z rákosí 

upletla košík, z ostré škeble si vyrobila nůţ a pustila se do lesa. Protoţe nedávno pršelo a 

bylo teplo, v lese bylo hub habaděj. Netrvalo dlouho a ţába našla první houbu. „Blé, ta je 

nějaká divná, taková divně červená, ta se mi nelíbí, fuj!“ uplivla si ţába. „Tuhle houbu brát 

nebudu!“ rozhodla se. A dobře udělala. Červený klobouček zářil do dálky a byl jakoby 

posypaný bílými kousky. Byla to muchomůrka červená. A ta je jedovatá, ţe? A tak šla 

ţába dál. Našla velkou macatou houbu s ţlutou noţičkou a hnědým kloboučkem. Lezl po 

ní slimák. Zakroutil očima na tykadlech a zahlaholil: „Nazdár ţábo! Chceš kousek? Tohle 

je pravák! Mňam!“ „No to zrovna, houbu olezlou od slimáka! Fuj!“ pomyslela si, ale 

nahlas řekla: „Ne díky, já si najdu svoji.“ A tak ţába bloumala po lese. Tahle houba se ji 

nezdála, protoţe byla červená. Tahle zase proto, ţe byla hnědá. Tahle proto, ţe byla 

okousaná od srnek. Tady do té vykloval díru datel. Klouzek byl zase celý slizký. Nakonec 

se ale na ţábu usmálo štěstí. Skoro vrazila do vysoké houby s límečkem kolem nohy. „Jé, 

to je krásná houba. Zeleňoučká jako já, čerstvá, to bude pochutnáníčko! Smaţenice! 

Gulášek!“ rozplývala se ţába nad svým úlovkem. Hned si taky pořádný kousek uřízla a 

odnesla domů. Za pár chvil uţ u tůňky voněl houbový guláš! To si pochutnala. Jenomţe co 

to? Za pár chvil začalo ţábu tlačit v břichu. Pak se jí udělalo špatně. Potom zezelenala ještě 

víc, neţ je ţába normálně zelená. Ţábu odvezli do zvířecí nemocnice. Ta houba, co snědla, 

totiţ byla muchomůrka zelená. (Sbor církve adventistů sedmého dne: Jak šla ţába sbírat 

houby [online])  


