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ANOTACE 

Diplomová práce zpracovává historické srovnání legislativního rámce 

preprimárního vzdělávání od počátku institucionalizovaného vzdělávání dětí 

předškolního věku na našem území. Dalším tématem je představení osnov 

pro předškolní vzdělávání a srovnání cílů a úkolů, které jsou stanoveny pro oblast 

jazyka a řeči. Dále jsou představeny obecné i specifické parametry programu 

zaměřeného na rozvoj řeči a prevenci narušené komunikační schopnosti. Poslední dvě 

kapitoly představují teorie vývoje dětské řeči a prevenci, jak obecně, tak ve spojitosti 

s vývojem řeči. 

Praktickou část tvoří analýza dotazníkového šetření. Vědecké šetření se týká 

přípravného a dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol, existence logopedického 

programu a jeho parametrů, aktivit, které rozvíjejí řeč, spolupráce s rodiči a úrovně řeči 

dětí v současnosti. 

ABSTRACT 

This diploma thesis analyzes and compares the legislation frame of pre-primary 

education within its history from the beginning of institutionalized education of children 

in our territory. It also introduces the framework of pre-school education and compares 

the targets and tasks stated for language and speech education, including the program of 

speech and communication impairments treatment development. The last two chapters 

describe children speech development theories and preventive training in general. 

The practice part covers an analysis of questionnaire-based research, which was 

questioning the kindergarten teachers about their basic and advanced education in field 

of children speech and communication development, as well as about their cooperation 

with parents. It also evaluates the current level of children speech abilities. 
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ÚVOD 

Předškolní výchova a vzdělávání plní jako předstupeň povinné školní docházky 

několik významných funkcí. 

Je to především funkce socializační. Mateřská škola pomáhá dítěti začlenit 

se do společnosti, mezi své vrstevníky, poznávat a navazovat vztahy. Důležité pro dítě 

je i seznámení s dospělými, kteří nepatří mezi rodinné příslušníky. 

Dalším úkolem mateřské školy je rozvíjet klíčové kompetence, jejichž zvládnutí 

provází člověka celým životem. Klíčové kompetence představují schopnosti 

a dovednosti, které jsou důležité nejen pro další učení a vzdělávání, ale i pro šťastný 

a naplněný život. 

Má diplomová práce se podrobně zabývá pouze kompetencí komunikativní. 

Teoretická část popisuje legislativní rámec předškolní výchovy od jejích počátků 

v 19. století a srovnává přístup křečové výchově v různých osnovách pro předškolní 

vzdělávání, a to od roku 1948 až po současnost. 

S výchovou řeči úzce souvisí i prevence narušené komunikační schopnosti. 

Nejdříve jsem se snažila popsat prevenci obecně, její dělení podle různých kritérií, dále 

jsem se zaměřila na prevenci logopedickou. 

Důležitým tématem teoretické části je také dovednost projektování a vytváření 

různých programů. Nejdříve jsem popsala teoretická východiska pro vytváření takových 

programů, a pak jsem se snažila navrhnout, jaké obecné a k řeči se vztahující parametry 

by měl logopedický program mít. 

Základem praktické části diplomové práce je dotazníkové šetření. Témata, 

na která jsem se dotazovala vychází z teoretické části. Mým cílem bylo zmapovat, jaké 

znalosti z oboru logopedie učitelky mateřských škol mají, jak pracují s dětmi a jestli 

pracují v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dále jsem zjišťovala, jestli 

mají v mateřských školách k dispozici speciální logopedický program a případný zájem 

učitelek o jeho existenci. Poslední okruh otázek se zaměřoval na spolupráci s rodinou 

a názor pedagogů na úroveň řeči dětí. 
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1 LEGISLATIVA 

Poprvé je instituce mateřské školy zmíněna v říšském školním zákoně z roku 

1869 (Opravdová, Gebhartová, 2003). Tyto „školy pro opatrování, vychovávání 

a vyučování dítek"1 mohly být zřizovány při obecných školách a byly určeny pro děti 

od tří let do zahájení povinné školní docházky. Mateřské školy mohly bezplatně 

navštěvovat všechny děti, docházka nebyla povinná. 

Vedle mateřských škol existovaly ještě Opatrovny dítek, které přijímaly děti 
• • 2 

„pracujících tříd pod dozorství své a ku přiměřenému jejich zaměstnání" . Rozdíl mezi 

opatrovnami a mateřskými školami byl v jejich funkci. Zatímco mateřské školy 

připravovaly děti na vstup do školy, opatrovny takový úkol neměly a plnily spíše úlohu 

sociální - tedy hlídání dětí zaměstnaným rodičům (MŠMT, 2000). 

Tabulka č. 1 - Instituce předškolní výchovy v 19. století 

ROK NÁZEV ZŘIZOVATEL CILOVA SKUPINA 

1832 Détská opatrovna 
Soukromé dobročinné 

organizace 
chudé děti 

1869 

Mateřská škola 

Země 

Školní okresy 

Obce 

Spolky 

Bezúhonné osoby 

děti 3 roky - začátek 

školní docházky 
1869 

Opatrovna dítek 
Schvaluje zemský školní 

úřad 
děti 3 - 6 let 

Zdroj: Říšský zákon o školách obecných ze dne 14.5.1869; Nařízení ministra záležitostí 

duchovních a vyučování ze dne 22.6. 1872 

V období od konce 2. světové války až po současnost vzniklo pět podob 

Školského zákona. Byly to zákony z roku 1948, 1960, 1978, 1984 a z roku 2004. 

1 Říšský zákon o školách obecných ze dne 14.5.1869, § 10 
2 Nařízení ministra záležitostí duchovních a vyučování ze dne 22.6. 1872, C. 4711, § 26 
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Školský zákon z roku 1984 se o mateřských školách přímo nezmiňuje. Platnou právní 

normou týkající se předškolních zařízení byla novelizace zákona z roku 1978, a to 

Zákon č. 31/1984 Sb. (MVČR, 2006). Těmito zákony byly mateřské školy zařazeny 

do soustavy škol a školských zařízení. 

Zákon 95/1948 Sb. říká, že mateřské školy poskytují výchovu a vzdělávání 

dětem od tří do šesti let věku. Předškolní zařízení by mělo pracovat v těsné součinnosti 

s rodiči a zajišťovat „výchovnou péči a zdravotní a sociální ochranu.'"3 Zřizovatelem 

mateřských škol byl podle tohoto zákona Zemský školní úřad. 

Do mateřské školy měly být přijímány děti tělesně i duševně zdravé. Docházka 

do předškolního zařízení byla nepovinná a bezplatná. V některých případech však 

mohla být docházka od pěti let věku dítěte povinná, podmínky pro ni byly stanoveny 

vládním nařízením (Zák. č. 95/1948 Sb.). 

Tabulka č. 2 - Instituce předškolní výchovy podle zákona z roku 1948 

ROK NÁZEV ZŘIZOVATEL CÍLOVÁ SKUPINA 

1948 mateřská škola Zemský školní úřad děti od 3let- škola 1948 

jesle + útulky Zemský školní úřad 0 - škola 

Zdroj: Zákon č. 95/1948 Sb. 

Ve Školském zákoně z roku 1960 se objevují jako další předškolní zařízení jesle. 

Ty jsou určeny pro děti od nejútlejšího věku do tří let. Dalším stupněm byly mateřské 

školy pro děti od tří let věku až po dobu, kdy nastoupí povinnou školní docházku 

na základní škole. 

V zákoně jsou zmíněny i děti s různým zdravotním handicapem: „V zájmu 

příznivého vývoje dětí se smyslovými, duševními a tělesnými vadami může vláda 

prohlásit docházku do mateřské školy pro tyto děti ve věku od tří let za povinnou"4. 

Předškolní zařízení jsou podle tohoto zákona zřizována národními výbory, 

s jejich souhlasem mohou tato zařízení zřizovat podle zásad stanovených vládou i jiné 

socialistické organizace. 

3 Zákon č. 95/1948 Sb., s. 829 
4 Zákon č. 186/1960 Sb., s. 646 
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Učební osnovy, podle kterých se řídil vzdělávací proces, vydávalo Ministerstvo 

školství a kultury ve spolupráci se zúčastněnými úřady a orgány. 

Tabulka č. 3 - Instituce předškolní výchovy podle zákona z roku 1960 

ROK NÁZEV ZŘIZOVATEL Cl LOV A SKUPINA 

I960 

jesle 

národní výbor 

socialist, organizace 

se souhlasem N V 

do 3 let 

I960 

mateřská škola 

národní výbor socialist, 

organizace se souhlasem 

NV 

3 roky - ZŠ 

Zdroj: Zákon č. 186/1960 Sb. 

Další zákon týkající se mateřských škol vznikl v roce 1978. Je to Zákon 

č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních. Podle něj jsou předškolní zařízení součástí 

výchovně vzdělávací soustavy. 

Ve spolupráci s rodinou zajišťují jesle a mateřské školy výchovu a vzdělávání, 

jejich úkolem je vytváření základů vědomostí a dovedností dětí. Předškolní zařízení 

mají rozvíjet řeč, myšlení a zájem o hru, přiměřenou práci a učení. Děti od tří do šesti 

let, navštěvující mateřskou školu by, měly být touto institucí všestranně rozvíjeny 

a připravovány na vstup do základní školy (§ 2). 

Nový typ předškolního zařízení vzniká pro děti se smyslovým, tělesným nebo 

mentálním postižením a pro děti s vadami řeči. Jsou to mateřské školy pro děti 

vyžadující zvláštní péči. Navíc je pro děti se smyslovým postižením docházka 

do mateřské školy od začátku školního roku, ve kterém dítě dovrší věku pěti let, 

povinná (§ 5, odst. 3, 5). 

Vedle jeslí je další novou institucí předškolního vzdělávání dětský útulek, 

který se zřizuje v místech, kde nejsou podmínky pro vznik mateřské školy. 
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Tabulka č. 4 - Instituce předškolní výchovy podle zákona z roku 1978 

ROK NÁZEV ZŘIZOVATEL CÍLOVÁ SKUPINA 

1978 

jesle MNV se souhl. ONV 0 - 3 roky 

1978 

mateřská škola MNV se souhl. ONV 3 - 6 let 

1978 

dětský útulek MNV se souhl. ONV 3 - 6let 

1978 

M Š pro děti vyžadující 

zvláštní péči 
MNV se souhl. ONV 

děti 3 - 6 let mentálně, 

smyslově a tělesně 

postižené, děti s vadami 

řeči 

Zdroj: Zákon č. 76/ 1978 Sb. 

Část zákona z roku 1978 týkající se předškolního vzdělávání byla novelizována 

v roce 1984. Tato podoba, spolu se změnami v devadesátých letech minulého století, 

přetrvala až do roku 2004, respektive 2005, kdy vešel v platnost nový Školský zákon. 

Zákon ě. 561/2004 Sb. přinesl některé zásadní změny. Poté, co většina škol 

získala po roce 1989 právní subjektivitu, dostalo se školám větší nezávislosti, a to 

možností vytvářet vlastní vzdělávací programy, které by plnily cíle a zásady 

Rámcového vzdělávacího programu, vytvořeného Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy (Zák. ě. 561/2004 Sb., § 4). 

Mateřská škola má podle tohoto zákona zajišťovat všestranný rozvoj dítěte 

a osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských 

vztahů. Další funkcí předškolních institucí je vyrovnávání nerovnoměrností ve vývoji 

před vstupem na základní školu a poskytování speciálně pedagogické péče dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami (Zák. č. 561/2004 Sb., § 33). 

Možností pro děti s handicapem je jejich integrace do běžné mateřské školy. 

Děti se účastní všech aktivit se svými zdravými vrstevníky, navíc se jim dostává 

speciálně pedagogické péče podle individuálního vzdělávacího programu. 

Další změnou, kterou tento zákon přináší, je zřízení funkce pedagogického 

asistenta, který pomáhá zdravotně postiženým dětem, integrovaným do kolektivu 

zdravých dětí (Zák. č. 563/2004 Sb., § 20). 

11 
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Tabulka č. 5 - Instituce předškolní výchovy podle zákona z roku 2004 

ROK NÁZEV ZŘIZOVATEL CÍLOVÁ SKUPINA 

2004 mateřská škola obec 

soukromník 

kraj 
zpravidla 3 - 6 let 

kraj 
zpravidla 3 - 6 let 

církev 

M Š pro děti se zdravot, 

postižením 

kraj 

MŠMT 

soukromník 

obec 

církev 

děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Zdroj: Zákon č. 561/2004 Sb. 

Již od roku 1869 je docházka do institucí předškolního vzdělávání nepovinná 

a bezplatná. Pouze v případě dětí se zdravotním handicapem bylo zákony z roku 1960 

a 1978 umožněno, aby byla docházka do mateřské školy před vstupem do základního 

vzdělávání povinná. Zákon z roku 2004 hovoří o dětech se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ale povinnost navštěvovat předškolní zařízení zde zmíněna není. 

V minulých letech proběhla diskuze, jestli by poslední ročník mateřské školy 

před vstupem do základní školy neměl být povinný pro všechny děti. Tato myšlenka 

se neujala. Byla zvolena možnost motivace rodičů přihlásit děti k předškolnímu 

vzdělávání prostřednictvím zrušení úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplaty) 

v posledním roce před nástupem do základní školy. Úspěšnost tohoto přístupu je podle 

mého názoru sporná. Děti, které navštěvují mateřskou školu již od tří nebo čtyř let, 

zaplatí poslední ročník v předešlých letech, protože se snížením úplaty pro děti 

s odkladem povinné školní docházky nebo děti, které v daném školním roce dovrší šesti 

let, se zvýšila úplata pro děti mladší. Argument, že do mateřské školy nově přihlásí děti 

i rodiče, kteří to dříve z finančních důvodů udělat nemohli, není podle mého názoru 

silný. 1 v minulosti mohly totiž sociálně slabé rodiny požádat o prominutí hrazení úplaty 

z důvodu špatné sociální situace rodiny. 
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Kdyby byl poslední ročník mateřské školy povinný, začaly by mateřskou školu 

navštěvovat i děti např. ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které pak mívají 

problémy v první třídě základní školy, nebo navštěvují přípravné třídy. Ještě v mateřské 

škole by se s těmito dětmi začalo pracovat na přípravě na školu včas, soustavně 

a systematicky a předešlo by se tak mnoha neúspěchům nebo zbytečnému přeřazování 

do zvláštních škol. 

Výraznou změnou prošlo také vzdělávání handicapovaných dětí. Zatímco zákon 

z roku 1948 se o zdravotně postižených dětech vůbec nezmiňuje, od 60. do konce 80. let 

tyto děti vzdělávány byly, ale pouze odděleně ve speciálních mateřských školách. 

Zákonem z roku 1978 se zřizují mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči, 

mezi něž byly počítány i děti s vadami řeči. 

Trendem posledních let je integrace zdravotně handicapovaných dětí 

do mateřských škol mezi intaktní dětskou populaci. U dětí s lehčím postižením se mi 

toto řešení jeví jako nejlepší, nemyslím však, že by v mateřských školách byly 

v současné době k integraci vhodné podmínky. Vzdělání učitelek mateřských škol není 

pro poskytování speciálně pedagogické péče dostačující, speciální pedagog zase není 

podle tabulkových platů za dosažené vzdělání adekvátně ohodnocen. Další překážkou 

jsou počty dětí ve třídě, které se běžně pohybují okolo 25 dětí. Vyhláška o předškolním 

vzdělávání č. 14/2005 Sb. sice umožňuje snížení počtu dětí ve třídě , v níž je zařazeno 

dítě se zdravotním handicapem na maximálně 19 dětí (§ 2, odst. 3), ale pak je obtížná 

otázka finanční. Problém by měla vyřešit možnost zaměstnání pedagogického asistenta. 

Komplikace integrování zdravotně handicapových dětí jsou popsány i v „Národní 

zprávě o stavu předškolní výchovy" z roku 2000, vydané Ministerstvem školství 

mládeže a tělovýchovy. Jako překážky jsou zde uvedeny bariérovost školních budov, 

finanční problémy a „do značné míry i nutnost udržovat z finančních důvodů vysoké 

počty dětí v běžných třídách mateřských škol."5 

Do roku 1960 bylo předškolní institucionální vzdělávání určeno pouze dětem 

od tří let věku. Se vznikem jeslí se předškolní pedagogika začíná orientovat 

i na nejmladší děti. Po roce 1989 začalo jeslí výrazně ubývat a v zákoně z roku 2004 už 

5 MŠMT. Zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České 
republice. Praha: 2000. s. 34 
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o nich není zmínka. Potřeba jeslí v 60. letech byla odpovědí na nárůst zaměstnanosti 

žen. V současné době většina rodičů zůstává s dětmi do tří, respektive do čtyř let 

na rodičovské dovolené, a proto po institucích, jakými byly jesle, není taková poptávka. 

Myslím si, že věk tři roky je pro nástup do kolektivního zařízení vhodný. Je to 

v době, kdy již většina dětí dobře snáší odloučení od rodičů na část dne a i potřeba 

kontaktu s vrstevníky ze strany dětí je vysoká. 

Od počátku vývoje předškolního vzdělávání je v zákonech zmiňována důležitost 

spolupráce s rodinou. Prostředí mateřské školy a rodiny znamená pro dítě zázemí a jsou 

velmi významnou oporou a pomocí při rozvoji osobnosti, získávání důležitých životních 

zkušeností, postojů a hodnot. Proto by rodina i mateřská škola, kterou dítě navštěvuje, 

měly mít shodný názor na výchovné působení a klást důraz na stejné či podobné životní 

názory a postoje. V současnosti mají rodiče možnost vybrat si takovou mateřskou školu, 

která by jejich představám o výchově a vzdělávání dítěte nejlépe vyhovovala. 
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2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

2.1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou 

výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje 

výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu."6 

Z hlediska získaného vzdělání může podle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zák. č. 

563/2004, § 6) pedagogickou činnost v mateřských školách vykonávat ten, kdo 

vystudoval vysokou školu pedagogického směru zaměřenou na pedagogiku 

předškolního věku, vyšší odbornou školu určenou pro přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání, střední školu s maturitou v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů 

předškolního vzdělávání nebo absolvent vysokoškolského studia se zaměřením 

na speciální pedagogiku. 

Vzdělávání pedagogů pro předškolní výchovu v počátcích zajišťovala opatrovna 

Na Hrádku (Opravdová, Gebhartová, 2003). Podle § 19 Nařízení ministra duchovních 

záležitostí a vyučování z roku 1872 se vychovatelky mateřských škol vzdělávaly 

ve veřejných Učitelských ústavech ve dvouletém kurzu. Pokud to bylo v místě, 

kde nebyla možnost studovat na Učitelském ústavu, otevíraly se zvláštní jednoleté 

kurzy. 

Uchazečka o studium nesměla překročit věkovou hranici 30 let a být mladší než 

16 let. Musela být tělesně zdatná a mravně bezúhonná. Co se týče vzdělání, povinné 

bylo absolutorium měšťanské školy nebo vysvědčení ze 4. ročníku střední školy 

(MŠMT, 2000). 

Podle § 27 Říšského zákona o školách obecných z roku 1869 měly být 

při každém Učitelském ústavu zřízeny školy „cvičné a vzorní", které by sloužily 

ke vzdělávání budoucích učitelů. Součástí této obecné školy měla být i dětská zahrádka. 

V roce 1928 se studium předškolní pedagogiky přesunulo na vysokou školu. 

V tomto roce založil V. Příhoda Soukromou pedagogickou fakultu. Doba studia byla 

čtyři roky (MŠMT, 2000). 

6 Zákon č. 563/2004 Sb., s. 10333 
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V roce 1933 byla založena Studovna učitelek mateřských škol. Studovna 

sloužila jako informační a dokumentační centrum dalšího vzdělávání. Dále byly 

organizovány různé profesní vzdělávací aktivity (Eurydice, 2006). 

Po 2. světové válce studovaly budoucí učitelky mateřských škol na vysoké škole. 

Toto studium bylo nejprve čtyřsemestrové a později dvousemestrové. Po roce 1950 

se studium primární pedagogiky přesunulo na pedagogická gymnázia. V padesátých 

letech vznikly také Pedagogické školy, které se po roce 1970 změnily na Střední 

pedagogické školy (Eurydice, 2006). 

V současnosti je možné studovat předškolní pedagogiku na třech typech škol. 

Je to střední pedagogická škola, která připravuje největší počet učitelek v předškolních 

zařízeních. Další možností je Vyšší odborná škola se zaměřením na předškolní 

pedagogiku. V roce 1970 se otevřela možnost studovat předškolní pedagogiku 

i na vysoké škole. Uchazeči mohou studovat tento obor prezenčně a dálkově, ve dvou 

studijních programech, magisterském a bakalářském. 

V mateřských školách a mateřských školách pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami může působit učitel, který absolvoval vysokoškolské studium 

speciální pedagogiky. Další možností studia je bakalářský studijní program speciální 

pedagogiky. 

Studium na střední pedagogické škole je čtyřleté a ucházet se o něj může žák 

s ukončenou základní školou. SPgŠ poskytuje úplné střední odborné vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou. Maturita má dvě části - všeobecnou a odbornou 

(teoretickou a praktickou). 

„Studium je zaměřeno na osvojování vědomostí a dovedností pro komplexní 

péči a vzdělávání dětí ve věku 3-6 let. Významnou součástí studia je praxe 

v mateřských školách a jiných školských zařízeních. Vzdělávací obsah zahrnuje tyto 

základní obsahové okruhy: 

pedagogicko-psychologický, který vede k osvojení nezbytných sociálních 

kompetencí, zejména pedagogických a psychologických vědomostí a dovedností, 

osobnostně kultivující, který kultivuje osobnost budoucího pedagogického 

pracovníka a prohlubuje jeho všeobecné vzdělání s ohledem na potřeby povolání, 

zájmově odborný, který vytváří vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci 
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konkrétních výchovných aktivit (estetických, pohybových, pracovních atp.)"7 

Vyšší odborné školy přijímají studenty s ukončeným středoškolským vzděláním 

s maturitou a jsou ukončeny absolutoriem. Vysoké školy nabízejí obory bakalářského 

a magisterského typu. Ke studiu jsou přijímáni studenti s ukončeným středoškolským 

nebo vyšším vzděláním (MŠMT, 2000). 

