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Úvod 

Znalost slov určitého jazyka je základním a nezbytným předpokladem pro dorozumění se 

s lidmi. Na rozsahu a kvalitě slovní zásoby jedince závisí nejen jeho schopnost pojmenovávat 

jevy okolní reality a vyjadřovat myšlené, ale také schopnost navazovat a udržovat vztahy. Je 

velmi důležité, aby byla obsahová stránka jazyka rozvíjena již od útlého věku lidského 

jedince. Porozumění významům jednotlivých slov a dovednost slova správně užívat jsou 

stěžejními dovednostmi, na jejichž základě dítě navazuje kontakt s okolím. Pozornost rodičů i 

odborníků bývá v útlém věku dítěte zaměřena spíše na zvukovou stránku řeči, na artikulaci, 

avšak nedostatky v obsahové rovině se také mohou negativně projevit v psychosociálním 

vývoji předškolního či školního dítěte. Omezení v porozumění či užívání slov se může 

negativně projevovat také selháváním v učení. Žáci prvního stupně základní školy jsou 

vzděláváni zejména prostřednictvím verbálních projevů a taktéž se očekává, že své znalosti či 

názory budou vyjadřovat slovy.  

Hlavním cílem práce je zhodnotit rozsah a kvalitu slovní zásoby dětí mladšího školního věku 

s odkladem a bez odkladu školní docházky se zaměřením na produkci a porozumění 

předložkovým výrazům. Jedním z dílčích cílů je vytvořit didaktickou pomůcku, jež bude 

podporovat správné užívání předložek a porozumění jejich významu. Tvorba didaktické 

pomůcky vychází ze zjištění, že v logopedické a speciálně pedagogické praxi není dostatek 

pomůcek podporujících rozvoj předložkových výrazů. Způsob využití didaktické pomůcky je 

v rámci práce rozšířen tak, aby didaktická pomůcka mohla sloužit zároveň jako testovací 

nástroj. Prostřednictvím didaktické pomůcky v roli testovacího nástroje jsou získávána data 

nejen ke zjištění míry aktivního a pasivního osvojení předložek, ale také ke slovnědruhové 

analýze žákovských mluvních projevů. Analýza a komparace výsledků testování je prováděna 

s využitím metod popisné a relační statistiky. 

Práce se také zaměřuje na vytvoření přehledu jakým způsobem, pomocí jakých pomůcek, 

metod a forem práce, je slovní zásoba rozvíjena v edukačním prostředí, z něhož pocházejí 

respondenti. Za účelem získání těchto informací jsou vedeny rozhovory s třídními 

vyučujícími žáků přípravných a prvních tříd. Výsledky rozhovorů jsou shrnuty ve slovní 

zprávě spolu s doporučeními, jakým způsobem lze používané pomůcky, metody a formy 

práce upravit, aby byly rozvíjeny slovní druhy, jejichž porozumění či užívání se testováním 

ukázalo jako problematické. 
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Získané výsledky vypovídají o zástupnosti jednotlivých slovních druhů v mluvních projevech 

žáků s odkladem a bez odkladu školní docházky a upozorňují na potřebu podpory užívání těch 

slovních druhů, jež byly v mluvních projevech žáků mladšího školního věku zastoupeny 

v nízké kvantitě či kvalitě. Výsledky výzkumného šetření dále vhodně poukazují na omezení 

v porozumění či užívání předložkových výrazů. Pro rozvoj percepce a produkce 

předložkových výrazů lze v logopedické i školní praxi využít didaktickou pomůcku, jež byla 

v rámci práce používána jako testovací nástroj.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Lidská řeč 

Člověk je od antiky chápán jako zoón politikon, jako bytost, pro niž je stěžejní ztotožnění se 

s pravidly daného společenství a účastenství v jeho celku (Pelcová, 2010). Společenství lidí se 

utváří a vyvíjí díky možnosti vzájemného komunikování (Klenková, 2006). Vzájemnou 

komunikaci umožňuje jazyk, jenž plní integrační a sociální funkci, bez něho by nedocházelo 

k utváření etnických, politických a státních celků (Kocurová, 2002).  

Komunikace je lidskou schopností užívat jakékoliv výrazové prostředky k udržování 

lidských vztahů a fungování společnosti (Průcha a kol., 2009). Komunikaci dle Čermáka 

(2011, s. 13) můžeme chápat jako „přenos informací mezi minimálně dvěma účastníky 

(zvláště, resp. obvykle mezi mluvčím a posluchačem či pisatelem a čtenářem), a to 

prostřednictvím určitého signálního systému znaků (resp. kódů), zvl. pak systému 

jazykového.“ Výrazové prostředky mohou mít charakter nejen audioorální, ale i například 

vizuálně motorický, jak je tomu u jedinců se sluchovým postižením dorozumívajících se 

českým znakovým jazykem či znakovanou češtinou. “Jazyk je lhostejný vůči systému, v němž 

se vyjadřuje. Sluch není pro zpracování řečových a jazykových informací kritická smyslová 

modalita“ (Koukolík, 2005, s.89). Komunikací předávaný význam může být přenášen také 

neverbálními jazykovými složkami, gesty, mimikou, tempem či melodií řeči (Černý, 1996). 

Škodová (In Durdilová, 2014, s. 13) hovoří o bytostné komunikaci, o tom, že komunikujeme 

už jen svou vlastní existencí, a to od narození do smrti: „Je to neustálá aktivita, 

nekomunikace jako taková vlastně vůbec existovat nemůže. I svým negativním postojem vůči 

komunikaci vysílá jedinec signály s určitou informační hodnotou.“  

Výrazové prostředky používané pro komunikaci tedy vytvářejí složitý systém znaků a 

symbolů v nejrůznějších slovních i neslovních formách, tento složitý systém znaků a symbolů 

označujeme jako jazyk. Definic jazyka je mnoho, jelikož jazyk je předmětem mnoha 

vědeckých disciplín. Černý (1996, s. 18) definuje jazyka jako: „univerzální dorozumívací 

prostředek celospolečenské povahy, nástroj myšlení a prostředek sloužící k ukládání lidské 

zkušenosti a k rozvíjení národních kulturních tradic.“ Právě univerzalita a celospolečenská 

povaha jazyka jsou základními odlišujícími znaky mezi jazykem a řečí. „Řeč je považována 

za výkon individua, jazyk je výtvor společenský“ (Kocurová, 2002, s. 16). Avšak i řeč může 
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být společensky podmíněna, jelikož „čerpá podněty ze společenského prostředí a v něm se 

také realizuje“ (Klenková 2006, s. 27). 

Řeč a jazyk mezi sebou mají velmi úzkou spojitost. Klenková (2006, s. 28) vnímá jazyk jako 

jazykovou kompetenci, „schopnost ovládat a používat jistý symbolický vyjadřovací systém“ a 

řeč jako skutečné užívání jazyka, promlouvání daným jazykem, které je oním výše uvedeným 

individuálním výkonem. Řeč je schopností individua používat jazyk, realizovat daný jazyk 

v mluvě. Jazyk však má charakter celospolečenský, jelikož se jedná o systém znaků vázaný na 

určité území, etnikum, národ či jejich skupiny. (Čermák, 2011). Podle Jespersena (In 

Klenková, 2006) je vztah mezi jazykem a řečí podmiňující. Bez nácviku řeči, bez pokusů o 

mluvení a promlouvání daným jazykem, bychom se nemohli jazyk naučit. Jespersenem 

pojímaný vztah mezi jazykem a řečí je respektován i v didaktice jazyka zejména poté, co 

dochází ke komunikačně pragmatickému obratu: „předmětem zájmu komunikačně 

orientovaného jazykového vyučování jsou primárně komunikační činnosti; teprve jejich 

prostřednictvím se předmětem vyučování stává jazykový systém, systém slohových útvarů, 

funkčních stylů apod.“ (Šebesta, 1999, s. 60).  