V současné době převážná většina učitelek v mateřských školách absolvovala 

střední pedagogickou školu, obor předškolní výchova. Délka studia spolu s devíti 

ročníky základní školy je tedy 13 let. Ve srovnání s většinou států Evropské unie, kde je 

průměrná délka studia 1 5 - 1 7 let, je to málo (Koschin, Svoboda, 1996). 

Podle Evropské komise pro vzdělávání a kulturu při Evropské unii jsou 

pro vzdělávání učitelů dány tyto principy (Černotová, 2005): Studenti pedagogických 

oborů by měli být vzdělávání na vysokoškolské úrovni nebo jejích ekvivalentech. 

Vzděláváni by měli být v pedagogice, v předmětu vyučování (týká se učitelů základního 

a středního vzdělávání) a měli by získat kompetence pro zvládnutí vedení a podpory 

žáků. 

Ve světě existují dva různé přístupy ke vzdělávání učitelů mateřských škol. 

V prvním případě se jedná o společné vzdělávání učitelů pro předškolní a primární 

stupeň vzdělávání. Ve druhém případě se budoucí „předškolní" pedagogové připravují 

odděleně. Studium předškolní pedagogiky se realizuje na různých typech a stupních 

škol (Kosová, 2001/02). 

Podle Opravdové (2003/04) probíhá ve světě vzdělávání pro učitelství 

na předškolním stupni většinou v terciárním studiu bakalářského typu. 

Jak už bylo výše řečeno, v některých zemích je propojena příprava učitelů dětí 

předškolního věku a učitelů v primárním stupni vzdělávání. Je to tak většinou v zemích, 

kde je propojena předškolní a primární výchova. K těmto zemím patří Irsko, Nizozemí 

a Finsko (Opravdová, 2003/04), Francie, Anglie, Norsko, USA, kanton Ženeva, 

ale i Slovensko (Kosová, 2001/02). 

Studium pedagogiky pro předškolní výchovu a vzdělávání může v některých 

zemích probíhat také několika různými způsoby. Je možné vystudovat specializovanou 

7 MŠMT. Zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České 
republice. Praha: 2000. s. 40 
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střední školu s maturitou, vyšší odbornou školu s diplomní zkouškou 

a na pedagogických fakultách v bakalářském studiu. Taková situace je např. 

v Rakousku, Polsku a České republice (Opravdová, 2003/04). 

Vysokoškolské studium je možné získat na pedagogických fakultách a vysokých 

školách neuniverzitního typu. Taková možnost je např. v Polsku, Nizozemí a Velké 

Británii. Studium předškolní pedagogiky je umožněno také na univerzitách. Tak je tomu 

např. ve Francii, Španělsku, Finsku, Švédsku, kantónu Ženeva, Izraeli a Maďarsku 

(Kosová, 2001/02). 

Délka bakalářského studia se ve světě pohybuje mezi dvěma až osmi semestry; 

během nich je výuka v různé míře kombinována s praxí. 

Seznam škol, které pro školní rok 2007/2008 nabízejí studium předškolní 

pedagogiky - viz Přílohy č. 3, 4, 5. Zmíněny jsou školy, které připravují kvalifikované 

učitelky pro předškolní zařízení. 
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2.2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

Podle Národního vzdělávacího programu by se učitelé měli stále zdokonalovat 

ve výchovných dovednostech a měli by sledovat nové trendy a alternativní přístupy 

k výuce dětí. Kvalita výchovy a vzdělávání je s celoživotním vzděláváním učitelů velmi 

úzce spjata. Proto je podle Rámcového vzdělávacího programu účast na různých typech 

vzdělávacích aktivit povinností a právem učitele. Podle Školského zákona z roku 2004 

je na další studium vyhrazeno dvanáct dní během jednoho školního roku (Zák. č. 

563/2004, § 24, odst. 7). 

Vzdělávání učitelů by mělo mít celoživotní charakter, aby učitelé mohli ve svojí 

práci využívat nových informací a vědomostí. „Celoživotní vzdělávání umožňuje rozvoj 

všeobecného, občanského i odborného vzdělávání, ale i získání kvalifikace 
• • • » i « » • X 

a kompetence různými cestami kdykoli během života." 

Další vzdělávání pedagogů předškolních zařízení může být buď dobrovolné 

a zájmové nebo povinné, to v případě, kdy je další vzdělání nutné pro zastávání vedoucí 

nebo metodické funkce (MŠMT, 2000). 

Jak již vyplývá z názvu, navazuje další vzdělávání na vzdělávání přípravné 

a nemůže jeho funkci suplovat. Mělo by být systematickým, nepřetržitým 

a koordinovaným procesem, který trvá po celou dobu profesní dráhy. Jeho úkolem je 

rozvíjení profesních kompetencí učitelů a podporování jejích osobnostního rozvoje 

(Kohnová, 2004). 

Poskytovateli široké nabídky dalšího vzdělávání jsou pedagogická centra (resp. 

jejich nástupnické organizace), vysoké školy, vyšší odborné školy, střední pedagogické 

školy, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, profesní 

svazy, zájmová sdružení, alternativní pedagogické instituce atd. (MŠMT, 2000). 

Podle Kohnové (2004) můžeme další vzdělávání rozdělit do několika kategorií: 

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM, které umožňuje získat vzdělání rozšiřující učitelovu 

odbornost, 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM, které je určeno pedagogům pro činnost 

nad rámec jejich aprobace. 

8 KOHNOVÁ, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: UK, 2004. s. 29. 
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ROZDÍLOVÉ STUDIUM, v němž jde o získání kvalifikace v původně 

neabsolvovaných složkách oboru, 

FUNKČNÍ STUDIUM je určeno k získání kompetencí a dosažení diplomů 

nutných pro vyšší funkční postavení, 

PRŮBĚŽNÉ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ představuje celý komplex 

vzdělávacích aktivit. Tvoří ho dvě podskupiny - kurzy a podobné akce 

a soustavná metodická a servisní činnost zařízení pro další vzdělávání učitelů. 

Kromě odborného vzdělání by učitel měl mít i jisté profesní kompetence. 

Kompetence, které by učitel měl mít, můžeme podle V. Švece (2005) rozdělit do tří 

oblastí. 

Psychosomatické - osobnostní kompetence, pod tímto pojmem si můžeme 

představit schopnosti a dovednosti učitele zaujmout děti svým výkladem, nestydět 

se vystoupit před větší počet posluchačů, schopnost dobře a pohotově jednat v různých 

pedagogických situacích. 

Dále můžeme uvést kompetenci komunikovat se žáky, umět se vžít a pochopit 

myšlení a jednání jednotlivých žáků, umět rozpoznat schopnosti a možnosti svých žáků, 

vědět něco o dynamice školní třídy atd. 

Poslední oblastí jsou psychodidaktické kompetence, které zahrnují schopnosti 

a dovednosti podněcovat v dětech zájem o probírané učivo, naučit je orientovat 

se v problému, nacházet řešení a východiska, hledat informace. Učitel by také měl 

vědět, co je pro kterou věkovou kategorii vhodné a vzhledem k rozvoji poznávacích 

operací přiměřené. 

Základní pedagogické dovednosti učitele formuluje Ch. Kyriacou (2004) takto: 

Plánování a příprava 

Realizace vyučovací jednotky 

Řízení vyučovací jednotky 

Klima třídy 

Kázeň 

Hodnocení prospěchu žáků 

Reflexe vlastní práce a evaluace 
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Dovednosti z těchto skupin spolu souvisí a navzájem se ovlivňují. I když jsou 

tyto dovednosti dány původně ve vztahu k učitelům primárního vzdělávání, můžeme je 

modifikovat i pro učitele předškolních dětí. 

Plánování a příprava zahrnuje výběr cílů, které chceme konkrétní aktivitou 

dosáhnout, a výběr vhodných prostředků pro jejich dosažení. 

Realizace vyučovací jednotky bychom v prostředí mateřské školy mohli nazvat 

realizace vzdělávací a výchovné aktivity. Tato skupina zahrnuje dovednosti potřebné 

k úspěšnému zapojení dětí do činností a jejich kvalitu vzhledem k prohloubení poznání. 

Klima třídy je nutné umět ovlivňovat pro udržení kladných postojů dětí k učení 

se a jejich motivaci zapojit se do činností. 

Dovednosti potřebné k udržení pořádku a k řešení všech projevů nežádoucího 

chování žáků spadají do páté skupiny. 

0 hodnocení prospěchu v případě preprimárního vzdělávání hovořit nemůžeme. 

I tady bychom však měli umět zhodnotit míru nově získaných dovedností a vědomostí. 

Poslední skupinu představují dovednosti potřebné pro zhodnocení vlastní 

pedagogické práce s cílem zlepšovat ji. 

1 když od počátků vzdělávání učitelů v předškolních zařízeních byly snahy, aby 

studium probíhalo na vysokých školách, dochází k jeho postupnému přesouvání 

na terciární úroveň až v současné době. 

Pro budoucnost vzdělávání učitelů v předškolních institucích je podle mého 

názoru nejlepší, aby probíhalo spíše na terciární úrovni. Vědomosti a dovednosti, 

které by učitel mateřské školy měl mít se natolik prohloubily, že by bylo nejvhodnější, 

aby se studium prodloužilo. Myslím si, že nejvhodnější by bylo využít již fungujících 

pedagogických lyceí, která své studenty připravují pro studium učitelství 

na pedagogických fakultách, a na ně navazující vyšší odborné školy nebo bakalářské 

programy vysokých škol. 

Vyšší vzdělání by také, kromě dalších faktorů, mohlo pomoci zvýšení prestiže 

pedagoga v předškolním zařízení. Bohužel není zatím možné, aby bylo v rámci 

tabulkových platů vyšší vzdělání i náležitě finančně ohodnoceno. Pro učitele 
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mateřských škol je totiž dostačující středoškolské vzdělání s maturitou, a proto není 

možné zařadit pedagoga s vyšším vzděláním do odpovídající platové třídy. 
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3 KURIKULUM 

Pojmu kurikulum se začalo používat v USA ve dvacátých letech 20. století, 

do Evropy tento termín začal pronikat v letech šedesátých (Šimčáková, 2000). U nás 

se tento termín rozšířil až v devadesátých letech minulého století (Opravdová, 

Gebhartová, 2003). 

Starší a užší pojetí kurikula vymezuje, co je obsahem výchovně-vzdělávacího 

působení. Široké pojetí kurikula odpovídá na otázky proč, čemu a jak vyučovat 

(Wheeler in Walterová a kol., 1993). 

Termín kurikulum se začal používat pro „vyjádření všech aspektů učiva 

a pro jejich souhrnné označení"'' a „zahrnuje v sobě procesy, prostředky i podmínky 

k dosažení cíle".10 

Kurikulum může být chápáno jako vzdělávací program, obsahová náplň 

výchovně-vzdčlávacího působení, nebo jako dosažený výsledek, zkušenost, 

kterou si dítě v průběhu výchovně-vzdělávacího působení podle určitého kurikula osvojí 

(Opravdová, Gebhartová, 2003). 

Maňák (2003) uvádí čtyři roviny kurikula. První je rovina ideová, 

která naznačuje cílové perspektivy, v jejichž rámci by se měl jedinec rozvíjet. Obsahová 

rovina určuje rozsah dovedností a vědomostí. Rovina organizační odráží normy, 

směrnice a standardy, jimiž se výchovně-vzdělávací aktivity řídí. Metodická rovina 

zohledňuje aspekty, které jsou součástí výchovně-vzdělávací činnosti a vyhodnocování 

jejích výsledků. 

Tvorba kurikula probíhá v několika rovinách - státní, školní a na úrovni třídy. 

Do roku 1990 existovalo v tehdejším Československu kurikulum pouze na státní úrovni. 

Jeho plnění bylo závazné pro všechny školy a dodržování bylo kontrolováno. „Po roce 

1989 dochází k liberalizaci, diverzifikaci a humanizaci kurikula".11 

K vytváření kurikula můžeme přistupovat různě podle názorů na to, co by mělo 

vzdělávání dětem především dávat. Pasch (2005) zmiňuje tři směry filozofie vzdělávání 

9 MAŇÁK, J. Problém - kurikulum [online], c2003 [cit. 2006-11-10], Dostupné na: 
<http://www.ped.muni.cz/weduresearcli/texty/ManakKurikulumOK.pdf>. s. I. 

10 OPRAV1LOVÁ, E.; GEBHARTOVÁ, V. Rok v materské škole. Praha: Portál, 2003. s. 20. 
"WALTEROVÁ, E. a kol. Kurikulum české školy. Frankfurt am Main : Deutsches Institut für 

Pädagogische Forschung, 1993. s. 92. 
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z nichž je možné při tvorbě kurikula vycházet. Jsou to progresivismus, esencialismus 

a rekonstrukcionismus. 

„Hlavní důraz progresivistického kurikula spočíval na vedení k samostatnému 

myšlení, nikoli na učení se konkrétnímu předmětu."12 Postupně se progresivisté 

rozdělili na dva proudy - sociální progresivismus a osobnostní progresivismus. 

Podle sociálních progresivistů by výuka obsažená v kurikulu měla děti připravit 

na řešení úkolíí a problémů v dospělosti. Osobností progresivisté prosazují kurikulum, 

které by přesně splňovalo potřeby a zájmy konkrétních dětí. Odmítají tedy, 

aby kurikulum bylo předem pevně stanovené a striktně se dodržovalo (Pasch, 2005). 

Esencialismus zastává názor, že „má škola předat žákům znalosti, dovednosti 

a postoje nezbytné k tomu, aby mohli existovat jako plně rozvinuté, zralé lidské 

bytosti."13 

Třetí filozofií je rekonstrukcionismus, jehož zastánci se domnívají, že „školy by 

měly připravovat budoucí dospělé členy společnosti na to, aby dokázali iniciovat 

společenské změny a spolupracovat na jejich realizaci."14 

3.1 KURIKULUM PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY 

3.1.1 IN FORMA TÓRIUM ŠKOL Y MA TEŘSKÉ 

Prvním „kurikulem" svého druhu je Informatorium školy mateřské Jana Amose 

Komenského. Komenský počítal s výchovou dětí předškolního věku v rodinném 

prostředí. Děti ve věku do šesti let se měly „cvičiti" v těchto oblastech: 

„1. v rozumnosti, 2. v pracích a uměních, 3. v řeči, 4. v mravech a ctnostech, 

5. v pobožnosti"15. 

Hlavním cílem Jana Amose Komenského bylo „utváření člověka jako 

harmonicky rozvinuté lidské bytosti"16 Děti měly být vychovávány v úctě ke starším, 

měly být vedeny k pravdomluvnosti, pracovitosti a trpělivosti. Dítě předškolního věku 

12 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. s. 34 
13 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. s. 36 
14 PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. s. 38 
15 KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: SPN, 1952. s. 20 
16 OPRAVILOVÁ, E.; GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003. s. 29. 
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by mělo mít základní znalosti z oblasti živé i neživé přírody, „astronomie a politiky"17. 

Další oblasti, o kterých se Komenský zmiňuje, jsou hudba, řeč, aritmetika a geometrie. 

Obsah Komenského Informatoria je dodnes použitelným a propracovaným 

výchovným programem. 

Komenský považoval řeč za tak významnou, že jí věnoval celou samostatnou 

kapitolu - „ Jak ve výmluvnosti cvičeny býti mají dítky."18 Řeč je podle Komenského 

základem, na kterém se při dalším vzdělávání staví. Dočteme se zde, že myšlení a řeč 

je to, co člověka odlišuje od zvířat, a proto je péče o jejich rozvoj velmi důležitá. 

Zpočátku bychom neměli po dítěti požadovat víc, než jednoduchá slova, je však 

důležité s přibývajícím věkem dítěte nedovolit, aby příliš dlouho používalo v řeči 

nesprávnou výslovnost. Ve věku, kdy by se dítě již mělo něčemu učit, je pak nesprávná 

výslovnost na škodu. Procvičovat by se podle Komenského měla buď ve slovech nebo 

slabikách. 

Mezi třetím a čtvrtým rokem doporučuje Komenský zpívat a přednášet dětem 

melodické říkanky. Tyto říkanky pak mohou sloužit jako prostředek k uchlácholení 

dítěte. Pokud je dítě slyší od dospělého při hře, může si je také snadno zapamatovat. 

Dítě by si také postupně mělo začít uvědomovat rozdíly mezi běžnou mluvenou řečí 

a poezií. 

Kolem pátého a šestého roku, kdy se řeč dítěte rychle vyvíjí, Komenský 

doporučuje, aby vychovatelé využívali všech věcí a dějů v okolí, dítě by je mělo 

pojmenovat, a tím se učit. Proto by se rodiče měli dítěte na všechno ptát a podporovat 

je v řečovém projevu. 

Zmíněna není pouze mluvená řeč, ale jako její předchůdce i gesta a mimika, 

kterým by se dítě také mělo naučit rozumět a používat je při komunikaci. 

3.1.2 VÝCHOVNÉ PROGRAMY 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ 

V roce 1832 byly v Praze otevřeny dvě dětské opatrovny. Původně se měl jejich 

výchovný program podobat vídeňským. J.V. Svoboda, učitel opatrovny Na Hrádku, 

17 KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha, SPN, 1952. s. 20 
18 KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: SPN, 1952. s. 35 
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však vypracoval vlastní výchovný systém, jehož součástí byla i výuka základu čtení, 

psaní a počítání. Opatrovny tak neměly pouze funkci opatrování dětí, ale i jejich 

výchovu a vzdělávání (Opravdová, Gebhartová, 2003; Bečvářová, 2003). 

V roce 1872 vyšel prováděcí předpis ke Školskému zákonu, který se týkal 

mateřských škol. Tato právní úprava byla platná prakticky až dokonce 1. republiky. 

V mateřské škole se zakazovalo vyučování čtení, psaní a počítání, měla však sloužit 

jako příprava na vyučování ve škole. Hlavním cílem bylo cvičení těla a smyslů, 

a to prostřednictvím napodobivých a tvořivých cvičení a her (Opravdová, Gebhartová, 

2003). 

Před koncem devatenáctého století se začala utvářet reformní pedagogika. 

I u nás působí počátkem dvacátého století tzv. Hnutí nové výchovy. Reformní 

pedagogika využívá nových poznatků o dítěti a snaží se o změny v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Má podíl i na rozvoji nových vyučovacích postupů a metod (Singule, 

1992). 

Významnou osobností v oblasti předškolního vzdělávání byla na počátku 

dvacátého století u nás Ida Jarníková, která vytvořila a v roce 1908 představila Český 

program pro mateřské školy. V souladu s připravovaným Návrhem zákona pro školy 

mateřské, který byl s menšími úpravami zařazen do návrhu školského zákona po vzniku 

samostatného Československa, sestavila v roce 1927 Osnovy pro mateřské školy 

a výchovný program mateřských škol (Opravdová, Gebhartová, 2003; Bečvářová, 

2003). 

Poslední dvě kurikula, která odrážejí reformní snahy a pocházejí zdoby před 

druhou světovou válkou, jsou Výchovné osnovy pro mateřské školy hlavního města 

Prahy z roku 1938 a Návrh pracovního plánu pro školy mateřské z roku 1940, 

jehož autorkou je M. Bartušková (Opravdová, Gebhartová, 2003). 

3.1.3 KURIKULUM PO ROCE 1948 

Po roce 1948 došlo k zestátnění mateřských škol a nové pojetí předškolní 

výchovy přineslo jednotný výchovný program. Nové kurikulum - Pracovní program 

pro mateřské školy vstoupilo v platnost pro školní rok 1948/49. Tento program je již 

poplatný své době, tedy socialistickému zřízení, a opírá se o sovětskou pedagogiku. 
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Přesto však má učitelka ještě poměrně velký prostor pro volbu metod a prostředků 

výchovy (Opravdová, Gebhartová, 2003). 

V roce 1955 vznikají Osnovy pro mateřské školy. Výchovné cíle stanovené 

v tomto dokumentu a stejně tak výchovné postupy jsou již závazné a pro jednotlivé 

věkové skupiny jsou dána povinná společná zaměstnání (Eurydice, 2006). 

Nový výchovný program pro předškolní zařízení je z roku 1958. Jsou to 

Pokusné osnovy výchovné práce pro jesle a mateřské školy, které byly doplněny 

metodickou příručkou Rok v mateřské škole. Definitivní podobu dostaly tyto osnovy 

v roce 1963 (Opravdová, Gebhartová, 2003). 

Určité uvolnění ve výběru konkrétních výchovných prostředků přináší Program 

výchovné práce v jeslích a mateřských školách z roku 1967 (Opravdová, Gebhartová, 

2003). Jsou tu zároveň jasně dány výchovné cíle ve všech věkových skupinách. 

Pro mateřskou školu jsou tyto cíle závazné, v případě jeslí orientační (Eurydice, 2006). 

Pokusné osnovy pro mateřské školy pro věk 5-6 let, které vznikly v roce 

1975, měly jako hlavní cíl intenzivní a cílenou přípravu na školu. Jejich konečná 

podoba z roku 1977 má název Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy a je 

doplněna Metodikou práce pro předškolní zařízení (Opravdová, Gebhartová, 2003). 

Posledními „socialistickými" osnovami, z roku 1984, je Program výchovné 

práce pro jesle a mateřské školy. Stejně jako předchozí program byl rozdělen podle 

výchovných složek a věku dětí (MŠMT, 2000). Osnovy byly doplněny i deseti 

metodikami. Co do objemu byl tento program nejobsáhlejší. Přesto se část určená 

pro předškolní vzdělávání snažila tuto obsahovou předimenzovanost řešit. „Rozlišila 

tzv. dlouhodobé požadavky (na práci učitelky) a požadavky cílové (na úroveň, které má 

dítě v určitém věkovém období dosáhnout)"1 9. V roce 1987 vydal Ústřední ústav 
v 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Časově tematické plány, které měly 

učitelkám usnadnit plánovací činnost (Opravdová, Gebhartová, 2003). 

Dnes platným kurikulárním dokumentem předškolní výchovy a vzdělávání je 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Je výsledkem 

dvacetiletého hledání nové orientace. 

19 MŠMT. Zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České 
republice. Praha: 2000. str. 43 
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„Rámcový program je pro oblast předškolního vzdělávání zpracován natolik 

volně a otevřeně, aby umožňoval rozvoj alternativních projektů i programů 
i i o • 20 

a podporoval různé inovace" . 

211 MŠMT. Zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České 
republice. Praha: 2000. str. 44 
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4 PÉČE O ŘEČ VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH 

4.1 PRACOVNÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Pracovní program pro mateřské školy z roku 1948 je velmi stručný. Základními 

složkami předškolní výchovy jsou péče o zdraví, péče o smyslový a rozumový rozvoj, 

estetická výchova a mravní výchova. 
v 

Rečová vychovaje součástí péče o smyslový a rozumový rozvoj. Velký důraz je 

kladen na dobrý mluvní vzor učitelky. Ta by měla mluvit „mluvnicky správně, dbá 
71 

zřetelné výslovnosti a náležitého přízvuku." Učitelka probouzí u dětí smysl pro rytmus 

a hudebnost a povzbuzuje je při používání řeči. Dbá o rozšiřování dětského slovníku 

a odstraňuje základní vady výslovnosti. 

Mezi činnosti, napomáhající rozvoji řeči, patří podle Pracovního programu 

vnímání a určování šelestů a jiných zvuků a jejich nápodoba, zpěv, rytmické hry, 

pohádky, říkanky, vyprávění, prohlížení knížek , dramatizace a hraní divadla. 

4.2 POKUSNÉ OSNOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V roce 1958 vycházejí pokusné osnovy pro mateřské školy doplněné metodikou 

Rok v MŠ. Definitivní podobu získávají v roce 1963 pod názvem Osnovy výchovné 

práce pro jesle a mateřské školy. 

Děti jsou pro výchovné a vzdělávací činnosti rozděleny do dvou věkových 

skupin — 3 — 5 l e t a 5 — 6 let. Základní formou předškolního vyučování je zaměstnání. 

„Učitelka k němu soustředí všechny děti, určuje úkol, stanoví obsah a metody a řídí 
99 • • 

postup při osvojování poznatků, dovedností a návyků." Děti obou skupin mají mít 

jedno zaměstnání denně. Během týdne by se měly vystřídat všechny složky výchovy. 

Těmito složkami jsou tělesná výchova, rozumová výchova, mravní výchova, pracovní 

výchova a estetická výchova. Péče o rozvoj mateřského jazyka je jednou ze součástí 

rozumové výchovy. 

21 Pracovní program mateřské školy. In Příloha Věstníku ministerstva školství a osvěty, roč. 4. Praha: 
SNP, 1948. s. 6. 

22 Rok v mateřské škole. Praha: SPN, 1963. s. 17. 
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Metodická příručka Rok v MŠ je koncipována podle ročních období. 

Ke každému období jsou přiřazeny hlavní úkoly, rozdílné pro starší a mladší děti. 

Tabulka ě, 6 - Jazyková výchova v metodické příručce Rok v mateřské škole 

TEMA VĚK ÚKOLY 

Podzim 3-5 let 
Obohacování slovní zásoby. 

Péče o výraznost řeči. 

Podzim 5-6 let 

Zdokonalování výslovnosti. 

Společná zaměstnán í-rozhovor, dramatizace, předčítání. 

Vyslechnout otázku a odpovědět celou větou. 

Zima 3-5 let 

Zdokonalování výslovnosti. 

Obohacování slovní zásoby. 

Vyslechnout otázku a odpovědět. 

Postupně vést děti ke společným zaměstnáním. 

Rozvoj fonematického sluchu. 

Obratnost mluvidel. 

Rozvoj souvislého vyjadřování 

Zima 5-6 let 

Užívání správných mluvních tvarů. 

Užívání předložek. 

Učit děti vyřídit vzkaz. 

Zdokonalování výslovnosti. 

Zdokonalování výraznosti řeči 

Jaro 3-5 let 

Popis obrázku nebo hračky. 

Odpověď jednoduchou včtou. 

Dramatizace a reprodukce jednoduché pohádky. 

Zřetelná mluva a přiměřené tempo řeči. 

Jaro 5-6 let 

Reprodukce a dramatizace pohádky. 

Zřetelná řeč se správnou intonací. 

Souvislé vyprávění o vlastních zážitcích a pozorování. 

Vyjadřování rozvitými větami. 

Správná výslovnost i složitých slov. 

Léto 3-5 let 
Zlepšování výslovnosti a výraznosti dětské mluvy. 

Dramatizace, reprodukce, vyprávění. 

Léto 5-6 let 
Obohacování slovní zásoby. 

Jasná, zřetelná a čistá výslovnost 
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K péči o mateřský jazyk je přiřazeno i seznamování s literaturou. V každém 

ročním období je učitelkám nabídnut seznam vhodné literatury pro danou věkovou 

kategorii. Důležitou součástí je také povzbuzení zájmu dětí o knížky a čtení. Proto by 

děti měly mít možnost samostatného prohlížení knížek a ilustrací (Rok v MŠ, 1963). 

4.3 PROGRAM VÝCHOVNÉ PRÁCE PRO JESLE A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Podle výchovného programu z roku 1977 je „cílem jazykové výchovy u dětí 

předškolního věku osvojení základů hovorové formy spisovného jazyka v mluvené 

podobě"23. 

Základní úkoly jazykové výchovy formuluje Program takto: 

„Rozvíjení slovní zásoby. 

Rozvíjení souvislého vyjadřování. 

Péče o správnou spisovnou výslovnost, kulturu a výraznost řeči. 

Zdokonalování gramatické správnosti dětských mluvených projevů a rozvíjení 

povědomí o základech gramatické stavby jazyka."24 

K základním úkolům jsou připojeny ještě úkoly specifické. Patří sem rozvoj 

hrubé a jemné motoriky, rozlišovacích schopností sluchu a zraku a zdokonalování 

ovládání dechu a mluvidel. Dále je to rozvoj fonematického sluchu, smyslu 

pro rytmické členění na slabiky a v neposlední řadě péče o optimální podnětnost 

prostředí. Poslední specifický úkol je směřován k učitelkám a představuje ho sledování 

úrovně rozvoje řeči. Největší pozornost je věnována výslovnosti a odstraňování vadné 

výslovnosti ve spolupráci s logopedem (Program výchovné práce pro jesle a mateřské 

školy, 1981). 

Děti jsou podle věku rozděleny do tří skupin - 3 - 4 roky, 4 - 5 let, 5 - 6 let. 

Pro každou věkovou skupinu je dán obsah výchovné práce v jednotlivých oblastech, 

které jsou rozděleny podle základních cílů jazykové výchovy. U všech věkových 

23 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha : SPN, 1981. s. 125 
24 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha : SPN, 1981. s. 125 
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kategorií je jako důležitá okolnost zmiňován dokonalý mluvní vzor učitelky a snaha 

o to, aby jej děti napodobovaly. 

Metodika jazykové výchovy pro mateřské školy, která vychází jeden rok 

po Programu výchovné práce, obsahuje konkrétní postupy a metody. K jazykové 

výchově se připojuje také literární výchova, zprostředkovávající dětem umělecký 

zážitek, informace a zkušenosti prostřednictvím mluveného slova. 

Hlavními prostředky výchovy dítěte předškolního věku jsou „hry, učení, práce, 

zábavy"25. Formou předškolního vyučování je zaměstnání, které „dává učitelce 

možnost pracovat organizovaně s celou skupinou dětí nebo v menších specificky 

rozdělených skupinách"26. Délka zaměstnání závisí na věku dětí, se kterými pracujeme. 

Děti od tří do pěti let mají zaměstnání jednou denně, a to v délce 10 až 15 minut u dětí 

mladších a 1 5 - 2 0 minut u starších. Děti ve věku od pěti do šesti let mají během 

dopoledne zaměstnání dvě v délce 20 - 25 minut. 

Podmínky pro jazykovou výchovu jsou ovlivňovány jazykovým vzděláním 

učitelky, vytvořením přiměřeně podnětného prostředí a citlivým, ale důsledným 

plněním cílů jazykové výchovy ve všech činnostech dětí i učitelky v průběhu dne atd. 

Organizované formy výchovné práce mohou mít podobu individuální nebo 

skupinové činnosti, zejména tvořivé hry a hry řízené s pravidly (Metodika výchovné 

práce v předškolních zařízeních, 1978). 

Při rozvíjení řeči je vždy „nutno vyjít z neuspěchaného rozboru současného 

stavu vývoje každého dítěte, z odkrytí všech jeho zvláštností a možností. U každého 
27 

dítěte si pak učitelka diferencovaně stanoví reálné (blízké i vzdálené) cíle" . 

Tabulky čerpají z publikace „Program výchovné práce pro jesle a mateřské 

školy". 

25 JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních (II. Díl Mateřská škola). Praha: 
SPN, 1978. s. 32 

26 JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních (II. Díl Mateřská škola). Praha: 
SPN, 1978. s. 49 

27 JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních (II. Díl Mateřská škola). Praha: 
SPN, 1978. s. 68 
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Tabulka č. 7 - Rozvíjení slovní zásoby 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Pojmenování jevů a předmětů. Podporovat intelektualizaci řeči. Aktivizace slovní zásoby. 

Zpřesňování obsahu slov a 

chápání významu. 

Zpřesňovat a prohlubovat chápání 

významu. 

Vést k význam, přesnému, řeč. 

situaci odpov. pojmenování. 

Podněcovat k řeči a odpovíd. 

výběru slovního označení. 

Rozšiřování a aktivizace zásoby 

přídavných jmen a sloves. 

Zvyšovat užívání přídavných 

jmen a všech druhů slov. 

Rozvíjet přirozenou potřebu dětí 

experimentovat se slovy. 

Smysluplné hledání jiných 

možností pojmen. a vyjádření. 

Postupně vytvářet významové 

kategorie. 

Rozvoj kombin. schopností za 

použití her s význam, i zvuk. 

stránkou řeči 

Tabulka č. 8 - Rozvíjení souvislého vyjadřování 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Vést k porozumění slovním 

pokynům. 

Učit porozumět pokynům 

dospělých a reagovat na ně. 

Usilovat, aby byly děti schopny 

s porozuměním komunikovat 

s dětmi i dospělými. 

Rozvíjet schopnost vyjádřit 

jednoduchou žádost. 

Vést k charakteristice předmětů, 

jevů a činností. 

Vést děti k užívání odpovídajících 

výrazových prostředků. 

Vést ke správnému pojmenování 

předmětů, jevů a činností. 

Přivádět ke stále kvalitnější 

reprodukci dějového celku, 

dramatizaci a rozhovoru. 

Vyjadřování obohacovat o 

souvětí podřadná. 

Podporovat potřebu vyjádřit se a 

podněcovat aktivitu při 

komunikaci. 

Zvyšovat nároky na rozvitost 

projevu. 

Rozvíjet schopnost klást otázky a 

souvisle odpovídat. 

Postupně přivádět děti ke stále 

kvalitnějšímu a rozvitějšímu 

řečovému projevu. 

Usilovat o souvislost, obsažnost, 

přirozenost a citlivost dětského 

projevu. 

Vést k pohotovému vyjadřování 

v obvyklých situacích. 

Vést k dodržování pravidel 

dialogu. 

Učit klást samostatně jednoduché 

otázky. 

Řečový projev by měl být 

rozvinutý bez závažnějších chyb. 
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Tabulka č. 9 - Péče o správnou spisovnou výslovnost, kulturu a výraznost řeči 

3-4 ROKY 4-5 LET 5-6 LET 

Všímat si stavu celého řečového 

aparátu. 

Pravidelně zjišťovat úroveň 

výslovnosti a zajišťovat nápravu. 

Věnovat pozornost péči o 

správnou výslovnost, kulturu a 

výraznost řeči. 

Zjišťovat úroveň výslovnosti a 

zajišťovat včasnou a účinnou 

nápravu ve spolupráci 

s logopedem. 

Systematicky znáročňovat cvičení 

fonematického sluchu, motoriky a 

mluvidel. 

Poskytovat správný mluvní vzor. 

Cvičení dechu. 

Zvukově rozlišovat a správně 

vyslovovat hlásky a hláskové 

skupiny. 

Rozvíjet fonematický sluch. 

Cvičení fonematického sluchu. 

Cvičit děti v různých kvalitách 

řečového projevu podle druhu 

řečové situace. 

Pracovat individuálně s dětmi, 

které se výrazně odchylují od 

normy správného dýchání. 

Cvičit jemnou a hrubou motoriku. 

Pracovat individuálně s dětmi, 

které mají výraznější nedostatky 

v motorickém rozvoji. 

Cvičit mluvidla a pečovat o 

hygienu mluvidel. 

Učit zvukově rozlišovat a 

postupně správně vyslovovat 

hlásky ve slovech. 

Cvičit uvolňování řečového 

aparátu a plynulé přecházení do 

poloh s různou intenzitou, výškou 

a barvou hlasu. 

Vést k přiměřeně hlasitému a 

zřetelnému projevu, 

k přiměřenému tempu řeči a 

intonaci, charakteristickému 

zabarvení hlasu. 
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Tabulka č. 10 - Zdokonalování gramatické správnosti detských mluvených 

projevů a rozvíjení povědomí o základech gramatické stavby jazyka 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Učit děti postupně užívat 

v dialogu a později i v monologu 

slov v gramaticky správném tvaru 

podle souvislosti. 

Postupně zvyšovat nároky na 

jazykovou správnost mluvených 

projevů. 

Přivést děti k chápání závislosti 

obsahu a formy sdělení. 

Systematicky zkvalitňovat dětský 

dialog a monolog a dosáhnout 

postupně celkové gramatické 

správnosti jednodušších mluvních 

projevů. 

Prohlubovat jazykový cit dětí 

názorným využitím literatury a 

příkladu v řeči učitelky. 

4.4 PROGRAM VÝCHOVNÉ PRÁCE PRO JESLE A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Program výchovné práce pro jesle a MŠ z roku 1984 je doplněn deseti dílčími 

metodickými příručkami. Cíle jazykové výchovy se od Programu výchovné práce 

z roku 1977 nezměnily. Úkoly jazykové výchovy jsou rozlišeny na výchovnou práci 

učitelky a cílové, konečné požadavky na úroveň, které má dítě dosáhnout. 

Jazyková výchova je integrujícím prvkem protínajícím všemi ostatními 

výchovnými složkami. Měla by se realizovat především formou hry, která nejlépe 

podněcuje aktivitu dětí. 

Cíle jazykové výchovy jsou rozpracovány do čtyř okruhů, které se vzájemně 

ovlivňují a navazují na sebe, proto je třeba plnit je souběžně (Jazyková výchova 

v mateřské škole, 1984). 

Požadavky na rozvoj dětské řeči se mění podle věku dětí a jsou rozděleny do tří 

skupin - 3 - 4 roky, 4 - 5 let a 5 - 6 let věku dítěte. 

Informace v tabulkách pochází z publikace „Jazyková výchova v mateřské 

škole". 
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Tabulka č. 11 - Rozvíjení slovní zásoby 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Rozvíjet schopnost pojmenovávat 

bezprostředně vnímané jevy, 

předměty, zvířata, rostliny a 

činnosti. 

Prohlubovat schopnost 

pojmenovávat vnímané předměty 

a jevy. 

Rozšiřovat slovní zásobu o slova 

označující předměty, jevy a 

činnosti. 

Dbát na přirozenost a přiměřenost 

užívání zdrobnělin a zveličujících 

slov. 

Učit pomocí předmětů a obrázků 

řešit problém. 

Rozšiřovat slovní zásobu o slova, 

kterými děti vyjadřují své city a 

přání. 

Učit pomocí předmětů a obrázků 

řešit problém. 

Obohacovat slovní zásobu o 

slovesa. 

Vést k významově přesnému 

pojmenování. 

Podněcovat k řeči a slovnímu 

označení předmětů, jevů a 

činností. 

Rozvíjet zájem dětí hrát si se 

zvukovou stránkou slov. 

Rozvíjet poznávání a užívání 

homonym, synonym a antonym. 

Obohacovat slovní zásobu o 

přídavná jména. 

Vytvářet s dětmi různé 

významové kategorie. 

Seznamovat děti s jednoduchými 

zobecněními na základě 

společných znaků. 

Vést děti k aktivnímu používání 

všech druhů slov. 

Zpřesňovat a prohlubovat chápání 

významu slov. 

Sledovat společenskou 

přiměřenost vyjadřování dětí. 

Vést děti k používání většího 

počtu slov podle konkrétní 

situace. 
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Tabulka č. 12 - Péče o spisovnou výslovnost a zřetelnost řeči 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Všímat si celk. stavu výslovnosti. Všímat si celk. stavu výslovnosti. Všímat si celk. stavu výslovnosti. 

Artikulační cvičení - samohlásky, 

AU, OU, M, P, B, T, D, N, J, F, 

L, V. 

Artikulační cvičení - M, P, B, T, 

D, N, J, F, L, V, H, CH, K, G, Ť, 

Ď, Ň, Š, Ž, S, Z, C, Č. 

Artikulační cvičení - Š, Ž, Č, S, 

Z, C, R, Ř, procvičování celkové 

výslovnosti hlásek. 

Rytmizovat - říkadla, 

zvukomaleb, slova, dvouslab. 

slova. 

Připravovat děti na analyticko-

syntetické činnosti se slovem. 

Učit sluchově rozkládat slova na 

slabiky, sluchově vnímat délku 

samohlásky ve slabice. 

Sluchová cvičení.. Dechová cvičení. 
Učit sluchově vnímat hlásku na 

začátku a konci slova. 

Gymnastika mluvidel - cvičení 

rtů, dolní čelisti, hybnost jazyka. 
Gymnastika mluvidel. Gymnastika mluvidel. 

Dechová cvičení - nácvik 

správného vdechu a výdechu, 

prodlužování výdechu 

Sluchová cvičení - procvičovat 

jemnější rozlišovací schopnosti. 

Sluchová cvičení - prohlubovat 

schopnost sluchu rozeznávat 

výšku, intenzitu a délku trvání 

různých zvuků a tónů. 

Dbát o hygienu mluvidel. Dbát o hygienu mluvidel. Učit rozlišovat délku slov. 

Cvičit děti v plynulém přecházení 

do poloh s různou intenzitou, 

výškou a barvou hlasu. 

Vést ke správné modulaci 

řečového projevu podle druhu 

řečové situace. 

Dosahovat správného dýchání při 

řeči, zpěvu a pohybových 

činnostech 

Správné kladení slov. a vět. 

přízvuku. 

Tabulka č. 13 - Osvojování a zdokonalování gramatické správnosti mluvených 

projevů a rozvíjení povědomí dětí o gramatické stavbě jazyka 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Sledovat řeč. projev z hlediska 

gramat. správnosti a vlivu nářečí. 

Vést k používání gramaticky 

správných tvarů. 

Postupně u dětí vytvářet 

povědomí o gramat. správnosti. 

Zvyšovat nároky na gramatickou 

správnost. 

Zaměřit se na gramatickou 

správnost tvarů podstatných jmen, 

sloves a přídavných jmen. 

Postupně u dětí vytvářet 

povědomí o gramat. správnosti. 
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Tabulka č. 14 - Rozvíjení souvislého vyjadřování 

3 - 4 ROKY 4 - 5 LET 5 - 6 LET 

Vést děti k porozumění slovním 

pokynům a reagovat na ně. 

Vést děti k porozumění slovním 

pokynům a reagovat na ně. 

Usilovat o to, aby děti byly 

schopny dorozumět se s ostatními 

dětmi a dospělými. 

Podporovat aktivitu dětí při 

komunikaci. 

Vést dčti k používání 

jednoduchých vět. 

Rozvíjet schopnost klást otázky a 

odpovídat na ně. 

Vést dčti k rozhovoru. 
Vytvářet dovednost vyřídit vzkaz 

i odpověď na něj. 

Umět samostatně formulovat 

vzkaz a odpověď na něj. 

Rozví jet schopnost vyjádřit 

jednoduchou žádost a přání. 

Rozvíjet schopnost vyjádřit 

jednoduchou žádost a přání. 

Rozvíjet schopnost vyjádřit 

jednoduchou žádost a přání. 

Přivádět děti k vyjádření 

myšlenky pomocí jednoduché 

věty. 

Učit společensky i jazykově 

správně navázat dialog a setrvat 

v něm. 

Zvyšovat nároky na rozvitost 

projevu dětí - rozvité věty, 

jednoduchá souvětí. 

Vést děti k tomu, aby se snažily 

navázat dialog s ostatními dětmi. 

Vést rozhovor o vnímaných 

předmětech, jednoduchých 

činnostech, jevech a 

charakteristických vlastnostech 

předmětů. 

Rozvíjet souvislé vyjadřování 

metodou rozhovoru, popisu, 

reprodukce a vyprávění. 

Rozvíjet potřebu vyprávět. 
Zachycení jednoduchého děje 

větou. 

Reprodukce kratšího dějového 

celku. 

Usilovat o souvislost, obsažnost a 

přirozenost dětského vyjadřování 

Přivádět k používání 

jednoduchých souvětí. 

Dramatizace známějších pohádek. 

4.5 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP PV) 

Rámcový vzdělávací program (dále RVP) představuje kurikulární dokument 

státní úrovně. Vymezuje rámce předškolního vzdělávání, které jsou závazné. „Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky, podmínky 
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a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku."28 

Podle RVP by mateřská škola měla dobře připravit dítě na školu a probudit 

v něm zájem o poznávání a učení. V těsné spolupráci s rodinou by měla rozvíjet nejen 

osobnost dítěte, ale i jeho tělesný vývoj a zdraví. 

Přístup k dětem a vzdělávací působení učitelky by mělo vycházet 

ze systematického pozorování, které učitelce ukáže pokroky i nedostatky jednotlivých 

dětí. Ze závěrů pozorování učitelka vychází při plánování další práce s jednotlivými 

dětmi i celým kolektivem. 

Vzdělávání by se mělo realizovat prostřednictvím integrovaných bloků, 

které „nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách 

a vztazích."29 Přesto by měly být využívány metody a prostředky specifických didaktik. 

Podle RVP by učitelky měly využívat především „metody prožitkového 

a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích 

dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, 

jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti."30 

Cíle předškolního vzdělávání se dělí do čtyř skupin. V obecné rovině jsou to 

rámcové cíle, které představují společné snahy vzdělávání v předškolním věku, 

a klíčové kompetence, což je optimální míra schopností a vědomostí, získaných během 

předškolního vzdělávání. V obecné rovině představuje kompetence způsobilost 

prakticky využívat schopností a poznatků. Není to tedy učení hotových faktů, které 

dítěti předkládáme, ale schopnost si informace vyhledat a pracovat s nimi. Cíle 

v oblastní úrovni jsou dílčí cíle, které představují konkrétní záměry týkající se určité 

vzdělávací oblasti, s tím souvisí i dílčí výstupy, což jsou „poznatky, dovednosti, postoje 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

[online], c2004 [cit. 2006-0512], Dostupné na: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. str. 6 
29 Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

[online]. c2004 [cit. 2006-0512], Dostupné na: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. str. 9 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

[online], c2004 [cit. 2006-0512], Dostupné na: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. str. 8 
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a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají." Při sestavování třídního programu 

a pedagogickém působení vůbec by učitelka měla plánovat tak, aby splňovala rámcové 

cíle. Při plánování může učitelka využít dílčích záměrů a výstupů, které jsou 

konkrétnější než rámcové cíle. 