1.1 Řeč a slovní zásoba z hlediska fylogenetického a neurobiologického 

Jedlička (2003) a Kocurová (2002) shodně považují za předpoklad dovednosti člověka 

komunikovat prostřednictvím řeči jeho schopnost žít ve společnosti, sdružovat se do tlup a 

nepřežívat pouze individuálně. Autoři se shodují v domněnce, že komunikace se rozvíjí 

v závislosti na rozvoji skupinového způsobu života. O důležitosti vlivu sociálních a 

technologických dovedností na rozvoj řeči hovoří také Koukolík (2008). Autor se zabývá 

touto problematikou z neurologického hlediska, sleduje vliv sociálních faktorů na rozvoj 

neokortexu1. Objem neokortextu roste úměrně ke složitosti lidských vztahů, vliv mají zejména 

následující okolnosti: počet členů sociální skupiny (schopnost manipulovat s informacemi od 

velkého množství členů skupiny), vytváření vztahů nadřazenosti a podřazenosti (sociální 

grooming), dovednosti, jež samečkové užívají v průběhu páření, četnost taktického podvádění 

a schopnost sociální hry. Za ekvivalent zvířecího sociálního groomingu lze považovat 

„jazykový grooming“  lidí, jež lze pojímat jako konverzaci. Koukolík (2008). 

Matějček (1993) hovoří o rozvoji artikulované řeči až u dnešní formy člověka (druhu homo 

sapiens), která je zde zhruba čtyřicet tisíc let, tuto informaci potvrzuje také Koukolík (2012). 

Jedním z neurobiologických  důkazů, že nositelem jazyka je až homo sapiens je i výskyt 

                                                
1 Neokortex - vývojově nejmladší část mozkové kůry tvořící 95% jejího obsahu (Koukolík, 2008).   



10 
 

silnějšího dvanáctého hlavového nervu (nervus hypoglossus) u tohoto lidského druhu. Silnější 

nerv díky většímu počtu nervových vláken dokáže řídit pohyby jazyka s větší dokonalostí a 

přesností. (Koukolík, 2008).  

Lidská schopnost komunikovat verbálně je podmíněna řadou okolností. Kocurová (2002) 

sleduje význam a vývoj distančních smyslů. Pro dnešního člověka, i jeho předchůdce, je 

charakteristický rozvoj těch smyslů, jež nám umožňovaly komunikovat na dálku. Vokálně 

auditivní charakter řeči je postupně umocněn před vizuálním, a to nejspíše pro možnost 

využívat sluch ke vnímání zvuků ve tmě a na větší dálku (vizuální jazykový kód je 

vzdáleností a světelnými podmínkami výrazně omezen). V důsledku převahy užívání vokálně 

auditivního jazykového kódu se předchůdcům člověka specializují orgány dýchací soustavy 

(nos, ústa a hrtan). Tyto orgány postupně zajišťují mluvu.  

Artikulovaná řeč závisí na „více svalových vláknech než jakákoliv jiná lidská mechanická 

vlastnost.“ (Kent In Ackermann, 2014). Jedná se o složitý akční systém vyžadující 

prostorovou i časovou přesnost, systém, jehož základní složkou je právě hrtan, jenž je vysoce 

efektivním zdrojem zvuku, „generuje zvukové signály, jejichž spektrální tvar lze upravit 

pomocí pohybů dolní čelisti, jazyka a rtů.“ (Ackermann, 2014). Člověk má dle Ackermanna 

(2014) schopnost vokálního učení, schopnost reprodukce slyšených zvuků, jež nejsou 

součástí vrozeného repertoáru zvuků daného živočicha, tato vokální kapacita je určujícím 

faktorem pro míru flexibility a rozsahu slovní zásoby. Vokální učení souvisí s výskytem genu 

řeči FOXP2, jenž byl objeven u člověka, ale i u zpěvných ptáků. Tento gen se podílí na 

výstavbě nervových obvodů spoluodpovídajících za kontrolu motoriky (Lai In Koukolík, 

2012). Koukolík (2008) konstatuje přítomnost tohoto genu na sedmém chromozomu, za jeho 

hlavní činnost označuje kódování správného gramatického utváření vět.  

Již bylo řečeno, že: „při řeči je nutné centrální řízení více než stovky svalů hrudníku, břicha, 

krku, tváře, hrtanu, hltanu a ústní dutiny.“ (Lenneberg, 1967 In Fritzlová, 2013). Schopnost 

řeči u člověka je tedy dána geneticky stavbou těla, ale i stavbou nervové soustavy. „Řeč sama 

se však nedědí. Rozvíjí se až po narození – učením v prostředí společenských kontaktů.“ 

(Orel, 2009). 

Na tvorbě řeči se výrazně podílejí specifické oblasti mozkové kůry, funkční centra umožňující 

řeč a myšlení (Kocurová, 2002). Za vnímání řeči a zpracování sémantických informací 
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zodpovídá levá mozková hemisféra, jejíž mozková kůra a příslušné Brodmannovy oblasti2 

mimo jiné zabezpečují vnímání slabik a zpracování konfigurace písmen znamenajících slovo. 

Abstraktní slova jsou zpracovávána frontální kůrou pravé mozkové hemisféry. (Koukolík, 

2012). Mechanismy nezbytné pro osvojení slovní zásoby zabezpečuje zejména levá mozková 

hemisféra. Kocurová (2002, s. 22) konstatuje, že: „řeč je v lidském mozku pevněji 

lateralizována než motorika ruky, přestože je levá mozková polokoule vývojově mladší.“ 

V současnosti se díky přesnějším zobrazovacím metodám a jejich zdokonalujícím se 

rozlišovacím schopnostem proměňuje náhled nejen na uložení, ale i činnost hlavních 

řečových center. Původní členění Brocova centra na systém produkce a Wernickeho centra na 

systém percepce je dnes považováno za neplatné či přinejmenším zjednodušující.3 Matějček 

(1993), Kocurová (2002) i Koukolík (2005) zdůrazňují individuální jedinečnost mozků: 

„funkčně stejné korové oblasti jsou u různých lidí různě velké, mají tudíž různý objem a jsou 

v poněkud různých místech mozku“ (Koukolík, 2005, s. 85). Kocurová (2002, s. 22) hovoří 

o tom, že: „neurokognitivní síť reprezentující jazyk a řeč je mnohonásobně rozsáhlejší než 

klasická řečová centra a tvoří ji řada korových a podkorových oblastí obou hemisfér.“ 

Projevy poškození nalezených u Brocových pacientů označujeme za projevy Brocovy afázie. 