Mezi klíčové kompetence patří i kompetence komunikativní. Dítě, které vstupuje 

do základní školy by mělo dobře ovládat řeč, mluvit v rozvitých větách, rozumět 

mluvené řeči a také na ni adekvátně slovně reagovat. Kromě mluvené řeči ovládá 

i nonverbální komunikaci, nestydí se mluvit s dětmi ani s dospělými. Mělo by také vidět 

výhodu v tom, když je aktivní a komunikativní. 

Vzdělávací obsah Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je třeba 

vnímat pouze jako pomocné" . Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti částí. Péče o jazyk 

a řeč patří do oblasti nazvané „Dítě a jeho psychika". 

Diagram č. 1 - Vzdělávací oblasti RVP 

[VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

^ DÍTĚ A JEHO TĚLO 

• IDÍTÉ A JEHO PSYCHIKA] 

^ JAZYK A ŘEČ I 

•(POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE 

H SEBEPQJETÍ, CITY A VŮLE | 

•I DÍTĚ A TEN DRUHÝ ] 

{ DÍTĚ A SPOLEČNOST ~ 

^ DÍTĚ A SVĚT 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

[online]. c2004 [cit. 2006-0512], Dostupné na: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. str. 10 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

[online], c2004 [cit. 2006-0512], Dostupné na: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. str. 12 
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Tabulka č. 15 - RVP PV - Jazyk a řeč 

DÍLČÍ V Z D Ě L Á V A C Í CÍLE 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních. 
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. 
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní. 
Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. 

VZDELAVAC1 NABÍDKA 

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti. 
Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace. 
Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv. 
Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest. 
Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování film. a divadel, pohádek a příběhů. 
Vyprávění toho, co dítě zhlédlo nebo slyšelo. 
Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. 
Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen. 
Prohlížení a „čtení" knížek. 
Samostatný mluvní projev na určité téma. 
Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky. 

OCEKAVANE VYSTUPY 

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. 
Vyjadřovat samostat. a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění, úsudky ve vhodně zformuj, větách. 
Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 
Domluvit se slovy i gesty, improvizovat. 
Porozumět slyšenému. 
Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat. 
Vést rozhovor. 
Učit se nová slova a aktivně je používat. 
Naučit se zpaměti krátké texty. 
Sledovat a vyprávět příběh, pohádku. 
Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku). 
Chápat slovní vtip a humor. 
Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. 
Utvořit jednoduchý rým. 
Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. 
Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci. 
Sledovat očima zleva doprava. 
Poznat některá písmena a číslice, popř. slova. Poznat napsané své jméno. 
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon. 

RIZIKA 

Prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými. 
Málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte a slabá motivace k nim. 
Špatný jazykový vzor. 
Vytváření komunikativních zábran. 
Čas. a obsah, nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítač, techniky, nabídka nevhod, programů. 
Nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházející čtení a psaní. 
Omezený přístup ke knížkám. 
Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
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Všechny dosavadní programy považovaly oblast rozvoje řečových schopností 

a dovedností za velmi důležitou. Hlavním rozdílem je míra volnosti a samostatnosti 

při plánování konkrétních činností. Společným prvkem je požadavek na správný mluvní 

vzor učitelky a dobrou úroveň řeči dítěte, dosaženou před vstupem do základní školy. 

Nejpodrobnějšími programy jsou ty z roku 1977 a 1984. Tyto programy rozdělují děti 

do tří věkových skupin. Pro každou z těchto skupin jsou stanoveny konkrétní cíle 

a činnosti, kterými se učitelky musely řídit. Cvičení jsou sestavena podle vývojových 

posloupností a spolu se stoupajícím věkem jsou postupně znáročňována. Stejně jako 

v předešlém programu (1958) je upřednostňována kolektivní forma práce. Individuální 

péče měla být věnována dětem výrazně se odchylujícím od normy. V programu z roku 

1977 se v souvislosti s nápravou výslovnosti hovoří i o spolupráci s logopedem. 

Vzhledem ke správné výslovnosti jsou preferována spíše preventivní cvičení. 

V programu z roku 1984 jsou zařazena artikulační cvičení zaměřená přímo na jednotlivé 

hlásky. 

Rámcový vzdělávací program představuje do jisté míry otevřený program. 

Vzdělávací nabídka není členěna podle žádných kategorií, ať už věkových nebo podle 

oblastí rozvoje řeči. Je jen na pedagogovi, jakou cestou dospěje k očekávaným 

výstupům. 

Zdá se, v případě dobrých znalostí logopedické problematiky u učitelek 

mateřských škol by Rámcový vzdělávací program byl nej vhodnější pro kreativní 

a samostatnou práci pedagoga. Je však sporné, jestli potřebné vědomosti, schopnosti 

a dovednosti pro takovou práci v současnosti učitelky mají. V dotazníkovém šetření 

uvedlo logopedii jako součást pedagogického studia minimum respondentek. Pak by 

podrobnější a podle odborných hledisek zpracovaný plán práce v oblasti prevence vad 

řeči a řečového rozvoje byl vhodnější. 

Mateřská škola by podle mého názoru měla plnit spíše funkci prevence v oblasti 

řečových vad. Vlastní náprava řeči by měla být plně v kompetenci logopéda. 
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5 TEORIE VÝVOJE ŘEČI U DĚTI 

Reč obecne je téma, kterým se zabývalo mnoho psychologů, lingvistů i filozofů. 

Ve svých úvahách a výzkumech se zabývali například spojitostí vývoje řeči a myšlení, 

vlivem biologických determinantů nebo prostředí, ve kterém jedinec žije. 

Osvojování řeči u dětí bylo zkoumáno z různých hledisek, názorových postojů 

a vědeckých přístupů. Tímto tématem se zabývali Noam Chomsky, Jean Piaget, Lev 

Semjonovič Vygotskij, Burrhus Frederic Skinner, Jerome Bruner a další. Vzniklo tak 

několik teorií osvojování mateřského jazyka. 

Dřívější teorie můžeme rozdělit do dvou proudů podle toho, co jejich autoři 

a zastánci považovali za dominantní ve vztahu ke vzniku řeči u dítěte. První skupina 

zdůrazňuje determinanty sociální, druhá biologické (Šulová, 2006). 

Do první skupiny můžeme zařadit behavioristy a jako jejich představitele 

amerického psychologa B. F. Skinnera. 

Behavioristé chápou řeč jako podmíněné chování, které se děje prostřednictvím 

spojení podnětu a reakce. Řeč je podle nich získávána na základě posilovacího učení 

a učení příkladem (Grohnfeldt, 2000). 

Tato teorie vůbec nepočítala s vrozenými řečovými předpoklady. Sami 

behavioristé si tento nedostatek uvědomili a neobehavioristické koncepce vycházejí 

z teorie o situačním zakotvení lidské řeči. Důležitou úlohu zde hraje dospělý a jeho 

komunikace s dítětem. „Z teorie situačního zakotvení řeči vyplývá, že jazykové 

prostředky nejsou osvojovány jako izolovaná soustava, ale jako součást komunikačních 

prostředků obecně. Proto se děti učí lépe slova, která slyší ve vhodném kontextu."33 

Noam Chomsky je představitelem druhého proudu. Podle jeho názoru jsou 

předpoklady naučit se řeči každému člověku vrozené. Chomsky je autorem 

generativistické teorie. (íencrativisté jsou toho názoru, že „řeč je součástí genetického 

programu a z množství řečových struktur jsou vyhledávány ty, které jsou potřebné 

pro mateřskou řeč".34 

33 Sec. NEBESKÁ. I. in ŠULOVÁ. L. Počátky řečového vývoje a specifický' vliv mateřské a otcovské 
mluvy. Praha: FSV UK, 2006. s. 6. 

34 GROHNFELDT, M. Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 1. Selbstverständis und 
theoretische Grundlagen. Stutgart: Kohlhammer GmBh, 2000. s. 194 
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To, že je dítěti nějaká znalost o jazyku vrozena, dokazují na tom, že je dítě 

schopno rozumět i větám, které slyší poprvé a samo umí vytvářet věty nové. Šulová 

(2006) uvádí, že tento jev je generativisty nazýván Jazyková kreativita". Dalším 

termínem jsou Jazykové univerzálie", které by měly být vrozené a podle generativistů 

umožňují dětem naučit se jakémukoli jazyku. 

Představiteli kognitivního přístupu k osvojování řeči jsou J. Piaget, L.S. 

Vygotskij a E. Sapir. 

Posledně jmenovaný vytvořil spolu se svým žákem B. L. Whorfem v první 

polovině 20. století tzv. Sapir-Whorfovu hypotézu, která konstatuje, že jazyk má vliv 

na poznání. Sapir a Whorf jsou představitelé lingvistického determinismu. Tvrdí, že 

struktura rodného jazyka ovlivňuje nebo přímo určuje vnímání světa získávané právě 

při učení onomu jazyku (Hrabáková, 2007). 

J. Piaget a L.S. Vygotskij se shodují v tom, že předpokladem pro vznik řeči jsou 

kognitivní struktury. 

Piaget podle výsledků svých výzkumů soudil, že řeč u dětí se dělí na dvě 

skupiny - řeč egocentrickou a řeč socializovanou. Egocentrická řeč se liší svou funkcí -

nemá komunikační ani sdělovací charakter. Dítě používá egocentrickou řeč, když mluví 

samo o sobě a snaží se stát středem pozornosti druhé osoby. Dítě neočekává od svého 

komunikačního partnera žádnou reakci. Dítě takto mluví asi do sedmi let. 

Piaget popisoval egocentrickou řeč dítěte jako vedlejší produkt dětské aktivity. 

Spíše než k logice realistického myšlení má blíže k logice snů, a proto v ní spatřuje 

symptom nezralosti dětského myšlení a očekává, že vývojem egocentrická řeč mizí 

(Vygotskij, 1976). 

Socializovaná řeč se u dítěte objevuje až po sedmém roce života a je 

charakteristická tím, že jejím prostřednictvím dítě sděluje své myšlenky ostatním. 

S Piagetovým vymezením egocentrické řeči nesouhlasil L. S. Vygotskij. Podle 

něj je egocentrická řeč projevem vnitřního egocentrismu dítěte a tvoří přechodný stupeň 

mezi řečí vnější k vnitřní. 

„Dítě nachází podmínky života či představy již hotové, a to zobecněné v jazyce, 

tedy soustavě slovních znaků. Dítě si osvojuje již hotové významy, které jsou 

společensky zafixované ve slovech jazyka a učí se je také ve vzájemné interakci 
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s dospělými a vrstevníky." ' 

J. Bruner je představitelem interakčního přístupu k osvojování řeči. Interakční 

teorie podle Grohnfeldta (2000) kladou důraz na vliv interakčních a situačních aspektů. 

Bruner je toho názoru, že k přijetí jazykových pravidel jsou nutné základy 

interpersonálních struktur jednání a pozornosti. Tyto základy získává dítě v raném věku 

kontaktem s matkou. 

Bruner popisuje pět procesů, které představují přípravu na osvojení řeči 

(sec. Bruner in Šulová, 2006): 

Dítě se učí rozlišit mezi jednatelem a objektem jednání, a tak se učí rozlišovat 

podmět a přísudek. 

Verbálně je upoutávána pozornost dítěte. (Např. „Podívej", zacinkání, 

„zvoneček", zacinkání.) 

Dalším stupněm je popis vlastnosti předmětu a místa, kam patří. 

Dítě rozlišuje matčin hlas a slovo se mu pojí s emocionálním nábojem. 

Různé řečové hry. 

35 ŠULOVÁ, L. Počátky řečového vývoje a specifický vliv mateřské a otcovské mluvy. Praha: FSV UK, 
2006. s. 7. 
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6 PROGRAM A PROJEKT 

6.1 PROGRAM A PROJEKT V PEDAGOGICKÉ TERMINOLOGII 

„Program je proces plánování s předem stanoveným postupem a obsahem. 

V pedagogické praxi jej chápeme jako rozvrh vytyčených záměrů, cílů a úkolů, 

které vedou ke stanovenému cíli."36 Součástí práce na tvorbě programu je předchozí 

analýza podmínek a možností dané instituce a nekončí vytvořením konkrétního 

dokumentu, ale dále pokračuje průběžným vyhodnocováním (Bečvářová, 2003). 

„Projekt v pedagogické terminologii chápeme jako smysluplnou, vnitřně 

propojenou koncentraci učiva kolem ústředního motivu, jádra nebo základní ideje."37 

Projekty můžeme dělit podle různých kritérií, např. na dlouhodobé a krátkodobé nebo 

podle počtu účastníků - individuální, skupinové, třídní atd. 

6.2 ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU 

Podle G. Pettyho (2002) programy mohou, ale nemusí, obsahovat tyto údaje: 

Obecné informace, což může být název, délka trvání jednotlivých bloků, jeho autoři, 

posuzovatelé apod. Dále jsou to cíle, které by měly být rozpracované a seřazené 

v posloupnosti jejich užití. Obsah programu rozdělený do oddílů s předpokládaným 

časovým rozvrhem. Používané metody jsou dalším údajem, který by měl program 

obsahovat. Mohou zde být navrženy činnosti, pracovní listy apod. Do programu 

bychom také měli zařadit základní popis skupiny dětí, s níž budeme pracovat (jejich 

dovednosti, schopnosti, možnosti, věk a počet dětí ve skupině). Další částí je 

organizační zajištění. Zhruba mohou být popsány metody pozorování. 

Jako základní kroky při projektování uvádí Bečvářová (2003) záměr a plán, 

časový postup na sebe navazujících kroků, takovou podobu projektu, která by 

umožňovala reagovat na okamžité podněty a v závěrečné fázi vyhodnocení výsledků 

a účinnosti konkrétního projektu. 

Jindra (2002) uvádí, že projekt by měl obsahovat popis záměru, jeho cíle, 

způsoby realizace, používané metody, charakteristiku cílové skupiny, stručnou 

36 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. s. 53 
37 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. s. 53 

46 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

pracovní charakteristiku řešitelů projektu, předpokládaný efekt a časový 

harmonogram. 

Ještě před samotnou tvorbou programu by jeho tvůrci měli přistoupit k „analýze 

výchozí situace a jejímu zhodnocení"38. Tato analýza pak může sloužit jako výchozí 

bod při projektování. M. Prášilová (2004) volně cituje Egera, když udává dva algoritmy 

projektování. Jeden algoritmus vychází ze situace, která je aktuální v dané instituci, 

druhý využijeme v případě, kdy se budoucí stav má od toho současného lišit. 

Při projektování zodpovídá autor projektu následující otázky: 

První algoritmus - Jaká je naše současná situace? 

Kam směřujeme? 

Jakým způsobem se tam dostaneme? 

Jak zajistíme, že se tam dostaneme? 

Jak zjistíme, že jsme svého cíle dosáhli? 

Druhý algoritmus - Kam se chceme dostat? 

Kde jsme teď? 

Jakým způsobem se tam dostaneme? 

Co musíme udělat, abychom se tam dostali? 

Jak poznáme, že jsme svého cíle dosáhli? 

Podle těchto otázek si v prvním případě nejprve uvědomíme, jaká je situace, 

ze které budeme při vytváření programu vycházet. Podle toho, čeho chceme dosáhnout, 

si stanovíme své cíle a budeme zkoumat možnosti, jak tyto cíle naplnit. Nakonec 

si zvolíme konkrétní postupy, které budeme používat, určíme si dílčí cíle a přesně 

formulujme, jak má vypadat výsledný stav po použití programu. I v druhém případě 

vytváříme konečnou podobu programu odpovídáním na otázky. 

Při vytváření programu je třeba nejprve stanovit cíle projektu - čeho chceme 

dosáhnout a proč. Dále musíme zvážit, jaké podmínky pro fungování projektu máme, 

jak časově rozvrhneme jeho používání, s jakými pomůckami budeme muset při různých 

činnostech počítat (Prášilová, 2004). 

38 kol. autorů. Manuál k přípravě ŠVP (TVP) mateřské školy. Praha: VÚP, 2005. s. 8 
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Obecné cíle projektu můžeme definovat jako cíle, které představují zásadní 

orientační body při přípravě a plánování. Obecné cíle mívají všeobecnou podobu, 

a proto je třeba je dále analyzovat. Obecné cíle by měly být formulovány z hlediska 

dítěte a jeho chování a činností. Dílčí cíle představují dovednosti a znalosti, které dítě 

získá (Pasch, 2005). 

Při plánování konkrétních činností je třeba zamyslet se nad jejich použitelností, 

nad tím, jestli směřují k naplnění cílů, kterých chceme dosáhnout (Petty, 2002). 

Na každou aktivitu bychom si měli vymezit dostatečné množství času, abychom 

jednotlivé činnosti neopouštěli před jejich dokončením. Časový rozvrh by měl být 

za každých okolností přizpůsobitelný jednotlivým činnostem, případně každá z činností 

by měla mít několik variant s různou časovou náročností. Zároveň by tato variabilita 

umožňovala, aby v případě potřeby cvičení opakovat bylo možné danou aktivitu použít 

vícekrát a přesto byla pro děti stále zábavná a atraktivní. 

Podle Manuálu k přípravě Školního vzdělávacího plánu (ŠVP), může být hlavní 
• • I Q 

vzdělávací nabídka doplněna „dílčími specificky zaměřenými projekty či programy" . 

Tyto programy jsou pak součástí ŠVP, neměly by však hlavní vzdělávací nabídku 

narušovat, ale smysluplně ji doplňovat. Mezi programy rozvíjející určité dovednosti 

patří i program logopedický. 

V odborné literatuře se v současné době, dle našeho názoru, lze setkat pouze 

s jedním uceleným programem prevence narušených komunikačních schopností. Je to 

program „Prevence řečových poruch v mateřské škole" autorky Heleny Fanturové 

vydaný v roce 1995 Pedagogickým centrem. Autorka v něm ukazuje možnosti prevence 

řečových poruch u dětí v předškolním věku a předkládá popis poruch řeči, se kterými se 

učitelky v mateřské škole mohou setkat. Uvádí také příklady výchovných opatření 

při práci s dětmi s konkrétními řečovými poruchami. 

V poslední části programu najdeme praktické příklady cvičení a her k provádění 

logopedické prevence. Mezi tato přípravná cvičení patří - cvičení motoriky jazyka a rtů, 

dechová cvičení, artikulační cvičení, napodobování zvuků, sluchová, zraková a hmatová 

cvičení, cvičení na rozvoj fonematického sluchu a jemné a hrubé motoriky. Dále 

39 kol. autorů. Manuál k přípravě ŠVP (TVP) mateřské školy. Praha: VÚP, 2005. s. 16 
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předkládá hry s obrázkem, říkanky bez i s kreslením, pohybové hry a říkanky 

s pohybem a hry sloužící k rozvoji grafomotorických dovedností (viz Fanturová, 1995). 

6.3 PROGRAM PRO PREVENCI REČOVÝCH PORUCH 

Speciální program pro péči o řeč a prevenci poruch by měl respektovat vývoj 

řeči v období 3 - 6 let věku dítěte, zároveň by měl poskytovat prostor pro práci s dětmi, 

jejichž řeč se od vrstevníků z různých důvodů liší. 

Program by měl pokrývat všechny oblasti řeči, které je v tomto období vhodné, 

respektive důležité, posilovat, cvičit, rozvíjet, popřípadě sledovat. Další možností je 

využití několika dílčích programů, zabývajících se jednotlivými oblastmi řeči. 

Program, který by měl být samozřejmostí v mateřských školách pro děti 

s vadami řeči, je v běžných mateřských školách spíše výjimkou. Program podpory 

správného vývoje řeči by měl korespondovat s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání a respektovat věk dětí, pro které je určen. Měl by být celistvý 

a n a odborné úrovni. Program by měl být pro dané časové období uspořádán podle 

logopedických posloupností a souvislostí. Může doporučovat postupy a metody, které je 

možné použít. 

Časové rozvržení nám pomůže zajistit, abychom postupovali podle původních 

představ. Už v průběhu vytváření programu můžeme díky sestavování časového rozvrhu 

zjistit, že naplnění námi stanovených cílů v daném období je nereálné. Potom se tedy 

musíme aktuální situaci přizpůsobit a své plány a cíle upravit. 

Při tvorbě programu bychom měli stále dbát na to, aby konečná podoba byla 

ucelená. Před tím, než začneme s vlastním vytvářením programu, je nutné se zorientovat 

v problematice prevence řečových vad, abychom si udělali představu o oblastech 

a tématech, která budeme zpracovávat. Dále bychom měli zjistit, na jaké úrovni vývoje 

jsou děti, se kterými budeme pracovat, a zjistit jejich individuální přednosti 

a nedostatky. 

Myslím si, že nejvhodnější formou zpracování programu je volný Časový 

a činnostní rozvrh, který sice poskytuje možnost přesně se jím řídit, zároveň však 
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umožňuje provádět určité změny. 

Důležitou součástí je také hodnocení úspěšnosti projektu. Proto by program měl 

obsahovat i metody, jimiž budeme úspěšnost zjišťovat. V případě rozvoje 

komunikačních schopností by to mohly být individuální rozhovory s jednotlivými 

dětmi. Ty by zjišťovaly nejen úroveň výslovnosti, ale i oblast slovní zásoby, gramatiky 

a mluvní pohotovosti. V závislosti na časovém období, v němž program používáme, 

by mělo být určeno, jak často budeme takové kontrolní rozhovory provádět. 

Program by mohl také obsahovat informaci, jak účinně spolupracovat s rodiči, 

popřípadě s odborníky, s nimiž bychom chtěli konzultovat problematiku řečového 

vývoje. Samozřejmostí by měly být vzdělávací aktivity pro učitelky, týkající se tématu 

prevence řečových vad apod. Pro tyto účely by mohl být uveden seznam doporučené 

odborné literatury pro samostudium, případně nabídka kurzů zabývajících se touto 

tematikou. 