Avšak „poškození samotné Brocovy oblasti Brocovu afázii nevyvolá. Vyvolá poruchu, která 

se jen podobá některým jejím složkám“ (Koukolík, 2005, s. 86). Pacienti s Brocovou afázií 

mají narušenou tvorbu hlásek, mluví pomalu a namáhavě, mají narušenou syntax, a proto 

nejsou schopni tvořit řeč dle gramatických pravidel. Negativně je ovlivněna také kvalita 

a rozsah slovní zásoby. V mluvních projevech těchto afatiků absentují spojky, předložky, 

pomocná slovesa a přípony označující minulý čas. (Koukolík, 2005). Čecháčková (2003, 

s.151) uvádí, že nejnápadnějším symptomem je „těžce utvářená mluva s četným výskytem 

parafázií i parafrázií4.“  

Kromě čistě jazykových teorií existují teorie vymezující Brocovu oblast jako: „multifunkční 

a multimodální kortex operující nejen v systému jazyka, ale zpracovávající a integrující 

informace i v kognitivních subsystémech, jako jsou např.: kontrola motorické aktivity nebo 

                                                
2 Brodmanovy oblasti (BA) – funkčně a morfologicky odlišné oblasti, do nichž je členěna mozková kůra 
(Čihák, 2013). 
3 Nově bylo zjištěno, že pacienti Paula Broca (objevitele řečového centra v zadní třetině druhého a třetího závitu 
čelního laloku levé mozkové hemisféry) neměli poškozenou pouze oblast BA 44/45 (Brodmanova area 
vymezující Brocovo řečové a motorické centrum). Pomocí počítačové tomografie bylo u Brocových pacientů 
prokázáno také poškození bílé hmoty. Brocova oblast na základě tohoto zjištění nemá jednoznačnou roli 
řečového centra. (Koukolík, 2005). 
4 Parafázie – „neúmyslné nahrazování slov jiným slovem, které se subjektu nechtěně vybaví a které se více či 
méně podobá slovu, které chce postižený vyslovit“ Parafrázie – „porucha správné sekvence při sestavování vět, 
ve vyhledávání vhodných slov“ (Dvořák, 2001, s.140). 
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produkce a percepce hudby.“5 (Fadiga, 2009 In Kubík, 2012, s. 9). V důsledku těchto a 

podobných výzkumům je narušena představa Brocova centra jako řečového centra 

odpovídajícího za produkci řeči, jež „integruje sémantické, syntaktické a fonologické 

informace do vět a frází“ (Pokorný, 2010, s. 104). Tato integrující funkce je dle Fadiga (2009 

In Kubík, 2012) využívána v rámci automatizace systémů organizovaných obdobně jako řeč 

na základě syntaktických pravidel, a to v hudbě a motorické aktivitě. Nejmodernější výzkumy 

bádají nad zrcadlovými neurony (mirror naurons), z nichž některé jsou součástí Brocova 

centra a zapojují se při poslechu, sledování či imitaci pohybů rukou a svalstev v oblasti úst. 

U intaktních jedinců se neurony aktivují při pouhém sledování či napodobování sémantických 

gest, pohybů nesoucích význam. V současnosti vědci hledají souvztažnost mezi činností 

zrcadlových neuronů a vznikem poruch autistického spektra. (Rizzolatti, Fabri – Destro, 

Catanneo, 2009). 

Wernickeho centrum bývá často zjednodušeně vnímáno jako receptivní řečové centrum 

nebo jako oblast pro porozumění řeči. Wernickeho centrum a oblasti kolem něj jsou spojené 

s ukládáním fonologické a lexikální informace, zabezpečuje sémantické a syntaktické funkce 

(Pokorný, 2010). Výzkumy dokazují, že aktivizace zadní části horního temporálního laloku 

není závislá pouze na přítomnosti syntaktických vztahů, oblast řečového centra je uváděna 

v činnost také v závislosti na větné intonaci či na intonaci seznamu předříkávaných slov 

(Humpires a kol., 2001 In Kubík, 2012). Dále se v souvztažnosti s Wernickeho centrem 

hovoří o funkčním senzoricko-motorickém propojení, studie dokazují, že při percepci slov a 

při vyhledávání slov v paměti se aktivují současně centrum percepce a centrum motorických 

aspektů řeči. Díky propojení těchto dvou oblastí získává motorické centrum informace o 

časovém řazení zvukových sekvencí slov, dochází k opakování sekvencí zvuku, jež je 

podstatou osvojování slov. (Wise a kol., 2001 In Kubík, 2012). Dokladem tohoto propojení 

senzoriky a motoriky jsou příznaky Wernickeho afázie, kdy jedinec může po artikulační 

stránce dobře vyslovovat, ale špatně pojmenovává a špatně mluvenou řeč chápe či opakuje. 

„Některá nebo všechna slova bývají nesrozumitelná. Pletou si slova i hlásky.“ (Koukolík, 

2005, s. 84). Čecháčková (2003, s. 151) hovoří o řeči jedinců s Wernickeho afázií jako o 

mluvě, která je „většinou fluentní. Je přítomna logorea (překotný tok řeči), neologismy, 

parafázie.“6 V současné době se u afatiků nepovažuje za stěžejní problém narušení syntaxe, 

                                                
5 „Fadiga do Brocovy oblasti řadí zadní část horního temporálního gyru, dolní parietální lalok a premotorické 
oblasti ve frontálním laloku“ (Kubík, 2012, s. 9). 
6 Fluentní řeč- plynulá řeč běžně obsahující sto padesát slov za minutu Koukolík (2005). Neologismus – nové 
slovo, lexikální prostředek či pojmenování (Kobr, 2012). Parafázie – „neúmyslné nahrazování slov jiným 
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ale hovoří se spíše o narušení systému lexikální sémantiky a těžkém deficitu řečové produkce, 

projevující se „rozpadem řazení zvukových elementů jednotlivých lexikálních jednotek.“ 

(Kubík, 2012, s.14). 

Schopnost užívat slova, vybavit si slovo označující předmět, osobu, zvíře, děj či jeho okolnost 

a hlasitě či v duchu ho vyslovit, je vázána nejen na správnou činnost sluchové a motorické 

oblasti mozkové kůry a na činnost Wernickeho a Brocova centra. Lexikální reprezentace je 

závislá také na funkčnosti oblasti okolo Sylviovy rýhy7. Narušení přední části kůry levého 

spánkového laloku se projevuje neschopností pojmenovávat jiné lidi, poškození střední části 

se projevuje obtížemi v pojmenovávání zvířat a poškození zadní části narušením 

pojmenovávání předmětů. K narušení nápadnému v odlišné oblasti mozkové kůry dochází 

zřejmě u číslovek. (Koukolík, 2005). 

Z předchozích kapitol vyplývá, že řeč je velmi složitým procesem, na kterém se účastní 

paměť, sluchové a zrakové analyzátory, receptory nejrůznějších svalů a orgánů a řada dalších 

složek.  Již jenom tato představa řeči jako složitého komplexu nám napovídá, že schopnost 

řeči a jazyka zřejmě nebude omezena na jedno či dvě řečová centra. „Řeč vzniká souhrou 

činnosti řady analyzátorů, zejména motorického a senzitivního korového centra. Obě řečová 

centra ale tvoří jádro mechanizmů řídících řečové funkce.“ (Dylevský, 2010, s. 447). 

1.2 Teorie osvojování lidské řeči 

Jednou ze základních otázek, kterou si odborníci zabývající se nabýváním jazyka kladou, je, 

jakým způsobem jazyka nabýváme, zda si jazyk přirozeně biologicky osvojujeme nebo se mu 

učíme. Lachout (2012) a Smolík (2014) se shodují v upřednostnění termínu osvojování 

jazyka. Termín učení je dle nich do určité míry zavádějící, přestože roli tomuto psychickému 

procesu nelze v rámci nabývání jazyka upřít, „některé předpoklady osvojování jazyka jsou 

biologicky zakotveny a děti se je neučí“ (Smolík, 2014, s. 11).  

Empiristický (behaviorální, komunikační, funkční) přístup vnímá jazyk jako verbální 

chování, jež si osvojujeme pomocí učení, jedná se o „specifickou formu lidského chování, 

kterou lze, stejně tak jako lidské chování samotné, utvářet pomocí odměny, pochvaly nebo 

výtky“ (Apeltauer In Lachout, 2012, s. 28). Proces nabývání jazyka je dle této teorie založen 

na tvorbě návyků chování a napodobování výpovědí dospělých. Řeč, nejen její gramatická 

pravidla, ale i slovní zásobu, si osvojujeme na základě opakujících se situací, imitací a 

                                                                                                                                                   
slovem, které se subjektu nechtěně vybaví a které se více či méně podobá slovu, které chce postižený vyslovit“ 
(Dvořák, 2001, s.140). 
7 Sylviova rýha – rýha mezi čelním a spánkovým lalokem (Čihák, 2013). 
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posilování správného užití jazyka prostřednictvím odměň a trestů. (Průcha, 2011) Základem 

jsou vnější vstupy, takzvaný jazykový input, jenž je označován za přímý tehdy, kdy je řeč 

zaměřená na dítě samotné a nepřímý, pokud je verbální komunikace vedená v blízkosti dítěte, 

avšak není zaměřená přímo na něj. (Birjukov, Konečná, 2014) 

Jako kritické opozitum se utváří racionalistický (nativistický, generativní, biologický) 

přístup. Racionalistický přístup se zabývá tím, jak „lidský organismus ovlivňuje jednání a 

chování člověka čili sebe samého. Předmětem zkoumání jsou neurobiologické procesy 

probíhající v mozku, nervové soustavě, ad..“ (Lachout, 2012, s. 32). V rámci teorie 

generativní transformační gramatiky Noama Chomského se předpokládá, že dispozice pro 

osvojení jazyka jsou vrozené. Mentální program, se kterým se rodíme, je označován jako 

Language Acquisition Device, v překladu „zařízení pro osvojování jazyka“. Základním 

zdrojem znalosti jazyka je zvnitřněný gramatický model, jenž je vrozeným obsahem 

jedincova myšlení. (Chomsky, 1969). Okolní prostředí, rodiče či vychovatelé mají dle 

generativní teorie na vývoj mateřského jazyka vedlejší vliv (Lachout, 2012).  

Na obdobném tvrzení o gramatické strukturovanosti řeči dítěte od samého počátku jejího 

vývoje je založena komputační a komparativní teorie. Podle těchto teorií „kombinace slov 

a druhů slov v dětské řeči mají systémový, nikoliv náhodný charakter, a jsou tedy produktem 

konstruování, nikoliv pouhého imitování a pamětního učení“ (Slobin In Průcha, 2011, s.20). 

V literatuře zabývající se osvojováním jazyka na základě vrozeného jazykového genu či 

instinktu se setkáváme s termínem initial state. Tento termín vyjadřuje počáteční stav, v rámci 

něhož si děti osvojují jazyk i bez opory o jazykový input. Důkazem je vývoj řeči dětí se 

sluchovým postižením. Jazyk neslyšících se vyvíjí v souladu s vrozenou produktivní 

gramatikou, nikoliv mechanickým memorováním slyšených slov a slovních spojení. (Goldin – 

Meadow, Yang, 2016). Obdobným termínem vyjadřujícím učení se jazyku od samého 

začátku, bez opory v předchozí znalosti, je bootsrtapping. Tento termín nemá český 

ekvivalent. (Lustová In Průcha, 2011).  Bootstrapping dokazuje Chomského univerzální 

gramatiku a vysvětluje proces, jímž se dítě dostává k hluboké struktuře gramatických pravidel 

pomocí fonetických, významových a syntaktických vlastností daného jazyka. (Weissenborn, 

Höhle, 2001). Určitá systémovost v  osvojování jazyka je doložena také teorií Pivotové 

gramatiky, jež předpokládá, že struktura prvních dvouslovných vět dítěte není náhodná, ale 

systémová. Existuje skupina pivotových, osových slov objevujících se vždy pouze na prvním 

či pouze na druhém místě v dvouslovné větě a skupina slov doplňujících netvořících základ 
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věty, objevujících se ve velkém počtu na prvním i druhém místě či samostatně. (Field, 2004 

In Římalová, 2016). 

Interakční (interakcionistická) teorie je kompromisem předcházejících teorií, dává vrozené 

dispozice a vnější vlivy do vzájemné spojitosti neboli interakce. Lachout (2012, s.37) hovoří 

o zřejmosti, že „každý člověk se rodí s určitými předpoklady osvojení jazyka, avšak vnější 

prostředí tyto dispozice dále formuje a utváří.“ Fenomenologický přístup pojímá učení jako 

proces sebeuskutečňování či růstu. Jazyk je dítětem objevován a tím osvojován. Dítě objevuje 

okolní svět a uskutečňuje v něm sama sebe. (Závora In Lachout, 2012) 

2. Slovní zásoba z lingvistického hlediska 

„Jazyky se liší nejenom v tom, jakým způsobem tvoří věty, avšak rovněž v tom, jak rozčleňují 

svět do pevných prvků, které se pak do těchto vět vkládají. Tímto rozčleňováním vznikají 

jednotky slovní zásoby.“ (Whorf, 1956 In Bloom, 2015, s. 237). Naukou zabývající se slovní 

zásobou z lingvistického hlediska je lexikologie. Lexikologie jako teorie slovní zásoby je dále 

dělena na několik samostatných disciplín: sémaziologie (nauka o významu)/ onomaziologie 

(nauka o pojmenování)/ frazeologie (nauka o frazeologických jednotkách8)/ etymologie 

(nauka o původu slov)/ onomastika (nauka o vlastních jménech9) a lexikografie (nauka 

o slovníku). (Hauser, 1980).  

Základními centrálními jazykovými jednotkami z hlediska slovní zásoby jsou slovo 

a ustálená slovní spojení10 (Karlík a kol., 2008). Slovo je „základním prostředkem pro 

vyjadřování pojmenování (a označování vůbec)“ (Čechová a kol., 2000, s.75), slova jsou 

„pojmenováním předmětů, jevů, dějů, vlastností, okolností a vztahů, dále též vyjádřením 

našeho poměru ke skutečnosti i našich citů a vůle“ (Havlová a kol., 1999, s. 96). 

Filipec a Čermák (1985, s. 17) uvádějí, že „slovo je skrze význam odrazem jistého segmentu 

                                                
8 Frazeologická jednotka = ustálená kombinace slovních forem, v níž alespoň jedna ze složek má omezené užití 
na daný frazém, popřípadě na několik málo dalších frazémů; kombinace jednotek frazému má celistvý význam 
„zpravidla nerozložitelný na významy jednotlivých složek“ (Karlík a kol., 2008, s. 71), př.: udělat díru do světa/ 
být v balíku/ lézt někomu krkem/ kout pikle/ mít pré, aj. 
9 Lingvistika odlišuje vlastní jména (propria) a jména obecná (apelativa). Rozlišujícím znakem je přítomnost či 
nepřítomnost zobecnělého významu. Apelativa pomocí zobecnělého významu shrnuje podstatné rysy 
označovaného. Propria nejsou nositeli zobecňujícího významu, „jejich funkcí je pouze rozlišovat a označovat 
konkrétní jednotliviny jako jedinečné objekty“ (Karlík a kol., 2008, s. 78), př.: Jan Novák, Náchod, Metuje, aj. 
10 Ustáleným slovním spojením jsou frazémy a víceslovná pojmenování, jedná se o víceslovné jazykové 
jednotky, víceslovné lexémy/ lexikální jednotky. Víceslovná pojmenování pojmenovávají dosud 
nepojmenovanou realitu, „jsou většinou motivačně průhledná, jejich význam je odvoditelný z významu 
jednotlivých složek“ (Karlík a kol., 2008, s. 70), př. orel skalní/ šicí stroj/ kysličník uhličitý, aj. Ostatní spojení 
slov vznikají na základě kolokability (slučitelnosti, spojovatelnosti) s jinými slovy. Kolokabilita je podmíněna 
kompatibilitou, významovou slučitelností slov. Tímto způsobem vzniklá spojení slov nazýváme syntagmata 
(Čechová, 2008). 
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skutečnosti.“ Slovo jako základní stavební prvek lexikální/slovní zásoby je označováno 