Otázkou nadále zůstává, zda by takový program měly vytvářet učitelky přímo 

pro svou mateřskou školu, nebo by na jeho vzniku měli pracovat odborníci logopedi 

spolu s pracovníky pedagogického výzkumu. V druhém případě by program prevence 

poruch řeči mohl být používán ve všech mateřských školách, které by o to měly zájem. 

Každá z těchto variant má svá „pro" a „proti". První možnost, tedy že by 

program vytvářely samy učitelky, je výhodnější v tom, že by byl projekt vypracován 

pro konkrétní mateřskou školu. Už při jeho vytváření by tedy autorky mohly vycházet 

z možností a omezení, která mají. V plánování se mohou odrazit jejich předchozí 

zkušenosti, a tak mohou využít metody a postupy, které se jim v minulosti osvědčily. 

Problém však vidím v tom, že učitelky mateřských škol často nemají dostatečné 

vzdělání v oblasti logopedie, které by jim dovolovalo vytvořit komplexní program 

prevence poruch řeči a rozvíjení jazyka. 

Potřebné odborné vědomosti a zkušenosti by jistě měli kliničtí logopedi spolu 

s pedagogickými vědeckými pracovníky. Jejich program by byl dobře zpracován 

po stránce logopedické i z hlediska teorie předškolní výchovy a vzdělávání. Praxe se 

však od teorie často liší. Použitelnost takových programů je pak sporná, učitelky ztrácejí 

motivaci s takovým materiálem pracovat, protože stejně vyžaduje mnoho změn a úprav. 

Nej lepším řešením by byl určitý kompromis mezi těmito možnostmi. Ideální by 
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bylo, aby odborníci z daných oborů vytvořili osnovu programu, jejíž součástí by mohl 

být soubor her, cvičení a dalších logopedických aktivit. Dále by bylo vhodné připojit 

metodické pokyny a připomínky, které by učitelkám usnadnily práci a zároveň doplnily 

jejich odborné vědomosti. Tuto základní kostru programu by si učitelky dále dotvářely 

podle vlastních možností a potřeb a podle konkrétní skupiny dětí, se kterou právě 

pracují. 
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7 PREVENCE 

Slovo prevence je latinského původu a znamená předcházení, ochranu 

a včasnou obranu. „Úkolem prevence je předcházet každému porušení jedince, 

ať zdravotnímu či společenskému."'40 

Prevenci můžeme podle doby, v níž její metody využíváme rozdělit na prevenci 

primární, sekundární a terciární. Dvořák (2001) udává navíc ještě dílčí členění: 

primární prevence - 1) biologická - odstranění biologických příčin 

2) sociální - potlačení škodlivých vlivů sociálních 

a psychologických, 

sekundární prevence - provádí se v době, kdy již nemoc propukla, ale zatím 

nezpůsobila poškození 

1) včasná diagnóza 

2) účinná pomoc, péče, 

terciární prevence - o terciární prevenci se hovoří od 60. let minulého století 

a provádí se v době, kdy již nemoc způsobila poškození. 

Jejím úkolem je zabránit prohlubování těchto poškození 

a předcházení dalším škodám. 

Primární prevenci můžeme dělit také na specifickou a nespecifickou. Specifická 

prevence je zaměřena proti konkrétním rizikům. Nespecifická primární prevence 

všeobecně podporuje žádoucí formy chování (sec. Hartl, Hartlová in Lechtá in Škodová; 

Jedlička, 2003). 

Světová zdravotnická organizace dělí prevenci takto (sec. Trapková in Švarcová, 

2005). 

Primární prevenci tvoří všechny aktivity, jejichž cílem je předejít zdravotním 

nebo sociálním problémům. Dělíme ji na: 

4 0 PAVLOVÁ-ZAHÁLKOVÁ, A. Prevence poruch řeči. Praha: SPN, 1980. s. 7 
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• Primární prevenci efektivní - je charakterizována úrovní poskytovaných 

služeb 

• Primární prevenci specifickou - zaměřuje se na konkrétní problém 

• Primární prevenci nespecifickou - patří sem aktivity, které podporují 

a celkově posilují rozvíjení zdraví zejména výběrem vhodného životního 

stylu a zlepšováním celkové úrovně životního prostředí. 

Sekundární prevence spočívá ve vyšetření a léčení pacientů v počátečním stádiu 

nemoci, v aktivním vyhledávání rizikových osob preventivními prohlídkami, 

screeningovými testy apod. 

Terciární prevence by měla zabraňovat dalšímu zhoršování nemoci a vzniku 

případných komplikací. 

7.1 LOGOPEDICKÁ PREVENCE 

Primární logopedická prevence se zaměřuje na celou populaci a jejím hlavním 

úkolem je v pravém slova smyslu předcházet poruchám řeči. Jako cílovou skupinu 

můžeme označit rodiče a rodinné příslušníky, učitele a samotné děti. 
r . . . 41 

„Úloha primární prevence spočívá v co nejšířeji rozumně aplikované osvětě." 

Osvěta je určena široké veřejnosti. Kromě přednášek a dalších vzdělávacích aktivit sem 

lze zařadit různé populárně naučné publikace, články v novinách a časopisech, 

vzdělávací pořady v televizi. Velké možnosti rozšíření působnosti osvěty nastaly 

s rozšířením internetu do českých domácností. 

Primární prevence, zaměřená na učitele, probíhá prostřednictvím přednášek, 

seminářů a vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání, a tak si pedagogové mohou stále 

rozšiřovat své vědomosti a praktické dovednosti v oblasti rozvoje řeči. K. Vitásková 

a A. Peutelschmiedová (2005) se domnívají, že šíření logopedické osvěty je důležitým 

úkolem logopedů. 

Mezi oblasti, na které se zaměřuje primární prevence, patří podle D. Kutálkové 

(1996) smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus a melodie, slovní 

zásoba, artikulační obratnost, fonematický sluch, kresba a grafomotorika. 

4 ' VITÁSKOVÁ, K.; PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 149 

53 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Pod pojmem rozvoj smyslového vnímání rozumí Kutálková (1996) rozvoj 

zrakového, sluchového a hmatového vnímání. Zrakové vnímání můžeme rozvíjet 

prostřednictvím cvičení optické paměti, pozornosti a diferenciace a optického členění. 

S rozvojem sluchového vnímání procvičujeme i akustickou paměť, pozornost 

a diferenciaci. 

Pro rozvoj řeči je důležitý fonematický sluch, který nám pomáhá rozpoznávat 

jednotlivé fonémy, tedy nejmenší funkční jednotky jazyka, z nichž je složeno slovo. 

Pokud dítě nemá dostatečně vyvinutý fonematický sluch, dělá mu potíže rozeznat 

od sebe jednotlivé hlásky, jejich zvuková podoba mu splývá. Rozvíjení diferenciace 

hlásek velmi úzce souvisí se schopností správně vyslovovat. Proto rozvoji 

fonematického sluchu věnujeme velkou pozornost (Klenková, 2000). 

Se správným rozvojem řeči souvisí i rozvoj motoriky (Pavlová-Zahálková, 

1980). Nejedná se přitom jen o motoriku mluvidel, ale o celkovou motoriku. 

Procvičujeme také motoriku očí a grafomotoriku (Kutálková, 1996). 

Důležitou složkou celého procesu mluvení je správné dýchání (Petráš, 1995). 

Proto i nácvik dýchání nosem a hospodaření s dechem je součástí prevence vad řeči. 

V souvislosti se cvičením dechu je vhodné využívat zpěvu a reprodukce různých říkadel 

a rytmických básniček. 

Na předcházení poruchám hlasu prostřednictvím hlasové výchovy upozorňuje 

Tichá (2005). Smyslem her, které uvádí, je mimo jiné oprava a posílení dechové funkce, 

odstranění ztuhlosti dolní čelisti a jazyka, zlepšování výslovnosti souhlásek a práce 

mluvidel. 

Kromě cíleného procvičování oblastí, které souvisí se správným řečovým 

vývojem, je důležitý i dobrý mluvní vzor jak doma, tak i v předškolním zařízení. Úzký 

je i vztah mezi vývojem řeči a citovým životem. Jak dokázala Damborská (1963) 

při výzkumech řeči dětí v kojeneckých ústavech, dčti, které vyrůstají v láskyplném 

rodinném prostředí začínají mluvit dříve. Navíc děti z kojeneckých ústavů reagují 

na změny především poklesem řečových projevů. 

V souvislosti s napodobováním, jako základním principem předškolního 

vzdělávání, uvádí ve své stati Kutálková (2004) důležitost chování dospělých. „My 

si musíme udělat čas na hru i večerní čtení, my se musíme donutit vypnout mobil, my 
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musíme umět trávit čas aktivně a bavit se při tom."42 Důležitost správné řečové výchovy 

do tří let v rodině a potom v mateřské škole uvádí i Pavlová - Zahálková (1980). 

Podle Kutálkové (2004) patří do oblasti primární prevence zaměřené 

na předškolní děti toto: 

„Informace pro budoucí rodiče. 

Informace pro mladé rodiče dětí do tří let. 

Informace a servis pro rodiče předškolních dětí. 

Začlenění nejdůležitějších informací o vývoji dítěte a jeho řeči do systému 

základní výuky, s důrazem na civilizační rizika."43 

Sekundární logopedická prevence se zabývá cíleně rizikovými skupinami 

populace. Jsou to např. děti s vývojovou neplynulostí řeči, u nichž existuje riziko vzniku 

koktavosti (Lechtá in Škodová; Jedlička, 2003) nebo děti předčasně narozené, z rodin 

s dědičnou zátěží, s nízkou porodní hmotností apod. (Peutelschmiedová, 2006). 

Oblast terciární prevence se zaměřuje na osoby, v našem případě předškolní dětí, 

které již nějakou poruchou řeči trpí. Jejím cílem je předcházet dalšímu prohlubování 

poruchy a zhoršování celkového stavu (Lechtá in Škodová; Jedlička, 2003). 

42 KUTÁLKOVÁ, D. Dětská řeč a civilizace.In Česká logopedie 2003. Praha: Galén, 2004. s. 22 
43 KUTÁLKOVÁ, D. Dětská řeč a civilizace.In Česká logopedie 2003. Praha: Galén, 2004. s. 26 
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8 CÍLE ŠETRENÍ 

Primárním cílem praktické části diplomové práce bylo zmapování úrovne 

znalostí pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních z oblasti péče o řeč, jejího 

rozvíjení a předcházení poruchám. Proto mě zajímalo, na jakém typu školy 

respondentky získaly pedagogické vzdělání, dále jsem zpracovávala informace o dalším 

vzdělávání učitelek, samostudiu a přístupu k odborné literatuře. 

Sekundárním cílem šetření je analýza informací týkající se vytvoření programu 

rozvíjejícího jazyk a řeč předškolních dětí. S touto oblastí pak souvisí položky 

dotazníku zaměřené na každodenní práci s dětmi a soulad aktivit učitelek s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

Terciární cíl představuje zjišťování názorových postojů učitelek ke stavu 

řečových schopností a výslovnosti u dětí v mateřské škole a u předškolních dětí zvláště, 

k přístupu rodičů k řešení komunikačních problémů dětí a spolupráci mateřské školy 

s rodinou, tyto položky představují poslední oblast dotazníkového šetření. 
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9 POUŽITÉ METODY, TECHNIKY A POSTUPY 

Pro výzkumné šetření jsem použila metodu dotazníku. Tato metoda má 

samozřejmě své klady i zápory. Jako hlavní pozitivum jsem viděla získání odpovědí 

od relativně vysokého počtu respondentů během krátkého časového úseku. Mezi zápory 

však patří malá návratnost, možné nepochopení otázky nebo nedbalé a povrchní 

vyplňování. 

Prvnímu problému jsem se snažila předejít adresným předáváním dotazníků 

a osobním kontaktem s respondenty. Další dvě zkreslení je možné minimalizovat 

odborným a kvalitně sestaveným dotazníkem, v němž je náležitá pozornost věnována 

každé položce. Kvalita a srozumitelnost jednotlivých otázek byla ověřována 

prostřednictvím předvýzkumu. 

Předvýzkum spočíval v několika konzultacích autorky se třemi učitelkami 

mateřské školy. Při zpracovávání dalších verzí jsem vycházela z postřehů učitelek 

a přeformulovala jsem málo srozumitelné nebo nejasné položky. Tímto postupem tedy 

vznikla konečná verze dotazníku, která byla využita k vědeckému šetření. 

Dotazník je metoda, „která shromažďování dat zakládá na dotazování osob; 

charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů"44 

Důležité pro kvalitu dotazníku je příprava dobře formulovaných a promyšleně 

sestavených otázek. Pokud je dotazník skutečně odborně sestaven, můžeme hovořit 

o jeho validitě a reliabilitě. Pod pojmem validita se rozumí to, jestli dotazník skutečně 

zjišťuje to, co bylo vědeckým záměrem. Reliabilita je spolehlivost a přesnost, s níž 

dotazník zachycuje zkoumané jevy. (Horák, Chráska, 1989) 

Základní podmínkou sestavování dotazníku je přesná formulace jeho cíle 

a úkolů. Daná pravidla má i vlastní tvorba jednotlivých položek. 

Otázky musí být formulovány jasně a srozumitelně a jednoznačně. 

Jednoznačností v tomto případě rozumíme to, že by ji měli všichni respondenti chápat 

stejným způsobem. 

Otázky by neměly být formulovány sugestivně, tedy tak, aby přímo naváděly 

k určité odpovědi. Při tvoření otázek bychom také měli myslet na to, jestli na ně 

44 SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1985. 
s. 86. 
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respondenti dokážou odpovědět. Dále by otázky měly být jednoduché a pro respondenty 

smysluplné. 

Vyhýbat by se autor měl neurčitým výrazům, např. několik, někdy, záporným 

výrazům a zdvojeným otázkám, kdy se v jedné položce ptáme na dvě různé věci. 

(Gavora, 1996; Horák, Chráska, 1989; Skalková a kol., 1985) 

Položky v dotazníku můžeme třídit podle cíle, pro který je položka určena, 

formy odpovědi a obsahu, který položka zjišťuje. (Horák, Chráska, 1989) 

Mezi položky tříděné podle cíle řadíme položky obsahové a funkcionální. 

Obsahové „zjišťují údaje, které jsou nutné pro splnění výzkumného záměru"45, 

funkcionální „mají optimalizovat průběh dotazování"46. 

Druhou možností je třídění podle formy požadované odpovědi. Položky můžeme 

rozdělit na uzavřené (nestrukturované) a otevřené (strukturované). Otevřené položky 

dávají respondentovi velký prostor při vytváření vlastní odpovědi, přičemž je 

respondent minimálnč omezován a dávají mu pouze vztahový rámec. Uzavřené položky 

mají již předem dané odpovědi, ze kterých si respondent vybírá. (Skalková a kol., 1985) 

Třetí možností je dělení podle obsahu, který položky zjišťují. Jsou to položky 

zjišťující fakta a položky zjišťující znalosti nebo vědomosti. (Horák, Chráska, 1989) 

Součástí ověřování kvality dotazníku je předvýzkum, který spočívá 

ve zkušebním vyplňování s několika respondenty a následným rozborem a využitím 

zjištěných informací. 

K dotazníku by mělo být připojeno představení výzkumníka a vysvětlení jeho 

vědeckého záměru, poděkování za spolupráci a jasné pokyny, jak dotazník vyplňovat. 

Na závěr je třeba říci, že by dotazník neměl být příliš obsáhlý. Velký počet položek 

může vést k jejich povrchnímu zodpovídání nebo k tomu, že jej respondent vůbec 

nevyplní. (Gavora, 1996; Horák, Chráska, 1989; Skalková a kol., 1985) 

45 HORÁK, F.; CHRÁSKA, M. Úvod do metodologie výzkumu. Praha: SPN, 1989. s 115. 
46 HORÁK, F.; CHRÁSKA, M. Úvod do metodologie výzkumu. Praha: SPN, 1989. s. 115. 
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10 HARMONOGRAM POSTUPU PŘI ZAJIŠTĚNÍ 

PRAKTICKÉ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Postup při zajištění praktické části diplomové práce je rozdělen do tří etap, z nichž 

každá má přesně formulovaný a daný cíl, k němuž je třeba dojít. Díky tomuto rozdělení 

je pak práce organizačně snazší a zvládnutí všech nutných aktivit jednodušší 

a přehlednější. Toto rozdělení je také výhodné pro kontrolu v jednotlivých fázích 

šetření. 

a) Přípravná fáze 

Tato fáze se probíhala v období od září do prosince 2005. v počátečním období 

jsem se zaměřila na studium odborné literatury, týkající se tématu výzkumných 

metod v pedagogice, zejména dotazníku. V této fázi jsem se soustředila na 

zvládnutí sestavení kvalitního dotazníku. 

Po určení cílů, které měl dotazník zjišťovat, začala práce na samotné konstrukci 

dotazníku. Součástí sestavování dotazníku bylo zkušební vyplňování jeho 

položek několika respondentkami společně s autorkou dotazníku. Jeho cílem 

bylo vyhnout se špatně nebo nesrozumitelně formulovaným otázkám. Po 

několika měsících tak vznikla finální podoba dotazníku a mohla začít jeho 

distribuce mezi respondenty. 

b) Realizační fáze 

Na počátku ledna 2006 jsem měla připraveno 110 dotazníků. Po vybrání cílové 

skupiny jsem přistoupila k přímému oslovování ředitelek mateřských škol 

v Praze. Každá paní ředitelka byla požádána, aby dotazníky ona a její kolegyně 

vyplnily. Díky tomuto osobnímu přístupu stoupla návratnost dotazníku, a tím 

i výpovědní hodnota celého šetření. 

Během února a března 2006 jsem shromáždila 76 vyplněných dotazníků 

a mohla jsem začít připravovat jejich zpracování. 
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c) Vyhodnocení 

Ze 110 rozdaných dotazníků se zpátky vrátilo 76 vyplněných dotazníků. 

Z tohoto počtu však bylo třeba vyřadit ze zpracování a vyhodnocování 

6 dotazníků, které byly vyplněny jen částečně nebo odpovědi u otevřených 

otázek nebyly čitelné. 

Po získání 70 správně vyplněných dotazníků jsem přistoupila k popisu údajů. 

Nejprve k popisu statistickému, kdy jsem došla k výpočtům základních 

statistických veličin a frekvenci určitých odpovědí. Dále jsem přistoupila 

k popisu grafickému - převedení získaných údajů do tabulek a grafů. 

Tato fáze trvala od dubna do prosince 2006. Dále následovala analýza 

získaných informací. 
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11 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Soubor respondentů se skládá z ředitelek a učitelek mateřských škol na území 

hlavního města Prahy. Mateřské školy nejsou určeny pro děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ale tyto děti mohou být ve třídách těchto škol integrovány. 

Respondentky dotazník vyplňovaly v lednu až březnu 2006. 

Výsledky výzkumného šetření vycházejí z analýzy 70 vyplněných dotazníků. 

V 70% (49) jsou oslovené respondentky absolventkami střední pedagogické školy. 

Třináct respondentek (18,6%) uvedlo jako nej vyšší pedagogické vzdělání nástavbové 

studium. Pět respondentek (7,1%) uvedlo, že absolvovaly vysokoškolské studium 

předškolní pedagogiky (bakalářské studium oboru Učitelství MŠ - 1 respondentka; 

magisterské studium oboru Předškolní pedagogika - 2 respondentky a 2 absolventky 

vysokoškolského studia speciální pedagogiky). Jiný typ studia uvedlo 4,3% (3) 

respondentek (viz. tabulka č. 1). 

Necelých 82% respondentek ukončilo přípravu na povolání učitelky před rokem 

1989. Již ze srovnání vzdělávacích programů z této doby a Rámcového vzdělávacího 

programu vidíme, že studenti pedagogických škol byli připravováni podle odlišných 

vzdělávacích přístupů (filozofií), které se v této době uplatňovaly v předškolním 

vzdělávání. Zatímco v minulosti učitelky pracovaly podle podrobně vypracovaných 

osnov, jichž se musely přesně držet, v současnosti mají mnohem větší volnost. 

Předpokladem pro kvalitní výchovně-vzdělávací činnost a plánování jsou však, oproti 

minulosti, mnohem větší vědomosti a znalosti z oborů týkajících se předškolní výchovy. 

Jsou tedy učitelky, které dříve pracovaly podle závazných osnov schopny samostatně 

a tvořivě plánovat vzdělávací nabídku tak, aby vycházela z nových vědeckých poznatků 

a vědomostí z nejrůznějších oborů? 

Jednotlivé typy studia, které v současnosti připravují pedagogy pro výchovu 

a vzdělávání dětí předškolního věku, jsou neporovnávatelné, a to nejen z hlediska 

učební náplně, ale i délkou. Absolventky, které odcházejí do praxe nemají srovnatelné 

vědomosti. Mohou absolvovat buď čtyřleté středoškolské studium, tříleté bakalářské 

a čtyřleté magisterské studium, nebo tříleté vyšší odborné. Absolventky 

vysokoškolského studia se připravují na budoucí povolání sedm, respektive osm let 
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v případě, že studovaly střední pedagogickou školu (SPgŠ) nebo tři, respektive čtyři 

roky, když absolvovaly jiné středoškolské studium. Mezi těmito možnostmi je tak až 

čtyřletý rozdíl, stejně tak, jako kdybychom srovnávali středoškolské a vyšší odborné 

vzdělání s vysokoškolským. Rozdíly v připravenosti začínajících učitelek na uplatnění 

v praxi jsou tedy velké a musí se nutně projevit v rozsahu a hloubce získaných 

vědomostí v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

Myslím si, že optimální by pro učitelky mateřských škol bylo vysokoškolské 

bakalářské studium, které by navazovalo na střední pedagogickou školu nebo 

pedagogické lyceum. Ředitelky by pak měly mít i manažerské vzdělání. 

Průměrná praxe pedagožek, které vyplňovaly dotazník je 21 let. Rozpětí je od 43 

do 2 let praxe. 

Tabulka č. 16 - Typ absolvované školy 

Odpověď 
xn M 
Q. 
</3 V
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ba

 

V
Š/
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c.

 

V
Š/

M
gr
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V
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SP
P

G
 

•0> a 

Počet odpovědí 49 0 13 1 2 2 3 

Procentuální vyjádření 70% 0% 18,6% 1,4% 2,9% 2,9% 4,3% 

Tabulka č. 17 - Rozdělení podle roku ukončení studia 

Časové 
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19
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-2
00
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01

-2
00
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N
ev

yp
i. 