pojmy lexikální jednotka či lexém11. Lexikální jednotky mají funkci označující 

(pojmenovávají předměty či jevy skutečnosti)/ poznávací (identifikují předměty a jevy)/ 

komunikativní (lexikální jednotky si navzájem předáváme a pomocí nich se dorozumíváme) 

a pragmatickou (volbou lexikálních jednotek vyjadřujeme své postoje), slovo je útvarem 

formálně-významovým. (Filipec, Čermák, 1985). Hauser (1980, s. 9) hovoří o spojení formy 

a obsahu jako o dvoustránkové, binární povaze slova, forma slova je tvořena skupinou hlásek 

a obsah slova významem, jenž je „poukazem slova k určitému úseku skutečnosti 

zprostředkovanému naším vědomím.“ Filipec a Čermák (1985, s.21) hovoří o společenské 

identifikovatelnosti informace, kterou znak12 nese: „znak je znakem teprve tehdy, označuje-li 

něco mimo sebe na základě toho, že je mu připsán společenskou dohodou, tj. závazně pro jistý 

kolektiv uživatelů, jistý význam.“ 

Teorii znaku se věnoval strukturalistický lingvista Saussure, jenž pracuje s představou pojmů 

a akustických obrazů a říká, že „jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a 

akustický obraz.“ (Saussure, 1989, s.96). Akustickým obrazem dle autora není zvuk, ale 

psychický otisk tohoto zvuku. Obraz jako označující část znaku a pojem jako označovaná část 

znaku pro Saussura představují vzájemně závislé podmiňující se psychické jednotky. Jedná se 

o celek plynoucí z asociace označujícího a označovaného, jenž je arbitrární. Saussurovskou 

arbitrárnost jazykového znaku lze chápat jako určitou nahodilost ve sledu hlásek, jež jsou 

použity pro označení daného pojmu. Saussure (1989, s.98) dále zmiňuje, že „idea slova není 

se sledem hlásek, který ji slouží jako označující, spjata žádným vnitřním vztahem", 

Karlík a kol. (2008, s. 67) dodávají, že mezi formou slova a jeho obsahem v lidském vědomí 

(mezi sledem hlásek a pojmenovávanou skutečností), povětšinou není žádná přímá souvislost: 

„vztah mezi nimi vzniká pouze na základě konvence, pro uživatele daného jazyka je však 

závazný.“13 

                                                
11 Terminologické označení lexém vzniká po vzoru obdobných termínů označujících základní jazykové jednotky 
jednotlivých jazykových rovin: foném jako jazyková jednotka zvukové roviny (fonémy=hlásky), morfém jako 
jazyková jednotka tvaroslovné jazykové roviny (morfémy = kořen, předpona, přípona, aj.).   
„Slovo jako jednotka plánu lexikálního zahrnuje všechny jednotky řádů nižších, fonémy a morfémy, a samo je 
součástí jednotky vyššího řádu syntaktického, věty.“ (Hauser, 1980, s. 11). „Slova se skládají z jednotek rovin 
nižších, tj. fonémů a morfémů, jejichž prostřednictvím jsou zvukově, slovotvorně a tvaroslovně utvářena, zároveň 
se však podílejí jako stavební prvky na vzniku jednotek rovin vyšších, tj. slovních spojení, vět a textů.“ 
(Karlík a kol., 2008, s. 65). 
12Znak - jednovýznamový (monosémický) lexém (Kobr, 2012). 
13 Dokladem arbitrárnosti, nemotivovanosti jazykového znaku mimojazykovou  realitou, může být odlišnost slov 
k vystižení jednoho pojmu v cizích jazycích: pes, dog (aj), hund (nj), perro (šj). Výjimku však představují 
onomatopoia (citoslovce) napodobující zvukovou realitu. V protikladu k nahodilosti jazykového znaku Saussure 
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Význam lexikální jednotky může být pojímán jako pojmenování vnější či vnitřní (psychické) 

reality. Může být také přiblížen jako myšlenkové zobecnění podstatných rysů pojmenovávané 

reality či jako jazykové zpracování obsahů vědomí. (Karlík a kol., 2008). Těmito způsoby 

vymezený význam lexikální jednotky je v odborné literatuře (Havlová a kol., 1999; Hauser, 

1980; Čechová, 2000) označován jako lexikální/ sémantický/ věcný. Na věcný význam se 

navazují významy doprovázející, doplňující, nazývané konotace. Konotace představují 

složku významu věcného, jedná se o pragmatickou složku, která vyjadřuje postoje, náladu, 

emoce či hodnocení a podléhá společenským změnám.14 (Čechová, 2000)  

Důležitou charakteristikou slova je jeho mluvnická utvářenost, slovo může „vyjadřovat 

i různé významy mluvnické, jako jsou rod, číslo, pád u jmen, osoba, čas, způsob u sloves, 

a plnit úlohu větných členů (být podmětem, přísudkem, přívlastkem apod.)“ (Hauser, 1980, s. 

10). Slovo jako součást mluvnického systému získává gramatický/mluvnický význam. 

„Různá slova mohou mít společné sémantické prvky (sémy), srov. lov, lovit, lovení, chytání/ 

zmocňování se něčeho, především zvířat, avšak liší se svými významy gramatickými“ 

(Čechová, 2000, s. 77), jelikož slova lov, lovení jsou z hlediska slovnědruhového podstatnými 

jmény a slovo lovit je slovesem. Havlová a kol. (1999) rozlišují slova lexikální mající pouze 

lexikální význam, slova gramatická, vyjadřující větné vztahy a slova lexikálně-gramatická 

nesoucí oba předešlé významy.15 Lexikálně-gramatické jazykové jednotky se v odborné 

literatuře ustáleně označují jako autosémantika, jedná se o slova významově samostatná, jež 

„vedle lexikálního významu, vázaného vždy na jednotlivá slova, a kategoriálního významu, 

promítajícího se do slovnědruhového zařazení, mohou nést ještě významy gramatické“ 

(Karlík a kol., 2008, s. 73). Autosémantika jsou plnovýznamovými slovy a plní úlohu větných 

členů. Na výstavbě výpovědi se podílí zejména slova neplnovýznamová, ta označujeme jako 

synsémantika. Synsémantika získávají plný význam až ve spojení se slovy 

plnovýznamovými. (Čechová, 2000). Hlavní funkcí synsémantik je „podílet se na výstavbě a 

organizaci textu, převažuje tedy u nich funkce v širokém slova smyslu gramatická“ 

(Karlík a kol., 2008, s.74). 