Celkem 1 4 5 10 24 13 7 3 2 1 

SPgS 1 4 4 4 19 10 4 1 1 1 

Nástavbové 

studium 
- - 1 5 4 1 2 - - -

VŠ /Be. - - - - - - - 1 - -

VŠ /Mgr. - - - 1 - 1 - - - -

VS /SPPG - - - - - - 1 1 - -

Jiný typ - - - - 1 1 - - 1 -
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Graf č. 1 - Rozdělení podle roku ukončení studia 
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Graf č. 2 - Délka praxe 

25% n 

20%-

15%-

10%-

5%-

0%-

4,3% 
2,9% 

11,4% 
/—7\ 

24,3% 
22,8% / 

14,3% 

1,4% 

J 3 
0-4r. 5-91. 10-141. 15-191. 20-241. 25-291. 30 + 1. nevypi. 

r 

63 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Při analyzování dotazníku jsem narazila na fakt, že v mnoha případech 

se neshoduje počet let praxe a uvedený rok ukončení studia. Léta praxe bud' přesahovala 

nebo nedosahovala správného počtu. Tato skutečnost může mít několik možných 

vysvětlení. Součty se mohou lišit v případě, že respondentky nezapočítávaly do praxe 

roky na mateřské dovolené, tak je praxe kratší než by podle uvedeného roku ukončení 

studia měla být. Ke stejnému výsledku, tedy menšímu počtu let praxe, může dojít, 

jestliže učitelka dosáhla hranice, která vyplývá ze mzdových tabulek (32 let praxe) 

a další léta již nepřipočítávala. Ze 70 respondentek uvedlo kratší praxi 34,3% 

odpovídajících. 

Důvodů delší praxe než kolik vyplývá z data ukončení studia může být také 

několik. Jednak to může být pozdější studium, kterým si učitelka doplňovala 

pedagogické vzdělání nebo studium na vysoké škole započaté až po letech praxe. Delší 

praxi uvedlo 24,3% respondentek. 

Délku praxe, která souhlasí s rokem ukončení studia uvedlo 40% respondentek. 
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12 ANALÝZA DAT 

První otázkou, která se týkala odbornosti učitelek předškolního vzdělávání 

v oblasti péče o vývoj řeči a prevence řečových poruch, byla otázka, kterou jsem 

zjišťovala, jestli byla logopedie součástí středoškolského studia. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v této oblasti nejsou učitelky během 

středoškolského studia dostatečně vzdělávány (viz graf č. 3). 

Graf č. 3 - Logopedie součástí středoškolského studia 
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Z celkového počtu 70 respondentek odpovědělo 85,7%, že logopedie se mezi 

předměty na střední škole neobjevila vůbec. Jedna respondentka odpověděla, že si tuto 

skutečnost nepamatuje a v jednom dotazníku tato otázka nebyla vyplněna. S logopedií 

se tedy podle šetření na střední škole setkalo pouze 8,6% respondentek. 

Z bývalých studentek střední pedagogické školy (dále SPgŠ) si dvě (4,1%) 
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nepamatují, jestli se s logopedií jako předmětem setkaly. Pouze sedm ze čtyřiceti devíti 

absolventek SPgŠ uvedlo, že logopedie byla součástí jejich studia. Neshodují se však 

v délce, po jedné odpovědi jsme zaznamenali u možností b (2 pololetí), d (4 pololetí) 

a e (delší). Čtyři zbývající učitelky označily možnost f, tedy že si přesnou délku trvání 

studia logopedie nepamatují (tabulka č. 5; graf č. 4). 

Podle učebních programů získaných na internetu ani v současnosti není 

logopedie běžně součástí vzdělávání na středních pedagogických školách. Stejně 

se vyjádřily i respondentky, které ukončily studium na tomto typu školy v posledních 

deseti letech. Logopedii jako součást studia neuvedla ani jedna z nich. 

I když je vývoj řeči součástí předmětu „psychologie" a na některých školách je 

logopedie součástí předmětu „speciální pedagogika", domnívám se, že znalosti z těchto 

oblastí jsou pro pedagogy natolik důležité, že by měly mít v průběhu studia větší 

prostor, než jak tomu v současnosti je. 

Další kurzy s problematikou řečového vývoje a prevence řečových poruch 

navštívilo během svého pedagogického působení 30,6% středoškolsky vzdělaných 

učitelek. Pro 73,3 % učitelek, které navštěvují další kurzy, je jejich nabídka zajímavá 

a žádná témata jim nechybí, popřípadě to nedokážou posoudit. Za zajímavou shledává 

nabídku vzdělávacích kurzů i 70,6% těch učitelek, které žádné takové kurzy prozatím 

nenavštívily. Z jejich vyplněných dotazníků můžeme vyčíst, že jim v nabídce chybí 

možnost praktických náslechů a ukázek vlastní práce s dětmi, některým chybí 

i všeobecné znalosti z oboru. Většina (76,5%) však označila odpověď, že neví, jestli 

jim v nabídce kurzů některá témata chybí. 

U absolventek vysokoškolského studia je situace odlišná. S logopedií se setkalo 

všech pět absolventek vysoké školy pedagogického typu (tabulka č. 4). .Jediným 

rozdílem je časová dotace tohoto předmětu (tabulka č. 5; graf č. 4). Dvě respondentky 

uvedly, že se s logopedií setkávaly tři semestry, jedna semestry čtyři. V magisterském 

programu uvedla jedna absolventka dva semestry a jedna si nepamatuje časové rozmezí, 

ale vyjádřila se, že získala pouze základy. Nejdelší období uvedly absolventky studia 

speciální pedagogiky a bakalářského studia. 

Dále se o problematiku vývoje řeči zajímaly tři z pěti absolventek 

vysokoškolského studia. Nabídku témat kurzů považují za zajímavou a pokud jim něco 
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chybí, jsou to logopedické kurzy zaměřené na učitele a osvětové kurzy, respektive 

přednášky pro rodiče (tabulky č. 6, 7, 8). 

Učitelky, které pedagogické vzdělání získaly nástavbovým studiem, se 

v odpovědích shodly, že logopedii nestudovaly vůbec. Přesto ani mezi nimi není o další 

vzdělání v této oblasti velký zájem - 53% navštívilo další kurzy, 46,2% ne. Také 

u těchto třinácti respondentek převažuje názor, že nabídka kurzů je zajímavá. Pouze 

jedna respondentka, která žádný z těchto kurzů nenavštívila se vyjádřila, že pro ni 

nabízená témata nejsou zajímavá. Deseti odpovídajícím se nabídka zdá zajímavá (a to 

i těm pěti, které žádný podobný kurz zatím nenavštívily). Pro 46,2% respondentek je 

nesnadné říci, co jim v nabídce chybí, tři dotazované tuto otázku nevyplnily vůbec. 

Pouze jedna respondentka se vyjádřila, že nabídka není dostatečná a chybí jí v ní 

náslechy u klinických logopedů. 

Respondentky, které označily možnost, že mají jiné vzdělání než nabízené 

varianty, se v položkách, týkajících se vzdělávacích kurzů z oblasti péče o řeč, 

shodovaly. Žádná z nich takový kurz zatím neabsolvovala, a to i přesto, že jejich 

nabídku považují za zajímavou. Ani jedna také nevěděla, jestli jí ve stávající nabídce 

něco chybí. 

Ze všech 70 respondentek se 60% vyjádřilo, že nevědí, co jim v nabídce 

vzdělávacích kurzů chybí. Toto procento je velmi vysoké. Na místě je zamyšlení, proč 

tomu tak je. Domnívám se, že důvodem může být nedostatečná orientace 

v problematice vývoje řeči a jeho patologii. Učitelkám chybí základní všeobecné 

znalosti z oboru logopedie, a proto nejspíš nejsou schopny říci, jaká témata by v nabídce 

vzdělávacích institucí uvítaly. 

Tabulka č. 18 - Logopedie součástí vysokoškolského studia 

Varianty ano ne nevím nemám VS 

Počet odpovědí 6 1 0 63 

Procentuální vyjádření 8,6% 1,4% 0% 90% 
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Tabulka č. 19 - Období vyučování logopedie 
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Graf č. 4 - Období vyučovaní logopedie 
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Tabulka č. 20 - Absolvování kurzů zaměřených na řeč a poruchy řeči 

Varianty ano ne 

Počet odpovčdí 25 45 

Procentuální vyjádření 35,7% 64,3% 

Tabulka č. 21 - Zajímavost kurzů 

Varianty ano ne 
neumím se 

rozhodnout 
nevypi. 

Počet odpovědí 53 9 7 1 

Procentuální 

vyjádření 
75,7% 12,9% 10% 1,4% 

Tabulka ě. 22 - Chybějící témata v nabídce kurzů 

Varianty nevím ne ano nevypi. 

Počet odpovčdí 42 14 6 8 

Procentuální 

vyjádření 
60% 20% 8,6% 11,4% 

Samostudium vnímá jako běžnou součást svého dalšího vzdělávání 96,7% všech 

oslovených učitelek. Tato skutečnost je rozhodně pozitivní a ukazuje, že si pedagogové 

uvědomují důležitost dalšího sebevzdělávání a profesionálního růstu. 

Samostudium jako jednu z možností dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků obsahuje Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

v paragrafu 24, odstavec 4. K dalšímu vzdělávání podle odstavce 4 přísluší 

pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (§ 24, 

odst. 7). 
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Tabulka č. 23 - Samostudium jako součást vzdělávání 

Varianty ano Ne 

Počet odpovčdí 67 3 

Procentuální vyjádření 95,7% 4,3% 

Respondentkám byly nabídnuty tři možnosti, z jakých zdrojů při samostudiu 

čerpají. Byla jim nabídnuta i možnost zvolit více variant. 

Tabulka č. 24 - Zdroje samostudia 

Varianty knihy časopisy internet Jiné 

Počet odpovčdí 59 54 22 1 

Nejčastěji volily kombinaci knih a časopisů (43,3%), dále to byly všechny tři 

zdroje, tedy knihy, časopisy a internet (22,4%). Více než 10% respondentek uvedlo 

jako jediný pramen odborných informací pouze knihy (graf č. 5). 

Co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a samostudia, mělo by 

vedení mateřské školy mít jasnou vizi, které kurzy jsou vhodné a pro mateřskou školu 

i jednotlivé učitelky přínosné. Dále by měly být určeny způsoby, jak se informace 

a vědomosti nabyté v kurzech dostanou i k ostatním učitelkám. Myslím si, že pokud 

sami pedagogové berou samostudium vážně, žádná kontrola ze strany nadřízených není 

nutná. 

Podle mého názoru mnohem důležitější a užitečnější by byla existence skutečně 

odborného časopisu pro předškolní výchovu a vzdělávání. Takový časopis by popisoval 

nové trendy a vědecké poznatky a přinášel by informace a vědomosti ze všech oblastí 

týkajících se předškolní pedagogiky. Časopis by mohl uveřejňovat také recenze na nově 

vycházející tituly, které by pomohly učitelkám orientovat se v odborné literatuře 

a směrovat je při samostudiu. 
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Graf č. 5 - Zdroje samostudia 
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Pokud bychom porovnávali pouze součty hlasů pro jednotlivé tři varianty, 

pak nejvíce respondentek zvolilo variantu a - knihy, pak časopisy a nakonec internet. 

Jedna respondentka uvedla jako další možnost náslechy u klinického logopéda. 

Zajímalo mě i to, jak často se učitelky samostudiu věnují. Ze všech šedesáti 

sedmi respondentek, které uvedly, že se samostudiu věnují, jich 11,9% zvolilo možnost 

b, tedy že tráví čas samostudiem 1 x týdně. Možnost c - 1 x měsíčně - označilo 7,5% 

respondentek. Nejvíc učitelek (79,1%) zvolilo variantu e, samostudiu se věnují 

nepravidelně. Graf č. 6 zobrazuje procentuální vyjádření zvolených variant v rámci 

skupin podle nejvyššího dosaženého pedagogického vzdělání. 
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Graf č. 6 - Četnost samostudia 
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Tabulka č. 25 - Program péče o řeč 

Varianty speciální program součást ŠVP nevypi. 

Počet odpovčdí 2 61 7 

Procentuální vyjádření 2,9% 87,1% 10% 

Podle výsledku dotazníkového šetření je ve včtšinč zúčastněných mateřských 

školách péče o rozvoj řeči součástí Školního vzdělávacího plánu podle kritérií 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pouze dvě respondentky 

uvedly existenci speciálního programu zaměřeného na rozvoj řeči, při jehož vytváření 

mateřská škola spolupracovala s klinickým logopedem. Vzhledem k faktu, že dotazník 

byl anonymní, není jasné, jestli takto odpovídající učitelky pracují ve stejné mateřské 

škole nebo ne. 
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Co se týče existence speciálního programu, který by mohly využívat 

a přizpůsobit svým podmínkám jednotlivé mateřské školy, ukázalo se, že by ho uvítalo 

78,6% respondentek, 15,7% odpovídajících se v této otázce nedokázalo rozhodnout, 

k jaké odpovědi se přiklonit. 

Graf č. 7 - Speciální program 
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Tabulka č. 26 - Speciální program 

Varianty ano ne 
neumím se 

rozhodnout 
nevypi. 

Počet odpovědí 55 2 11 2 

Procentuální 

vyjádření 
78,6% 2,9% 15,7% 2,9% 

Nejvíce pedagožek se při výběru osoby kompetentní k vytvoření programu 

pro prevenci řečových poruch a rozvoj řeči přiklonilo k názoru, že takovou osobou je 
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klinický logopéd (35,7%) nebo speciální pedagog (15,7%). Poměrně vysoké procento 

oslovených (21,4%) nedokáže posoudit, který z odborníků by byl kompetentní (tabulka 

č. 13). 

Zajímavé je, že ani jedna z respondentek si nemyslí, že by program mohl 

vytvořit středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný pedagog. A to ani v případě, že by 

spolupracoval např. s klinickým logopedem nebo speciálním pedagogem (přestože 

v dotazníku nebyla uvedena možnost označit více variant, přesto tak učinilo více než 

27% respondentek). V souvislosti s výsledky položek zjišťujících rozsah studia 

logopedie se zdá, že samy učitelky si uvědomují své nedostatečné znalosti z oboru. 

Přesto by, podle mého názoru, byly cenné jejich zkušenosti a vědomosti předškolní 

pedagogiky, a to jak teoretické tak praktické. 

Tabulka č. 27 - Odborníci kompetentní k vytvoření speciálního programu 
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Počet 
- - 1 1 25 15 2 1 9 5 1 1 

odpovčdí 

Procentuální 

vyjádření 
- - 15,7% 35,7% 21,4% 2,9% 1,4% 12,9% 7,2% 1,4% 1,4% 

Jedna z položek se týkala výběru parametrů, které by měl speciální program mít. 

Respondentky měly možnost označit více variant. Graf. č. 8 ukazuje, kolik učitelek 

jednotlivé parametry označilo. 
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Graf č. 8 - Parametry speciálního programu 
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Parametry, nabídnuté k výběru, je možné rozdělit do dvou skupin. Jsou to 

obecné parametry - tj. věk dětí, časový rozsah a evaluace. Druhou skupinu tvoří 

parametry úzce se vztahující k řeči - výslovnost, gramatika, vnímání řeči, koncentrace, 

dechová cvičení, motorika mluvidel, sluchová cvičení, fonematický sluch, konkrétní 

cvičení a slovní zásoba. 

Jako důležité součásti programu označily respondentky výslovnost, dechová 

cvičení, sluchová cvičení, motoriku mluvidel a věk dětí, pro které je program určen. 

Všechny tyto varianty označilo více než 70% respondentek 

Mezi často volené možnosti - tedy procentuální zastoupení mezi 40-70% - patří 

konkrétní cvičení, slovní zásoba, vnímání řeči a rozvoj fonematického sluchu. Méně než 

35% respondentek označilo jako nezbytnou součást speciálního programu evaluaci, 

koncentraci, gramatiku a časový rozsah. 

Mezi variantami, které označilo více než 70% respondentek, je z obecných 
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parametrů pouze věk dětí. Další z obecných parametrů jsou až mezi nejméně volenými 

parametry. Učitelky si zjevně neuvědomují jejich důležitost pro správné fungování 

programu jako celku. 

Nejvčtší rozdíly mezi skupinami rozdělenými podle dosaženého vzdělání jsme 

zaznamenali u varianty časový rozsah. Zatímco 60% absolventek vysoké školy 

se domnívá, že by měl být součástí programu, respondentky s nástavbou si to myslí 

v méně než 40%. Tuto variantu volilo méně než 10% absolventek středoškolského 

studia a žádná respondentka, která uvedla, že má jiné vzdělání, než byly nabízené 

možnosti. Podobně výrazný rozdíl v odpovědích je i u položky fonematický sluch 

(absolventky VŠ - 80%; SPgŠ a nástavba - méně než 50%; jiné vzdělání - 0%) 

a u položky evaluace (absolventky VŠ - 80%; nástavba - méně než 50%, SPgŠ - méně 

než 30%, jiné vzdělání - 0%). Výsledky v procentuálním vyjádření mohou samozřejmě 

být poněkud zavádějící, vzhledem k počtu respondentek v jednotlivých skupinách. 

Z respondentek, které vyplnily tuto položku, jich více než polovina (55,2%) 

označila pouze polovinu variant. Na každou odpovídající tak průměrně připadá sedm 

vybraných parametrů. Téměř 18% respondentek označilo maximálně čtyři parametry. 

Deset a více možností zvolilo jen 22,4% respondentek. Z výše uvedeného vyplývá, 

že pokud bychom podle těchto výsledků sestavovali program zaměřený na řeč 

předškolních dětí, kvalitní a dobře využitelný materiál bychom s určitostí nezískali. 

Obecně lze říci, že respondentky, které uvedly, že se někdy během studia setkaly 

s logopedií, volily více možností než ty, u kterých logopedie součástí studia nebyla. 

Velké procento učitelek, které označily možnosti dechová cvičení, sluchová 

cvičení a motorika mluvidel, ukazuje, že si respondentky uvědomují důležitost prevence 

a aktivit sn í spojených. Tyto aktivity pomáhají bezproblémovému vývoji řeči u dětí 

a jejich prostřednictvím předcházíme vadám řeči. 

Poměrně málo respondentek (necelých 43%) označilo další důležitou součást 

preventivní péče o řeč - fonematický sluch. Domníváme se, že důvodem může být 

nedostatečná znalost tohoto pojmu mezi pedagogy. 

80% procent respondentek označilo variantu výslovnost, to by mohlo ukazovat 

na přetrvávající zjednodušování logopedie a péče o řeč jako disciplíny, která se zabývá 

pouze odstraňováním vadné výslovnosti. Předškolní pedagogové by se však měli spíše 
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zaměřovat na preventivní činnosti a aktivity a nesnažit se vady výslovnosti napravovat. 

Mezi varianty, které byly často označovány, patří většinou aktivity, 

které rozvíjejí zvukovou stránku řeči. I když na tyto činnosti kladou učitelky velký 

důraz a podle položky č. 23 (viz graf č. 10) je s dětmi provádějí, nemají žádaný efekt, 

protože dětí s poruchami řeči v prvních třídách neubývá. 

Podle analýzy výsledků otázek týkajících se dostupnosti odborné literatury 

v mateřských školách můžeme soudit, že většina pedagogů má možnost využívat tuto 

literaturu k prohlubování svých znalostí. 

Tabulka č. 28 - Dostupnost odborné literatury v MŠ 

Varianty ano ne nevím nevypi. 

Počet odpovědí 60 3 4 3 

Procentuální 
85,7% 85,7% 4,3% 5,7% 4,3% 

vyjádření 
4,3% 5,7% 4,3% 

Mezi tituly, které jsou v mateřských školách v současnosti běžně k dispozici, 

patří teoretické publikace autorů - Sováka, Kábele, Kutálkové, Vyštejna atd. Ve větší 

míře je zastoupena literatura nabízející konkrétní praktická cvičení zaměřená na oblast 

rozvoje řeči a komunikaci. 

Publikace, zabývající se teorií, jsou ve školách většinou ještě zdoby před 

listopadem 1989. vzhledem k vysokým cenám odborných knih a ne příliš dobré finanční 

situaci mateřských škol dávají pravděpodobně ředitelky a učitelky přednost nákupu 

knih, které nabízejí spíše návody na praktické činnosti. 

Tato absence odborných titulů, z nichž by pedagožky mohly čerpat informace 

a vědomosti z logopedie, ještě více zdůrazňuje důležitost vzdělávacích kurzů. Kurzů, 

které by vytvořily a prohloubily teoretické základy z oblasti péče o řeč. 

Po zpracování označených a vypsaných titulů je možné konstatovat, že každá 

učitelka má k dispozici v průměru devět knih s tematikou jazyka a řeči. Tabulka se 
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seznamem titulu a počtem označení viz Přílohy. 

Při rozvíjení řeči využívají učitelky v 74,3% kombinaci individuální a skupinové 

práce. Pouze 11,4% učitelek pracuje s dětmi jen skupinově a 14,3% jen individuálně. 

V poslední otázce, v níž dostaly respondentky prostor pro vyjádření svých 

názorů, zaznělo i to, že vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídě je ztížena práce 

skupinová a prakticky znemožněna práce individuální. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. je 

doporučený počet dětí ve třídě 20. Málokterá mateřská škola v místě, kde je dostatek 

dětí, však tento počet dodržuje. Stejná vyhláška totiž povoluje výjimku - navýšit počet 

dětí na maximálně 28. Ředitelky přistupují ke zvýšení počtu dětí na třídu zejména 

z důvodů finančních. Každé dítě navíc totiž přináší peníze do rozpočtu, respektive 

na mzdy zaměstnanců. Je zřejmé, že tento systém financování škol je špatný 

a nevyhovující a tím, že nutí ke zvyšování počtu dětí ve třídách, vrací předškolní 

pedagogiku do 70. let minulého století. 

Graf č. 9 - Organizační formy práce s dětmi 
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Tabulka č. 29 - Způsob práce s dětmi 

Varianty pouze indiv. pouze ve skup. kombinuji 

Počet odpovědí 10 8 51 

Procentuální vyjádření 14,3% 11,4% 74,3% 

Respondentky, které uvedly, že kombinují organizační formy práce s dětmi, lze 

rozdělit do čtyř skupin podle toho, jak odpovídaly na otázky č. 21 a 22. 