                                                                                                                                                   
přisuzuje označující složce znaku  neproměnlivost = souzvuk hlásek označující pojem je pro jazyk daného 
společenství ustálený. Saussure (1989) 
14 Konotační významy jsou proměnlivé v závislosti na kontextu užití jazykových jednotek. Příkladem může být 
zvolání: To je inteligence! (O významu tohoto zvolání rozhoduje kontext. Rozhodujícím je ne/přítomnost ironie, 
zda se jedná o prohlášení týkající se chytrého či hloupého člověka.) Konotační význam se proměňuje v rámci 
společenského vývoje. Například slova: pacholek, děvka, páchnout původně neobsahovala negativní konotace. 
(Čechová, 2008, s. 77) 
15 Z hlediska slovnědruhového jsou mezi lexikální slova řazeny příslovce a citoslovce, mezi gramatická slova 
předložky, spojky, částice a pomocná slova, mezi lexikálně gramatická slova podstatná jména, přídavná jména, 
zájmena, číslovky a slovesa (Havlová a kol., 1999). 
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„Každé slovo má svůj význam, který je odlišuje od slov jiných. Neplatí však vztah: kolik slov, 

tolik významů“ (Hauser, 1980, s. 10). Existují lexikální jednotky označující několik 

skutečností, lingvistika takové lexémy označuje jako homonyma, kdy „manifestuje jedna 

forma více významů“ (Karlík a kol., 2008, s. 90).16 Homonyma jsou „slova, která stejně znějí, 

ale podle významu i původu jsou slovy samostatnými“ (Havlová a kol., 1999, s.99). Opačný 

vztah představuje synonymie, kdy pro označení jedné skutečnosti existuje několik slov 

a slovních forem. Jedná se o „slova se stejným nebo blízkým významem, jež jsou významově 

zaměnitelná“ (Havlová a kol., 1999, s. 101), obdobný obsah může je vyjadřován formálně 

rozlišným způsobem (Karlík a kol., 2008). 

2.1 Uspořádání slovní zásoby v systému jazyka 

Jádrem slovní zásoby jsou slova bez zvláštních vedlejších příznaků, slova s neutrálním 

obecným významem (Čechová, 2008), avšak určitý počet slov má „vedle své pojmenovávací 

funkce další příznaky slohové nebo citové, jiná se pociťují jako zvláštní pro svůj původ, 

příslušnost k jiným útvarům národního jazyka, nebo z hlediska dobového“ 

(Hauser, 1980, s. 18). Slova v rámci slovní zásoby jsou „vázána různými vztahy a podle toho 

vytvářejí zvláštní vrstvy spojující slova podle jejich různých rysů a vlastností“ 

(Havlová a kol., 1999, s. 104). Odborná lingvistická literatura 

(Čechová, 2000; Hauser 1980; Havlová a kol., 1999; Karlík a kol. 2008) shodně rozděluje 

slovní zásobu do několika základních vrstev podle následujících kritérií: příslušnosti 

k různým útvarům národního jazyka/ příslušnosti k jednotlivým stylovým vrstvám/ citového 

příznaku/ časové platnosti/ původu slova a frekvence užití. 

Z hlediska příslušnosti k různým útvarům národního jazyka se rozlišuje slovní zásoba 

celonárodní a slovní zásoba územně či sociálně omezená, jelikož „slovní zásoba celonárodní, 

spjatá s určitým národním nebo národnostním jazykovým společenstvím, není zcela sourodým 

celkem“ (Karlík a kol., 2008, s. 93). Celonárodní slovní zásoba je tvořena slovy používanými 

na celém jazykovém území, a to slovy spisovnými a slovy obecné češtiny. V rámci 

celonárodní slovní zásoby je rozlišována slovní zásoba spisovná a nespisovná. 

(Havlová a kol., 1999). Hauser (1980) za nespisovné jazykové výrazy považuje nářeční 

varianty spisovných slov a slova obecné češtiny společná hovorovému stylu a dialektům17. 

                                                
16 Lingvistika rozlišuje homonymní a polysémní jednotky. „Mezi homonymy neexistuje žádná přímá souvislost 
a jejich formální shoda bývá pouze náhodná. Homonymní jsou například takt, rytmický celek, a takt, ohleduplné 
chování (první bylo přejato z latiny, druhé z francouzštiny)“ (Karlík a kol., 2008, s. 90). 
17 Dialektismy - slova svým užitím teritoriálně vymezená, např.: nářeční ekvivalenty pro spisovné slovo peřina: 
duchna, svrchnice, devětnice, poduška, velká peřina. Jedná se o  „slova užívaná jen na území nářečním a 
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Slova slovní zásoby omezené územně (obecná čeština/ regionalismy/ dialektismy)18 či 

sociálně (slova argotická, slangová, profesionální)19 se též řadí do nespisovné slovní zásoby. 

Do skupiny slov spisovných lze zařadit slova neutrální, knižní a archaická (Čechová, 2000). 

„Spisovná slovní zásoba má platnost celonárodní. Celonárodní rozšíření zjišťujeme i u slov 

obecné češtiny, a to těch, která pronikla do hovorového stylu a jsou společná obecné češtině 

a dialektům“ (Hauser, 1980, s. 20). 

Z hlediska příslušnosti k jednotlivým stylovým vrstvám jsou rozlišována slova knižní, jež se 

omezující na oblast psaných projevů a slova hovorová, jazykové jednotky projevů mluvených 

(Havlová a kol., 1999). Další stylovou vrstvu představují slova odborná. Termíny se 

vyznačují jednoznačností, přesností, ustáleností, nosností a neexpresivností.20 Méně výraznou 

stylovou skupinu slov tvoří slova umělecká. Nejčastěji se setkáváme s poetismy, neotřelými 

uměleckými výrazy v poezii. (Hauser, 1980). 

Dále se slova diferencují podle kladného a záporného hodnotícího příznaku, na základě 

expresivity. Citový příznak se projevuje u slov s pozitivním příznakem (slova dětská: papat/ 

hajat, domácká: maminka/ babča/ Tomík, familiární: brouček/ miláček) a slov s příznakem 

negativním (slova posměšná: mastičkář-lékař, hanlivá (pejorativní): nenažranec/ barabizna, 

zhrubělá (vulgarismy): blbec/ žrát/ chlastat/ vůl). Nositeli citového významu jsou dále 

deminutiva (zdrobněliny: sluníčko/ kožíšek) a augmentativa (slova zveličelá: psisko/ 

babizna/ chlapák). (Havlová a kol., 1999). 

Jelikož se jazyk jako nástroj dorozumívání mezi lidmi vyvíjí spolu s vývojem dané 

společnosti, dochází ke vzniku slov nových a k zániku slov zastarávajících. (Havlová, 1999). 

Tyto vrstvy slovní zásoby jsou vymezeny časovou platností. Archaismy, „pojmenování 
                                                                                                                                                   
neznámá příslušníkům z jiných oblastí“ (Hauser, 1980). Na základě územní diferenciace vznikají nářečí slezská/ 
lašská, moravskoslovenská, hanácká/ středomoravská, „každé z těchto nářečí je interdialekt „nadnářeční“, 
neboť obsahuje řadu menších nářečí, která ovšem už některé své odlišnosti ztratila“ (Čechová, 2000, s. 25).  
Obecná čeština - „útvar původně interdialektický, dnes však – především v Čechách – všeobecně užívaný 
v běžné mluvě“ (Karlík a kol., 2008, s.93). Obecná čeština se teritoriálně i funkčně rozšiřuje a její prvky 
pronikají do spisovné češtiny, zejména do její mluvené podoby: bál/ bramboračka/ holka/ kluk. (Karlík a kol., 
2008) . 
18 Regionalismy -  na rozdíl od dialektismů (nářečních slov) se jedná o slova oblastní „rozšířená na větší územní 
oblasti, u nás nejčastěji užívaná na Moravě“ (Havlová a kol., 1999, s. 106),  př.: včil, tož, šufánek – naběračka, 
sodovka – limonáda, rožnout – rozsvítit, aj. Nářečí jsou omezena jen na určitou oblast (př.: roba – žena v rámci 
slezského nářečí, nikoliv pro celou Moravu (Havlová a kol., 1999). 
19 Slangová slova jsou charakteristická pro určitá zájmová či pracovní prostředí, př. slang žákovský (rupnout, 
tasit, plavat v látce, šprt, šplhoun, aj. Dále je používán slang sportovní, vojenský, divadelní, aj.  
Argotická slova - krycí slova v mluvě zločinců, vězňů či žebráků  (chlupatý = policista, chechtáky = peníze).  
Profesionalismy - umožňují přesné vyjádření v rámci určitého oboru (morda = tlama psů, slechy = uši lovné 
zvěře). (Havlová a kol., 1999, s. 106). 
20 Nosnost -  termín poskytuje možnost dalšího tvoření. Neexpresivnost - termín nemá citové příznaky (Havlová 
a kol., 1999). 
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ustupující jinému pojmenování novějšímu, které se stalo běžnějším“ 

(Karlík a kol., 2008, s. 94), a historismy, „pojmenování zaniklých historických skutečností“ 

(Karlík a kol., 2008, s. 94), jsou příkladem slov obecně zastarávajících. 21  Slova nová, 

v povědomí uživatelů ještě nepříliš zakotvená, nazýváme neologismy. Neologismy s vyšší 

frekvencí svého výskytu příznak novosti postupně ztrácejí. (Havlová a kol., 1999).  