První skupinu tvoří deset respondentek, které ani jednu z výše zmíněných otázek 

nevyplnily. Důvodem by mohla být buď neochota vyplňovat otázky náročnější 

na přemýšlení a čas, nebo fakt, že provádějí skupinově i individuálně všechny aktivity, 

které označily v položce č. 23. Takové vysvětlení vyplnilo do otázek 21 a 22 šest 

respondentek, které tvoří další skupinu. 

Nej větší skupinu tvoří dvacet pět učitelek, které do položky týkající 

se individuální péče napsaly - výslovnost, náprava hlásek. Do práce skupinové pak 

zařadily v různých kombinacích a četnosti zbývající aktivity. 

Deset respondentek, tvořících poslední skupinu, uvedlo různé aktivity, 

které provádějí skupinově a jiné, které provádějí individuálně. Uvedu tedy činnosti, 

zvolené nejčastěji. Aktivity využívané při individuální péči: motorika mluvidel, 

výslovnost, rozvoj slovní zásoby, gramatika, konverzace. Aktivity využívané při 

skupinové práci: sluchová cvičení, dechová cvičení, motorika mluvidel, rytmizační hry, 

vyprávění. 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání by péče 

o jazyk a řeč měla přirozeně prolínat všemi aktivitami a celým dnem dětí vůbec. 

Položka č. 24 se ptala na cvičení, kterými učitelka cíleně rozvíjí jazykové a řečové 

schopnosti dětí. Výsledky, vyjádřené v procentech, jsou poměrně vyrovnané. Přesto 

nejvíce respondentek (30%) zvolilo variantu d (cvičení zařazují v jiném časovém 

rozvržení než nabízené varianty). Z těchto jednadvaceti respondentek uvedly čtyři, 

že zařazují cvičení zaměřená přímo na řeč denně, osm z nich je zařazuje průběžně, tři 

příležitostně, pět podle potřeby a jedna podle možností. Poslední čtyři časové údaje jsou 

bohužel pro potřeby statistického zpracování velice nepřesné. 
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Alespoň jednou týdně zařazuje řečová cvičení do programu více než polovina 

učitelek (54,3%). I proto je zvláštní, že se intenzita, s jakou učitelky rozvíjí řeč, 

neprojeví ve výrazném úbytku vad řeči v 1. třídách základních škol. Otázka se však ptá 

pouze na specificky zaměřená cvičení na prevenci řečových poruch. Je proto 

pravděpodobné, že aktivity rozvíjející řeč a řečové dovednosti obecně jsou zastoupeny 

v průběhu celého dne. Může se jednat o individuální rozhovory s dětmi, komunikace 

mezi dětmi, předčítání pohádek apod. 

Tabulka č, 30 - Četnost cvičení zaměřených na prevenci a rozvoj řeči 

Varianty Ix za 2 týdny 2x týdnč Ix týdnč jinak nevypi. 

Počet 

odpovčdí 
13 11 18 26 2 

Procentuální 

vyjádření 
18,6% 15,7% 25,7% 37,1% 2,9% 

V položce, která zjišťuje nabídku vzdělávacích aktivit pro předškolní děti 

v oblasti řečového vývoje, jsem se opírala o Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání. Varianty jsou vytvořeny podle vzdělávací nabídky v oblasti 

Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč. 

Respondentky mohly vybírat z jednadvaceti možností a označit mohly libovolný 

počet variant. Průměrně zvolily respondentky 16 možností, více než 68,% zvolilo 

patnáct a více činností, 10% označilo deset a méně možností. 

Kromě jedině varianty (sdělování slyšeného druhým) označilo každou možnost 

více než 50% respondentek. 50% až 80 % respondentek označilo varianty konverzace, 

hry rozvíjející fonematický sluch, vyprávění podle vlastní fantazie, recitace, řečová 

cvičení, hry se slovy a společné diskuze. Přes 80% procent respondentek označilo 

varianty rytmické hry, slovní hádanky, rozhovory, vyprávění podle skutečnosti, 

vyprávění podle obrazového materiálu, poslech pohádek a příběhů, přednes. Nejvíce 

respondentek - přes 90% - označilo varianty artikulační cvičení, sluchové hry. 
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komentování zážitku a aktivit, dramatizace a zpěv. 

Podle výsledků dotazníkového šetření lze říci, že učitelky předkládají dětem 

velmi rozmanitou nabídku vzdělávacích aktivit, která je v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem. 

Graf č. 10 - Aktivity prováděné s dětmi 
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Jako součást prevence poruch řeči označuje odborná literatura mimo jiné 

i přednášky pro rodiče. Učitelky, které se zúčastnily dotazníkového šetření, v 90% 

uvedly, že jejich mateřská škola takové přednášky, popřípadě semináře, nepořádá. 

Mateřské školy se prozatím soustřeďují spíše na výchovnč-vzdělávací proces a změny 

spojené se zaváděním Rámcového vzdělávacího programu. Je také možné, že učitelky 

nepředpokládají ze strany rodičů o zájem takové přednášky. Přednášky pro rodiče 

vedené odborníky by však byly přínosem i pro rozšíření vědomostí samotných učitelek. 

Takové navázání spolupráce s odborníky (nejen logopedy) by tak přispělo k zajištění 

kvalitnější péče o děti a k informovanosti jak laické, tak pedagogické veřejnosti. 

Tabulka č. 31 - Přednášky pro rodiče 

Varianty ano ne nevypi. 

Počet odpovčdí 5 63 2 

Procentuální vyjádření 7,1% 90% 2,9% 

V současné době dává valná většina učitelek přednost individuálním 

rozhovorům s rodiči, při kterých s nimi řeší jejich případné problémy. I přesto, že jsou 

prostřednictvím těchto rozhovorů v úzkém osobním kontaktu, ani z reakcí rodičů 

nedokáže 77,1% respondentek posoudit, zda rodiče jejich názory považují za odborné 

a řídí se jimi. 

Tato odpověď může mít několik vysvětlení. Je možné, že se učitelky 

nad takovou otázkou vůbec nezamýšlejí. Podle svého nejlepšího vědomí informují 

rodiče o potížích jejich dětí a nezabývá se reakcemi rodičů. Další možností je, že přístup 

rodičů k učitelkám se liší případ od případu, a proto respondentky nechtěly dát 

jednoznačnou odpověď. Poslední možností může být i to, že si učitelky nechtěly 

připustit, že by rodiče jejich názory mohli považovat za méně fundované, a tak raději 

označily variantu „nedokážu posoudit". 

Pouze jedna respondentka si myslí, že její názory rodiče za odborné nepovažují 

a dokládá to příkladem z praxe - rodiče spíše důvěřují pediatrům. Pokud se názory 
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učitelek a lékařů ohledně řeči liší, řídí se rodiče názorem pediatra. 

Tabulka č. 32 - Konzultace s rodiči 

Varianty Ano ne 

Počet odpovědí 69 1 

Procentuální vyjádření 98,6% 1,4% 

Graf č. 11 - Názory rodičů na odbornost učitelek 
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Další položkou v dotazníku byla otázka na dostupnost logopedické péče 

v oblasti, kde sídlí mateřská škola. Jako snadno dostupnou ji ohodnotilo 75,7% 

dotazovaných. Je možné, že pokud by byl dotazník zadáván v jiné oblasti než je Praha, 

kde je více možností, dopadlo by šetření jinak. Zvláště na malých městech a vesnicích 

bývá péče logopéda hůře přístupná než ve velkých městech. Další otázkou jsou pak 

objednací lhůty, které často přesahuji čtrnáct dní i tři týdny. V takových případech 

se pak již nedá hovořit o optimální kvalitě logopedické péče. 
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Tabulka č. 33 - Dostupnost logopedické péče 

Varianty ano Ne 
nedokážu 

posoudit 
nevypi. 

Počet odpovčdí 53 11 4 2 

Procentuální 

vyjádření 
75,7% 15,7% 5,7% 2,9% 

Důležitým faktorem při zahájení logopedické péče i v jejím průběhu je také 

postoj rodičů. Prakticky shodný počet odpovčdí na tuto položku dotazníku získaly 

varianty a a b - tedy zodpovědný a benevolentní přístup rodičů. Odráží se zde 

pravděpodobně fakt, že nelze jednoznačně odpovědět na otázku, která se týká široké 

„škály" rodičů. Důležitý je i jejich přístup k řešení problémů, postoj ke vzdělávání 

a výchově, osobnostní rysy a v neposlední řadě i jejich dosažená úroveň vzdělání. 

1 u této otázky musím připustit možnost, že pokud by šetření probíhalo mimo 

Prahu, výsledky by se mohly lišit. 

Tabulka ě. 34 - Přístup rodičů k řečení poruch řeči 

Varianty 
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Počet odpovčdí 30 32 3 4 1 
Procentuální 

vyjádření 
42,9% 45,7% 4,3% 5,7% 1,4% 

Srovnání výslovnosti u dětí v minulosti a současnosti dopadlo ve prospěch 

minulosti. Téměř 66% respondentek se kloní k názoru, že výslovnost dětí se zhoršuje. 

Vzhledem k tomu, že učitelky s krátkou praxí volily variantu „nedokážu posoudit", zdá 
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se, že tento názor je podložen dlouhodobým pozorováním. Přesto však může být 

zkreslen i vzhledem k „nostalgickému pohledu" do minulosti a přehnané kritice 

současnosti. 

Tabulka č. 35 - Srovnání výslovnosti vzhledem k minulosti 

Varianty 

A
no
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so
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Počet odpovčdí 2 17 46 4 1 

Procentuální 

vyjádření 
2,9% 24,3% 65,7% 5,7% 1,4% 

Co se týče odkladu školní docházky, domnívá se více než polovina 

respondentek, že poruchy řeči jsou jejím důvodem poměrně často (varianta ano -

21,4%; varianta spíše ano - 35,7%. Úroveň řečových schopností dětí, které odcházejí 

do první třídy jsou podle respondentek spíše dobré(51,4%). 

Tabulka č. 36 - Poruchy řeči jako důvod k odkladu školní docházky 

Varianty ano ne spíše ano spíše ne 
nedokážu 

posoudit 

Počet 

odpovčdí 
15 6 25 15 9 

Procentuální 

vyjádření 
21,4% 8,6% 35,7% 21,4% 12,9% 

85 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Tabulka č. 37 - Úroveň rečových schopností a dovedností u dětí nastupujících do 1. 

třídy 

Varianty ano ne spíše ano spíše ne 
nedokážu 

posoudit 
nevypi. 

Počet 

odpovědí 
5 3 31 24 5 2 

Procentuální 

vyjádření 
7,1% 4,3% 44,3% 34,3% 7,1% 2,9% 
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13 DISKUZE 

Výzkumné šetření ukázalo, že až do dnešního dne absolvovala většina učitelek 

mateřských škol pouze střední pedagogickou školu. O studium předškolní pedagogiky 

na terciární úrovni je však stále větší zájem. Většina vysokých škol v České republice 

otevírá obor předškolní a speciální pedagogika. Vyšší odborné školy, které se 

specializují na profesní přípravu učitelek mateřských škol, jsou v České republice pouze 

dvě. 

Zvýšení zájmu o studium na terciární úrovni v řadách budoucích učitelek 

v předškolních zařízeních by podpořilo také přeřazení učitelek mateřských škol 

v platových tabulkách. Prozatím je dostačující kvalifikací pro vykonávání profese 

absolutorium na střední pedagogické škole. Vzhledem k nepříznivým finančním 

podmínkám, se kterými se ředitelky mateřských škol potýkají, jsou všechny učitelky, 

bez ohledu na úroveň dosaženého vzdělání, zařazeny ve stejné platové třídě. Zařazení 

do platových tříd se uskutečňuje podle Katalogu prací. 

Podle analýzy dopovědí respondentek a po prostudování učebních plánů 

středních pedagogických škol, které jsou zveřejněny na internetových stránkách 

jednotlivých škol, můžeme konstatovat, že na středních školách logopedie většinou 

chybí. Na vysokých školách je součástí studia a to v různé míře. Také způsob přístupu 

k výuce logopedie se může lišit. Na závěr je nicméně třeba říci, že pravděpodobně až 

nově nastupující generace učitelek bude schopna bez jakýchkoli problému sestavovat 

programy nejen pro oblast výchovy řeči, ale i další složky předškolního kurikula tak, 

aby byly dobře použitelné a dostatečně odborné. 

Vytváření programů a projektů by měly zvládat všechny učitelky v předškolních 

zařízeních. Tato dovednost je předpokladem pro vytváření Školního vzdělávacího plánu 

a dalších doplňkových programů. Na Školním a Třídním vzdělávacím programu 

v současné době stojí předškolní výchova a vzdělávání, a proto by se každá učitelka 

měla umět orientovat v této problematice. Dobře zvládnuté plánování usnadní samotnou 

práci s dětmi určitého věku, schopností a dovedností a výběr vhodných aktivit 

pro rozvoj daných oblastí. 

Ačkoliv si učitelky myslí, že se výslovnost dětí spíše zhoršuje a úroveň řečových 
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a komunikačních dovedností ve společnosti klesá, podle statistických dat tomu tak není. 

Výslovnost zůstává po mnoho desetiletí stále na přibližně stejné úrovni. Diskutovat by 

se dalo o úrovni jazyka a vyjadřovacích schopnostech lidí, kteří se mluveným slovem 

živí - novináři, moderátoři, herci apod. Obecně menší nároky společnosti na úroveň 

řečového projevu se tak odrážejí i v přístupu rodičů k řeči jejich potomků. 
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ZÁVĚR 

Teoretická část diplomové práce se dělí do několika kapitol. Shromažďování 

odborné literatury ke každé kapitole mělo svá specifika. Pro zpracování legislativního 

rámce předškolního vzdělávání jsem zpracovávala všechny školské zákony od roku 

1869. První, říšský zákon, jsem nenašla v elektronické podobě tak jako všechny ostatní 

zákony. V písemné podobě je tento zákon dostupná v Národní pedagogické knihovně 

Komenského. Další zákony je možné najít na internetových stránkách Ministerstva 

vnitra České republiky. 

Se sháněním odborné literatury pro další kapitoly jsem neměla žádné problémy. 

Kombinovala jsem knihy, články v odborných časopisech a internetové zdroje. Méně 

snadné bylo pouze najít prameny k teoriím vývoje řeči u dětí. Dostatek odborné 

literatury svědčí o zájmu odborníků o daná témata. Přesto je však nutné se jimi i nadále 

zabývat, hodnotit je a zkoumat. 

Praktická část diplomové práce popisuje všechny součásti, které má mít program 

nebo projekt. Z dokumentů Ministerstva školství a tělovýchovy ČR jsou citovány 

podmínky pro vytvoření Školního vzdělávacího programu a Třídního vzdělávacího 

programu a možnosti vytvoření speciálního programu pro určitou oblast. 

Ukázalo se, že učitelky mateřských škol nejen že nemají vzdělání, které by 

stačilo pro vytvoření logopedického programu, ale i to, že si tuto skutečnost samy 

uvědomují a na jeho sestavování si netroufají ani jako spolupracovníci nebo 

konzultantky. 

Aby učitelky samy zvládaly plánovat aktivity pro rozvoj řeči u dětí různých 

věkových kategorií a orientovaly se v problematice prevence řečových poruch, je podle 

mého názoru nutné, aby se změnilo přípravné vzdělávání učitelek. Také nabídka kurzů 

dalšího vzdělávání by měla být širší, a to nejen v oblasti logopedie, ale i výuce 

sestavování programů, plánování atd. 

Další výzkum v oblasti, kterou mapuje diplomová práce, by se mohl zaměřit 

na územní rozšíření šetření na celou Českou republiku. Zajímavý by jistě byl popis 

rozdílů mezi jednotlivými regiony, analýza informací z malých měst, vesnic a velkých 

měst. Zjišťovat by bylo možné vliv častého sledování televize a dalších médií u dětí. 
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Změnit by se mohla i cílová skupina, např. pouze rodiče a dostupnost 

logopedické péče z jejich pohledu. Zjišťovat, co vědí o možnostech prevence v oblasti 

řeči, jak a proč zrovna tímto způsobem přistupují k řešení potíží v řeči dětí. Dále by 

bylo možné popsat postoje rodičů v závislosti na dosaženém vzdělání apod. 

Další oblastí, která by mohla vést k zajímavým výsledkům je výzkum metod, 

které učitelky v řečové výchově používají, jak se jejich působení odráží v řeči dětí 

a proč neklesá počet dětí, které vstupují do první třídy s poruchou výslovnosti. 

90 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ALINČE, F.; TOMŠÍ, I. Katalog prací. Olomouc: Anag, 2003. ISBN 80-7263-189-6. 

BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná materská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-

7178-537-7. 

BENEŠOVÁ, E. a kol. Průzkum výslovnosti u školních začátečníků v Praze v roce 

1989. In Česká logopedie, 1991, Praha: Knižní podnikatelský klub s.r.o., s.50. ISBN 80-

85267- 21-7. 

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5. 

BĚLINOVÁ, L. a kol. Pedagogika předškolního věku. Praha: SPN, 1980. 

BRDEK, M.; VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Praha: ASPI, 2004. ISBN 

80-86395-96-0. 

ČERNOTOVÁ, M. Európská komisia pre vzdělávanie a kultúru pri EU a jej rokovania 

o stanovování kvalifikácie a kompetencií učitelov a ďalších pedagogických 

pracovníkov. Pedagogická revue, 2005, roč. 57, č. 5, s. 547-550. ISSN 1335-1982. 

DAMBORSKA, M. Citový život a vývoj řeči kojenců v kolektivních zařízeních. Praha: 

SZN, 1963. 

DVOŘÁK, D. Slavné myšlenky L. S. Vygotského. Psychologie dnes, 2004, roč. 10, č. 

U , s. 32-34. ISSN 1212-9607. 

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2001. 

ISBN 80-902536-2-8. 

FANTUROVÁ, H. Prevence řečových poruch v mateřské škole. Praha: Pedagogické 

centrum, 1995. 

G A R D O Š O V Á , J. Plánování je tvořivá práce. Informatorium, ročník XII, č. 8, 2005. 

ISSN 1210-7506. 

GAVORA. P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-

X. 

GROHNFELDT, M. Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 1. 

Selbstverständis und theoretische Grundlagen. Stutgart: Kohlhammer GmBh, 2000. 

HORÁK, F.; CHRÁSKA, M. Úvod do metodologie výzkumu. Praha: SPN, 1989. 

91 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

HOUSAROVÁ, B. (ed.). Speciálně pedagogická čítanka. Praha: Pedf UK, 2003. ISBN 

80-7290-109-5. 

HRABÁKOVÁ, L. Jazyk a kultura [online], [cit. 2007-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.fp.vslib.cz/kfl/materialy/KKl/Jazyk%20%20a%20kultura%202003.doc>. 

CHYTKOVÁ, H.; KRČMOVÁ, M.; MONATOVÁ, L. Poznávám společnosti a 

rozvíjení jazyka v předškolním věku. Praha: SPN, 1982. ISBN 14-009-82. 

JEŽKOVÁ,V.; WALTEROVÁ, E. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Pedf UK, 

1997. ISBN 80-86039-19-6. 

JINDRA, J. Psaní vzdělávacích projektu [online]. 2002 [cit. 2006-0305]. Dostupné na: 

<http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI-100886&CAI=2148>. 

JÍROVÁ, M. a kol. Metodika výchovné práce v předškolních zařízeních (II. Díl 

Mateřská škola). Praha: SPN, 1978. 

KÁBELE, F.; FILCÍKOVÁ, M. Logopedie. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-596-78. 

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5. 

KOHNOVÁ, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: UK, 2004. 

ISBN 80-7290-148-6. 

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 

2001. ISBN 80-7178-585-7. 

Kol. autorů. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské 

školy. Praha: VÚP, 2005. 

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: SPN, 1952. 

KOSCHIN, F.; SVOBODA, L. Pohled na Školství v ukazatelích OECD. Praha: Úiv, 

1996. ISBN 80-211-0220-9. 

KOSOVÁ, B. Medzinárodné porovnávanie preprimárneho vzdelávania vo vybraných 

krajinách sveta. Predškolská výchova, 2001/02, roč. 56, č.5, s. 1-6. ISSN 0032-7220. 

KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-

0966-X. 

KUBÍNOVÁ, M. Projekty ve vyučování matematice. Praha: UK, 2002. ISBN 80-7290-

088-9. 

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0447-5. 

KUTÁLKOVÁ, D. Logopedická prevence. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-115-0. 

92 

http://www.fp.vslib.cz/kfl/materialy/KKl/Jazyk%20%20a%20kultura%202003.doc
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI-100886&CAI=2148


Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

KUTÁLKOVÁ, D. Detská řeč a civilizace.In Česká logopedie 2003. Praha: Galén, 

2004, s. 13-26. ISBN 80-72-62-293-5. 

KUTÁLKOVÁ, D. Hodnocení řeči u dětí předškolního věku rodiči a učitelkami MŠ. 

In Česká logopedie 1994. Praha: Makropulos, 1995, s. 73-88. ISBN 80-901776-7-0. 

KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-

247-1026-9. 

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-

MAŇÁK, J. Problém - kurikulum [online], c2003 [cit. 2006-11-10]. Dostupné na: 

<http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/ManakKurikulumOK.pdf>. 

MINAŘÍKOVÁ, M. a kol. Jazyková výchova v mateřské škole. Praha: Naše vojsko, 

1987. 

MRHAČ, J. Další profesní vzdělávání a některé současné problémy pedagogiky a školy. 

Pedagogická orientace, 2005, č. 1. s. 75-80. ISSN 1211-4669. 

MŠMT. Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti 

předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 2000. ISBN 80-7168-746-4. 

Nařízení ministerstva záležitostí duchovních a vyučování ze dne 22.6. 1872. 

NEŠPOR, K.; CSEMY, L.; SOVINOVÁ, H. Programy prevence závislostí a možnosti 

jejich hodnocení. Praha: SZU, 1998. ISBN 80-7071-110-8. 

NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0. 

OPRAVILOVÁ, E. Příprava učitelek mateřských škol v České republice. Predškolská 

výchova, 2003/04, roč. 58, č. 1, s. 4-10. ISSN 0032-7220. 

OPRAVILOVÁ, E. Mateřská škola a kurikulum. Predškolská výchova, 1997/98, roč. 

52, č. l , s . 4-5. ISSN 0031-7220. 

OPRAVILOVÁ, E.; GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003. 

ISBN 80-7178-847-3. 

PASCH. M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 

80-7367-054-2. 

PAVLOVÁ-ZAHÁLKOVÁ, A. Prevence poruch řeči. Praha: SPN, 1980. 

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-681-0. 

PETRÁŠ, Š. Logopedie v praxi. Praha: Septima, 1995. ISBN 80-85801-61-2. 

93 

http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/ManakKurikulumOK.pdf


Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie v MŠ (3). Informatorium 3-8, 2006, XIII, č.2, 

s. 12-14. ISSN 1210-7506. 

Pracovní program mateřské školy. In Příloha Vestníku ministerstva školství a osvěty. 

roč.4. Praha: SNP, 1948. 

PRÁŠILOVÁ, M. Projektovaní v mateřské škole. Olomouc: Hanex, 2004. ISBN 80-

85783-44-4. 

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1981. 

PRŮCHA. J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 

1995. ISBN 80-7178-029-4. 

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. 

PRŮCHA, J.; ŘEŠÁTKO, M. Úvod do metodiky programování učiva. Praha: SNTL, 

1975. 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání [online], c2004 [cit. 2006-0512]. Dostupné na: 

<http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf>. 

Rok v mateřské škole. Praha: SPN, 1963. 

Říšský zákon o školách mateřských ze dne 14.5.1869. 

SINGULE, F.; RÝDL, K. Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha: UK, 1988. 

SINGULE, F. Americká pragmatická pedagogika. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-

20715-4. 

SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: 

SPN, 1992. ISBN 80-04-26160-4. 

SKALKOVÁ, J. a kol.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: 

SPN, 1985. 

SOVÁK,M. Logopedie předškolního věku. Praha: SPN, 1984. 

SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 

80-7315-081-6. 

ŠIMČÁKOVÁ, L. Termín "kurikulum" vo svetovej a našej pedagogike. Pedagogická 

revue. 2000, roč. 52, č. 1, s. 43-51. ISSN 1335-1982. 

94 

http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf


Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 

80-7178-546-6. 

ŠULOVÁ, L. Počátky řečového vývoje a specifický vliv mateřské a otcovské mluvy. 

Praha: FSV UK, 2006. ISSN 1801-5999. 

ŠULOVÁ, L. Mateřština aneb počátky vývoje řeči. Propsy, 1997, roč. 3, č. 2, s. 12-13. 

ISSN 1211-5886. 

ŠVARCOVÁ, L. Možnosti logopedické prevence v podmínkách běžné mateřské školy: 

diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta pedagogická, 2005. 

ŠVEC, V. Ohlédnutí za desetiletým vývojem pedagogické přípravy budoucích učitelů. 

Pedagogická orientace, 2005, č. 4, s. 31-43. ISSN 1211-4669. 

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X. 

Učitelské noviny, 2006, roč. 109, č. 39-40. ISSN 0139-5718. 

Učitelské noviny, 2006, roč. 109, č. 42-43. ISSN 0139-5718. 

VITÁSKOVÁ, K.; PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: UP Olomouc, 

2005. ISBN 80-244-1088-5. 

VOŘÍŠKOVÁ, B., ed. Projektové vyučování v chemii, sborník 1. studentské konference. 

Praha: UK, 2002. ISBN 80-7290-074-9. 

VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: SPN, 1976. 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 

Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníku. 

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, č. 72/2005 Sb. 

WALTEROVÁ, E. a kol. Kurikulum české školy. Frankfurt am Main : Deutsches 

Institut fůr Pädagogische Forschung, 1993. ISBN 3-88494-129-1. 

ZICH, F. Sociologický výzkum. Praha: Svoboda, 1976. 

Zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství. 

Zákon č. 186/1960 Sb.o soustavě výchovy a vzdělávání. 

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních. 

Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb. o státní správě ve školství. 

95 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Zákon č. 31/1984 Sb. kterým se mení a doplňuje zákon České národní rady o státní 

správe ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních. 

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

vzdělávání. 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

ŽIŽKOVÁ, R. K rozvíjení poznání, myšlení a řeči dětí předškolního věku. Praha: SPN, 

1982. 

Webové stránky 

EURYDICE [online], Brussels: EURYDICE. [cit. 2006-11-07], Dostupné na: 

<http://www.eurydice.org>. 

Obchodní akademie a Střední pedagogická škola [online]. Beroun, [cit. 2007-02-04], 

Dostupné na: <http://www.oaberoun.cz>. 

Střední pedagogická škola [online], Boskovice, [cit. 2007-02-04]. Dostupné na: 

<http ://www. spgs-bce.cz>. 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická [online]. Čáslav, [cit. 2007-02-04], 

Dostupné na: <http://www.gymcaslav.cz>. 

Střední pedagogická škola pro sluchově postižené [online]. Hradec Králové, [cit. 2007-

02-04]. Dostupné na: <http://www.neslhk.com>. 

Střední odborná škola pedagogická a gymnázium [online]. Karlovy Vary. [cit. 2007-02-

04]. Dostupné na: <http://www.pedskolakv.cz>. 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola [online], Krnov. [cit. 2007-02-

04]. Dostupné na: <http://www.spgs/szs.cz>. 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální s Střední pedagogická škola [online]. 

Kroměříž, [cit. 2007-02-04], Dostupné na: <http://www.ped-km.cz>. 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická [online], Liberec.[cit. 2007-02-04], 

Dostupné na: <http://www.jergym.cz>. 

Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho [online]. Litoměřice, [cit. 

2007-02-04], Dostupné na: <http://web.telecom.cz/spgs/>. 

96 

http://www.eurydice.org
http://www.oaberoun.cz
http://www.gymcaslav.cz
http://www.neslhk.com
http://www.pedskolakv.cz
http://www.spgs/szs.cz
http://www.ped-km.cz
http://www.jergym.cz
http://web.telecom.cz/spgs/


Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie [online]. Most, 

[cit. 2007-02-04]. Dostupné na: <http://www.vos-oamost.cz>. 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická [online]. Nová Paka. [cit. 2007-02-

04]. Dostupné na: <http://www.gymnp.cz>. 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a gymnázium 

[online]. Praha. [cit. 2007-02-04], Dostupné na: <http://www.pedevropska.cz>. 

Střední odborná škola Futurum [online]. Praha. [cit. 2007-02-04]. Dostupné na: 

<http://www.ssos-futurum.cz>. 

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola [online]. Prachatice, [cit. 

2007-02-04]. Dostupné na: <http://www.spgspt.cz>. 

Střední pedagogická škola [online], Přerov, [cit. 2007-02-04], Dostupné na: 

<http://www.spgs-prerov.cz>. 

Soukromá střední škola pedagogická a sociální [online]. Zlín. [cit. 2007-02-04], 

Dostupné na: <http://www.souksosgah.zlinedu.cz>. 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická [online]. Znojmo, [cit. 2007-02-04], 

Dostupné na: <http://www.gymspgs.cz>. 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České [online], 

Odry. [cit. 2007-02-04], Dostupné na: <http://www.cssodry.cz>. 

Ministerstvo vnitra České republiky v Praze [on line], [cit. 2006-10-15], Dostupné na: 

<http://www.mvcr.cz>. 

97 

http://www.vos-oamost.cz
http://www.gymnp.cz
http://www.pedevropska.cz
http://www.ssos-futurum.cz
http://www.spgspt.cz
http://www.spgs-prerov.cz
http://www.souksosgah.zlinedu.cz
http://www.gymspgs.cz
http://www.cssodry.cz
http://www.mvcr.cz


Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Příloha č. 2 - Seznam odborné literatury v mateřských školách 

Příloha č. 3 - Seznam středních škol, které nabízejí obor předškolní pedagogika 

Příloha č. 4 - Seznam vyšších odborných škol , které nabízejí obor předškolní 

pedagogika 

Příloha č. 5 - Seznam vysokých škol, které nabízejí obor předškolní pedagogika 

98 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Príloha č. 1 - Dotazník 

Na jakém typu školy jste dosáhla nejvyššího pedagogického vzdělání? 

a) SPgŠ b) VOŠ c) nástavbové studium 

d) VŠ - bakalářské studium e) VŠ - magisterské studium 

f) VŠ - speciální pedagogika g) jiné 

Napište rok ukončení studia. 

Napište délku praxe. 

Byla logopedie součástí Vašeho středoškolského studia? 

a) ano b) ne c) nevím 

Byla logopedie součástí Vašeho vysokoškolského studia? 

a) ano b) ne c) nevím d) nemám VŠ vzdělání 

Pokud byla logopedie součástí Vašeho studia, jak dlouhé období byla vyučována? 

a) 1 pololetí / 1 semestr b) 2 pololetí / 2 semestry c) 3 pololetí / 3 

semestry 

d) 4 pololetí / 4 semestry e) delší f) nepamatuji se 

g) nebyla součástí studia 

Absolvovala jste vzdělávací kurzy zaměřené na řeč a poruchy řeči? 

a) ano b) ne 

Je pro Vás nabídka kurzů zaměřených na řeč a poruchy řeči zajímavá? 

a) ano b) ne c) neumím se rozhodnout 
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Jsou témata z oblasti řeči a poruch řeči, která Vám v nabídce chybí? 

a) nevím b) ne 

c) ano - uveďte 

Je samostudium součástí Vašeho dalšího vzdělávání? 

a) ano b) ne 

Jak často se věnujete samostudiu? 

(Neodpovídejte, pokud jste na předchozí otázku odpověděla ne) 

a) 2x týdně b) 1 x týdnč c) 1 x za měsíc 

d) 1 x za půl roku e) nepravidelně 

Z jakých zdrojů při samostudiu čerpáte? (Můžete zvolit více možností) 

a) knihy b) časopisy c) internet 

v 

Máte ve Vaší MS vytvořen speciální program pro prevenci řečových poruch a 

rozvoj řeči nebo je péče o řeč součástí Školního vzdělávacího plánu? 

a) speciální program b) součást Školního vzdělávacího plánu 

Pokud máte vytvořený speciální program, spolupracovali jste při jeho tvorbě 

s nějakým odborníkem? 

a) ne b) ano - s jakým 

Uvítala byste, kdyby existoval speciální program pro prevenci řečových poruch a 

rozvoj řeči, který by bylo možné upravit a přizpůsobit jednotlivým mateřským 

školám? 

a) ano b) ne c) neumím rozhodnout 
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Jaké parametry by měl mít speciální program pro prevenci řečových poruch a 

rozvoj řeči? (Můžete zvolit více možností) 

a) věk dětí b) časový rozsah c) výslovnost 

d) gramatika e) vnímání řeči f) koncentrace 

g) dechová cvičení h) motorika mluvidel i) sluchová cvičení 

j) fonematický sluch k) konkrétní cvičení 1) slovní zásoba 

m) evaluace/zhodnocení n) jiné - uveďte 

Kdo je podle Vašeho názoru kompetentní k vytvoření speciálního programu pro 

prevenci řečových poruch a rozvoj řeči? 

a)středoškolsky vzdělaný pedagog b) vysokoškolsky vzdělaný pedagog 

c) pedagog po absolvování studia speciální pedagogiky 

d) klinický logopéd e) nedokážu posoudit 

Máte v MS k dispozici odbornou literaturu týkající se oblasti vývoje řeči a 

prevence poruch řeči? 

a) ano b) ne c) nevím 

Zaškrtněte a doplňte tituly na přiloženém seznamu. 

Pracujete s dětmi na rozvoji řeči pouze individuálně, pouze ve skupině nebo 

kombinujete oba přístupy? 

a) pouze individuálně b) pouze ve skupině c) kombinuji oba přístupy 

Pokud kombinujete skupinovou a individuální práci, jaké oblasti řeči procvičujete 

skupinově? Uveďte příklady. 

Pokud kombinujete skupinovou a individuální práci, jaké oblasti řeči procvičujete 

individuálně? Uveďte příklady. 
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Zvolte aktivity, které s dětmi provádíte. (Můžete zvolit více možností) 

a) artikulační cvičení b) řečová cvičení c) sluchové hry 

d) rytmické hry e) hry se slovy 0 slovní hádanky 

g) společné diskuze h) rozhovory ch) konverzace 

i) vyprávění podle skutečnosti j) vyprávění podle obrazového materiálu 

k) vyprávění podle vlastní fantazie 1) sdělování slyšeného druhým 

m) komentování zážitků a aktivit n) poslech pohádek a příběhů 

o) přednes p) recitace r) dramatizace 

s) zpěv t) hry rozvíjející fonematický sluch 

v)další 

Jak často zařazujete cvičení specificky zaměřená na prevenci poruch řeči a rozvoj 

řeči? 

a) lx za dva týdny b) 2x týdně c) 1 x týdně 

d) j i nak -uveďte 

Organizujete pro rodiče přednášky/semináře týkající se problematiky rozvoje řeči 

a prevence poruch řeči? 

a) ano b) ne 

Hovoříte s rodiči dětí o úrovni řečových dovedností individuálně? 

a) ano b) ne 

Domníváte se, že rodiče považují Vaše názory a závěry za odborné? 

a) ano b) ne c) nedokážu posoudit 

Myslíte si, že je logopedická péče v oblasti, kde působíte snadno dostupná? 

a) ano b) ne c) nedokážu posoudit 

Jaké máte zkušenosti s přístupem rodičů k řešení poruch řeči jejich dětí? 

a) spíše zodpovědný přístup rodičů b) spíše benevolentní přístup rodičů 

c) nedokážu posoudit 

102 



Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky 

Myslíte si, že se výslovnost předškolních dětí oproti minulosti zlepšuje? 

a) ano b) zůstává na stejné úrovni 

c) zhoršuje se d) nedokážu posoudit 

Jsou poruchy řeči častým důvodem odkladu školní docházky? 

a) ano b) ne c) spíše ano 

d) spíše ne e) nedokážu posoudit 

Jsou podle Vašeho názoru vyjadřovací schopnosti a řeč u dětí, které jdou do první 

třídy na dobré úrovni? 

a) ano b) ne c) spíše ano 

d) spíše ne e ) nedokážu posoudit 

Prostor pro Vaše vyjádření k oblasti preventivní péče o řeč a rozvíjení řeči. 
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2. KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1997. 
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8. SOVÁK, M. Logopedie. Praha: SPN, 1965. 

9. SOVÁK, M. Logopedie v předškolním věku. Praha: SPN, 1984. 

10. VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. 

11. ZAHÁLKOVÁ-PAVLOVÁ, A. Prevence poruch řeči. Praha: SPN, 1976. 
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13. DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí. Praha: Portál, 2005. 

14. CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ,V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 6 

- logopedická cvičení I. Praha: Portál, 2002. 

15. CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ,V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 7 

- logopedická cvičení II. Praha: Portál, 2002. 

16. KÁBELE, F.; VIMR, L. Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatros, 1998. 

17. KÁBELE, F.; PÁVKOVÁ,B. Obrázková škola řeči. Praha: SPN, 1988. 

18. KOL. AUTORU. Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce. Praha: Portál, 

1998. 

19. KOL. AUTORŮ. Šimon půjde do školy. Praha: Portál, 1998. 

20. KREJČÍKOVÁ, J., KAPROVÁ Z. Náměty pro logopedickou prevenci. Praha: 

Fortuna, 2000. 

21. KUKAL, P. Říkejme si přísloví. Praha: Portál, 2005. 

22. LYNCH, CIL; KIDD, .1. Cvičení pro rozvoj řeči. Praha: Portál, 2002. 

23. MLCOCHOVÁ, M. Šimonovy pracovní listy 10 - rozvoj obratnosti mluvidel a 
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24. PAVKOVA, B. Hrajeme si s řečí. Brno: Computer press, 2004. 
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26. SVOBODOVÁ, J.; PERUTKOVÁ, O. Logopedie v praxi (pracovní sešit). 

Praha: Septima, 1995. 

27. SYNEK, F. Říkáme si s dětmi - logopedické hříčky. Praha: ArchArt, 1994. 

28. SYNEK, F. Hlasy a hlásky. Praha: ArchArt, 1999. 
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Príloha č. 2 - Seznam odborné literatury v mateřských školách 

Titul 

P
oč

et
 

oz
na

če
ní

 

KÁBELE, F.; FILCÍKOVÁ. M. Logopedie 33 

KLENKOVA, J. Kapitoly z logopedie 1 4 

KLENKOVA, J. Kapitoly z logopedie II a III 4 

KUTÁLKOVÁ, D. Slovo za slovem 5 

KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem 7 

KUTÁLKOVÁ, D. Logopedická prevence 19 

KUTÁLKOVÁ, D. a kol. Dyslálie - metodika reedukace 5 

SOVÁK, M. Logopedie 12 

SOVÁK, M. Logopedie v předškolním věku 31 

VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči 6 

ZAHÁLKOVÁ-PAVLOVÁ, A. Prevence poruch řeči 7 

BOROVÁ, B.; SVOBODOVÁ, J. Šimonovy pracovní listy 4 - rozvoj myšlení a řeči 37 

DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí 7 

CHARVÁTOVÁ-KOPlCOVA,V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 6 -

logopedická cvičení 1 
31 

CHARVÁTOVÁ-KOPICOVA,V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 7 -

logopedická cvičení II 
27 

KÁBELE, F.; VIMR, L. Brousek pro tvůj jazýček 57 

KÁBELE, F.; PÁVKOVÁ,B. Obrázková škola řeči 36 

KOL. AUTORŮ. Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce 31 

KOL. AUTORÜ. Šimon půjde do školy 37 

KREJČÍKOVÁ, J„ KAPROVÁ Z. Náměty pro logopedickou prevenci 9 

KUKAL, P. Říkejme si přísloví 9 

LYNCH, CH.; KIDD, J. Cvičení pro rozvoj řeči 9 

MLČOCHOVÁ, M. Šimonovy pracovní listy 10 - rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik 

dýchání 
30 

"PAVKOVÁ, B. Hrajeme si s řečí 3 
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PETRÁŠ, Š. Logopedie v praxi 2 

S V O B O D O V Á , J.; PERUTKOVÁ, 0 . Logopedie v praxi (pracovní sešit) 5 

SYNEK, F. Říkáme si s dětmi - logopedické hříčky 3 0 

SYNEK, F. Hlasy a hlásky 2 8 

Vyštejn, J. Vady výslovnosti 2 

Volfová, M. Kolektivní cvičení motoriky a řeči 1 

Fanturová, H. Kolektivní logopedická cvičení v MŠ 1 

Kazdová, V. Hrajeme si spolu 1 

Fialová, 1. a kol. Logopedická cvičení 1 

Treuová, H.; Linhartová, L. Cvičné texty pro logopedii 1 

Vandasová, J. Pro hbité jazýčky, pro chytré hlavičky 5 

Svobodová, K. Jazyk a řeč 2 

Komenium. Obrázky k hláskám 1 

Fialová, I. a kol. Rozumíš mi? 5 

Frančíková, R. Hrátky s písmeny 3 

Fraiová, J. a kol. Učíme se mluvit 4 

Dolejší, P. Jak se naučit správně vyslovovat 3 

Balášová, J. Logopedie 1 

Klímová, M.; Opravilová, E.; Šťastná, J. Rozvíjení poznání a řeči dětí v MŠ 1 

Žižková, R. K rozvíjení poznání, myšlení a řeči dětí předškolního věku 1 

Filcíková-Herfortová, M. Výchova řeči u dětí předškolního věku 1 

Štěrba, K. Netradiční formy logopedické péče 1 

Kábele, F. Obrázková Škola řeči 1 

Tašková, M. Cvičím si jazýček 1 
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Příloha č. 3 - Seznam středních škol, které nabízejí obor předškolní pedagogika 

Název školy Studijní program Délka studia Místo 

OA a SPgŠ Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Beroun 

SPgŠ Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Boskovice 

Gymnázium a Střední odborná 

škola pedagogická 
Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Čáslav 

SPgŠ pro sluchově postižené Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Hradec Králové 

SOS pedagogická a gymnázium Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Karlovy Vary 

SPgŠ a SZŠ Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Krnov 

VOŠ pedagogická a sociální a 

SPgŠ 
Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Kroměříž 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Liberec 

SPgŠ Johana Heinricha 

Pestalozziho 
Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Litoměřice 

VOŠ, SPgŠ a OA Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Most 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Nová Paka 

SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Odry 

VOŠ pedagogická a sociální, 

SPgŠ a gymnázium 
Předškol. a mimoškol. ped. 

4 roky/ 5 let -

dálkové 
Praha 

Střední odborná škola Futurum 
Výchova dětí předškolního 

a mladšího školního věku 
4 roky Praha 

VOS sociální a SPgŠ Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Prachatice 

SPgŠ Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Přerov 

Soukromá střední škola 

pedagogická a sociální, s.r.o. 

Výchova dětí předškolního 

a mladšího školního věku 
4 roky Zlín 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Předškol. a mimoškol. ped. 4 roky Znojmo 

Zdroj: Učitelské noviny, 2006, roč. 109, č. 42-43. ISSN 0139-5718. 
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Príloha č. 4 - Seznam vyšších odborných škol, které nabízejí obor předškolní 

pedagogika 

Název školy Studijní program Délka studia Titul Místo 

Svatojánská kolej 

- V O Š 

pedagogická 

Pedagogika -

vychovatelství 
3 roky Dis. Beroun 

VOŠ pedagogická 

a SPgŠ 

Pedagogika 

specifických 

činností ve 

volném čase 

3 roky Dis. Litomyšl 

Zdroj: Učitelské noviny, 2006, roč. 109, č. 42-43. ISSN 0139-5718. 
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Príloha č. 5 - Seznam vysokých škol, které nabízejí obor předškolní pedagogika 

Název školy Studijní program Délka studia Titul Místo 

Pedagogická 

fakulta UK 

Učitelství pro MS 

Speciální pedagogika 

3 roky/ PS 

3 roky/ PS, KS 

Bc. 

Bc. 
Praha 

Pedagogická 

fakulta MU 

Speciální pedagogika 

Speciální pedagogika 

3 roky/PS, KS 

2 roky/PS? KS 

Bc. 

Mgr. 
Brno 

Pedagogická 

fakulta UP 

Speciální pedagogika 

Speciální pedagogika předškolního 

věku 

Učitelství pro MŠ 

Speciální pedagogika 

3 roky/PS 

3 roky/ PS, KS 

3/PS 

2/PS 

Bc. 

Bc. 

Bc. 

Mgr. 

Olomouc 

Pedagogická 

fakulta JU 
Učitelství pro MŠ 3/PS, KS Bc. 

České 

Budějovice 

Pedagogická 

fakulta ZČU 
Učitelství pro MŠ 3/ PS Bc. Plzeň 

Pedagogická 

fakulta UJEP 
Učitelství pro MŠ 3/PS, KS Bc. 

Ustí nad 

Labem 

Pedagogická 

fakulta OU 
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