Posledním rozlišujícím kritériem je frekvence užití lexikálních jednotek, četnost jejich 

výskytu. Nejčastěji jsou v odborné literatuře zmiňována slova frekventovaná a slova 

ojedinělého výskytu, řídká. Čechová (2000) v rámci této stylové vrstvy dále vyděluje 

okazionalismy (slova utvořená a užitá příležitostně) a hapax legomena (slova, která se 

vyskytla jen jednou). 

2.2 Aktivní a pasivní složka slovní zásoby 

V odborné lingvistické literatuře (Čechová 2000; Hauser, 1980; Karlík a kol., 2008) je slovní 

zásoba (lexikum/ vocabulary) shodně vymezována jako souhrn všech slov, jež se v jazyce 

vyskytují. Důraz je kladen na neomezenost a nezjistitelnost veškerého počtu slov slovní 

zásoby. Představu o rozsahu slovní zásoby českého jazyka poskytuje Příruční slovník jazyka 

českého obsahující zhruba 250 000 hesel. Avšak slovní zásoba jedince je mnohem menší.  

Slovní zásoba jedincem aktivně používaná v mluvených a psaných projevech je označována 

jako aktivní. Karlík a kol. (2008) uvádí přibližný počet aktivně osvojených lexikálních 

jednotek v rozmezí od 5 000 do 10 000 slov. Pasivní slovní zásoba je svým rozsahem širší, 

jelikož je tvořena slovy, jimž člověk rozumí, ale aktivně je nepoužívá. Středoškolsky 

vzdělaný jedinec má dle Karlíka (2008) pasivně osvojeno zhruba 45 000 slov. Hauser (1980) 

hovoří o rozsahu pasivní slovní zásoby jako o pěti až šestinásobku aktivní slovní zásoby 

jedince. Čechová (2000) a Karlík a kol. (2008) zdůrazňují, že rozsah aktivní i pasivní slovní 

zásoby je ovlivněn mentálními schopnostmi jedince, vzděláním, sociálním prostředím, 

povoláním a četbou. Čechová (2000, s. 81) dále uvádí, že „k dorozumění stačí 5 000 slov, 

běžně člověk užívá 3 000 až 10 000 různých slov, průměrně asi 5 000.“ 

                                                
21 Příklad archaismů: drahný (dlouhý) čas, regiment (pluk), anžto (protože). Příklad historismů: halapartna, 
cech, tolar (Karlík a kol., 2008, s. 94). 
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3. Myšlení a osobnost dítěte mladšího školního věku 

V terminologii Vágnerové (2008) je mladší (raný) školní věk jedním ze tří stádií školního 

věku22. Mladší školní věk trvá od nástupu dítěte do školy, tedy šestého či sedmého roku, do 

osmi až devíti let, charakteristickou je „změna sociálního postavení i různé vývojové 

proměny, které se projevují především ve vztahu ke škole“ (Vágnerová, 2008, s. 237). 

Thorová (2015) pojednává o mladším školním věku jako o dolní hranici středního dětství23, 

mladší školní věk vymezuje jako mladší (raný) střední školní věk. Rámcující skutečností 

určující dolní hranici středního dětství je dle autorky dosažení školní zralosti, ke kterému 

dochází zhruba v době šesti let věku dítěte, období mladšího středního školního věku trvá do 

devíti let věku dítěte. Langmeier (2006) dělí školní věk pouze na mladší a starší. Jako mladší 

školní věk označuje „dobu od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy do 11-12 let, kdy začínají 

prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy“ 

(Langmeier, 2006, s. 117).  

Říčan (2006) hovoří o dítěti mladšího školního věku jako o školákovi, který prochází 

obdobím pozdního dětství. Pozdní dětství přibližuje metaforou, že „život dítěte samozřejmě 

ani teď není stojatá voda, ale nejsou to také žádné peřeje. Spíše rychlý proud potoka, který je 

– chceme-li to přirovnání ještě trochu rozvinout – uměle silně regulován.“ 

(Říčan, 2006, s. 145). Freud toto období považuje za stabilní a klidové, nazývá ho obdobím 

latence, v němž jsou emoční i sexuální tužby upozaděny (Plháková, 2006). Avšak četné 

moderní vývojové psychologické studie ukazují, že vývoj jednotlivých složek osobnosti 

v tomto období plynule pokračuje (Langmeier, 2006). Vůči pojetí mladšího školního věku 

jako období klidu a pohody se vymezuje například Vágnerová (2008, s. 237): „mohl by jím 

být, kdyby nebylo sociálních tlaků, které vycházejí ze školy, z rodiny či z vrstevnické skupiny“.  

Piaget (2007) období mladšího školního věku charakterizuje na základě proměny dětského 

uvažování, jež prochází fází konkrétních logických operací. Konkrétní logické operace se 

„vztahují na předměty, ale ještě nezahrnují slovně vyjádřené hypotézy, jak tomu je 

u výrokových operací“ (Piaget, 2007, s. 91). Thorová (2015, s. 258) vymezuje stadium 

konkrétních operací na základě Piagetovi teorie jako období, kdy „logické uvažování má 

především induktivní charakter, postupuje od specifické zkušenosti k zobecňujícímu závěru. 
                                                
22 Školní věk -  období základní školy, které autorka rozděluje na tři dílčí fáze: raný školní věk, střední školní 
věk a starší školní věk. Střední školní věk je dobou, kdy dítě přechází na druhý stupeň základní školy. Ve starším 
školním věku dítě dospívá a ukončuje povinnou školní docházku. (Vágnerová, 2008). 
23 Období středního dětství - období ohraničené dosažením školní zralosti (mladší/ rané střední dětství) a 
nástupem puberty, tzv. prepubescence (pozdní střední dětství). Věkově je toto období vymezeno zhruba od šesti 
do dvanácti let. (Thorová, 2015). 
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Děti v tomto období nejsou schopny myslet abstraktně a nepracují s hypotetickými koncepty“. 

Vágnerová (2008) zdůrazňuje, že u dětí předškolního věku není logické myšlení ještě plně 

zakotveno, funguje pouze v situacích známých a srozumitelných. Důležitým aspektem 

uvažování dítěte mladšího školního věku je „opuštění prelogického myšlení, ovládaného 

nejrůznějšími aktuálními pocity a potřebami, egocentrismem a fantazií“ 

(Vágnerová, 2008, s. 242).  

Langmeier (2006) i Říčan (2006) charakterizují mladší školní období jako věk střízlivého 

realismu. Vnímání, myšlení a jednání předškolního dítěte již není závislé na přáních, 

aktuálních potřebách a fantaziích. Dítě mladšího školního věku se ve svém myšlení neopírá 

pouze o vlastní zkušenosti. „Školák je plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce pochopit 

okolní svět a věci v něm „doopravdy“ (Langmeier, 2006, s. 118). Říčan (2006, s. 146) 

považuje střízlivý realismus za postoj, který dítěti umožňuje soustředit se na „osvojování 

základních znalostí a dovedností, jež mu jednou umožní plné společenské uplatnění“. 

Realistický postoj školáka je však dle autora naivní. Dítě informace o světě zpočátku 

nekriticky a dychtivě nasává, zcela důvěřuje autoritě, kterou představuje rodič, učitel nebo 

kniha, nepochybuje o jejich pravdě. Teprve v období dospívání se dítě stává ve svém přístupu 

ke světu kritické. 

Dítě mladšího školního věku se snaží prosadit výkonem, prochází obdobím píle a snaživosti 

(Erikson, 1963 In Vágnerová, 2008). Úkolem dítěte je uspět a dospět „potvrzení vlastních 

kvalit v různých sociálních skupinách, nejenom ve vztahu k požadavkům dospělých, ale 

i vrstevníkům.“ (Vágnerová, 2008, s. 235). Neúspěchy, ať už v rámci postavení dítěte 

v kolektivu nebo osvojování znalostí a dovedností v naukových předmětech ohrožují vývoj 

osobnosti dítěte, zejména ovlivňují jeho sebehodnocení a stávají se příčinou psychických 

obtíží projevujících se v nejistotě o hodnotě vlastního já (Langmeier, 2006). Dítě je ve škole 

poprvé hodnoceno nikoliv rodiči, ale cizími dospělými, učiteli. Své vlastní výkony školák 

srovnává s výkony spolužáků, tímto si potvrzuje vlastní kvality v oblasti výkonu a sociální 

akceptace, což je stěžejní pro akceptaci sama sebe a svých schopností. V případě neúspěchů 

vzniká v dítěti pocit méněcennosti a nedostatečnosti. (Vágnerová, 2008). Dítě mladšího 

školního věku se snaží nejen proto, aby něco dokázalo, ale zejména proto, aby výsledek jeho 

snažení někdo ocenil: „ocenění autoritou má v tomto věku větší váhu než výsledek sám o sobě. 

Reakce blízkých lidí fungují jako potvrzení a konkretizace úspěchu, který ve své abstraktní 

podobě nemá patřičný subjektivní význam“ (Vágnerová, 2008, s. 289). 
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Nástup do školy s sebou přináší „nároky na kázeň, schopnost odložit uspokojení okamžitých 

potřeb, úsilí o výkon i ve chvíli, kdy by dítě raději dělalo něco úplně jiného“ 

(Říčan, 2006, s. 145). Dítě předškolního věku poznávalo svět a bylo do lidského společenství 

začleňováno na základě hry, nyní tento účel plní práce a školní povinnosti. Dítě vykonává 

takovou činnost, která nevyplývá z jeho vlastních přání, vykonává úkoly vyplývající 

z vnějších požadavků, úkoly, které nejsou samy o sobě příjemné, ale jsou prováděny pro 

zamýšlený cíl (Langmeier, 2006). Říčan (2006) zdůrazňuje volní aspekt školní práce. Hra 

v předškolním věku mohla být kdykoliv ukončena či opuštěna, ale školák se mnohdy potýká 

s překážkami, nezdarem a neúspěchy, jež musí pomocí vůle překonat. Dle Vágnerové (2008) 

jsou vůle, vytrvalost, sebeovládání a odolnost vůči zátěži či schopnost překonávat překážky 

do určité míry podmíněny osobním významem cíle a rodinnými hodnotami, jež ovlivňují 

školákovo chápání smyslu školního vzdělání a významu školního úspěchu. 

3.1  Vývoj poznávacích procesů 

Steinberg a Belsky (1991 In Vágnerová 2008) označují proměnu uvažování dítěte mladšího 

školního věku za „kognitivní revoluci“. Kognitivní proměna umožňuje školákovi chápat 

různé souvislosti a lépe využít dostupných informací, díky čemuž se poznávání dítěte stává 

objektivnějším a přesnějším. Langmeier (2006), Thorová (2015), Říčan (2006) i Vágnerová 

(2008) shodně zachycují proměnu myšlení školáka pomocí Piagetova pojetí kognitivního 

vývoje.  

Jedním ze základních rysů logického myšlení mladšího školáka je schopnost decentrace. 

Poznávání dítěte je kvalitnější a komplexnější díky schopnosti posuzovat skutečnost na 

základě několika hledisek, různých souvislostí a vztahů (Vágnerová, 2008). Říčan (2006) 

zdůrazňuje osvobození paměti od dětských přání a citů, paměť lépe funguje a díky tomu se 

stává myšlení dítěte efektivnější a hlubší. Thorová (2015, s. 406) tuto proměnu popisuje 

následovně: „myšlení dítěte přestává být egocentrické, ale stává se allocentrické, 

multiprespektivní (dítě má schopnost zaujmout více perspektiv)“. Vágnerová (2008) 

upozorňuje na pozvolnost této proměny, v prvních letech školní docházky žáci mnohdy ještě 

uvažují převážně z hlediska své vlastní pozice, tedy egocentricky.  

Další kognitivní proměnu představuje schopnost konzervace, pochopení trvalosti podstaty 

určitého objektu či množiny objektů (Vágnerová, 2008). Thorová (2015, s. 405) schopnost 

konzervace vymezuje jako „schopnost rozumět, že předměty si ponechávají některé vlastnosti 

(váhu, množství), i když změní svůj vzhled“. Říčan (2006) tuto kognitivní proměnu přibližuje 
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na příkladu přelévání limonády z lahve do nejrůznějších nádob, dítě si již uvědomuje, že 

množství kapaliny je stále stejné a mění se pouze vizuálně, dle podoby nádob, řídí se nikoliv 

pouze tím, co vidí, ale jednoduchou logikou. Langmeier (2006) pro označení principu 

konzervace používá pojmů invariance a konstantnost množství. Autor sleduje nabývání této 

schopnosti. Princip zachování množství je dle něj prokázán dříve v případech, kdy se jedná 

o nespojité množství (korálky), než když jde o materiál spojitý (hlína)“. Nabývání schopnosti 

konzervace různých vlastností předmětů či jejich množin sleduje i Thorová (2015). Zhruba 

v šesti letech si dle autorky dítě osvojuje schopnost konzervace počtu, dále se jedná 

o nabývání schopnosti konzervace hmoty, délky a objemu tekutin a následuje schopnost 

konzervace plochy, která je dítětem osvojována zhruba ve dvanáctém roce. Vágnerová (2008) 

zdůrazňuje, že schopnost konzervace umožňuje dítěti chápat proměnu jako jednu z vlastností 

objektů a tím napomáhá dítěti pochopit stabilitu, kontinuitu a proměnlivost světa, v němž žije. 

Významnou složku kognitivní revoluce dítěte mladšího školního věku představuje 

reverzibilita, „vratnost různých proměn, resp. myšlenkových operací“ 

(Vágnerová, 2008, s. 245), díky níž dítě změny jakékoliv situace přestává chápat jako 

definitivní a neměnné. Thorová (2015) o vratnosti hovoří jako o jednom z aspektů operačního 

myšlení, které umožňuje pochopení, že proces lze opakovat, že „člověk je schopen sledovat 

vlastní myšlenky a v duchu se vracet na začátek procesu řešení problému“ 

(Thorová, 2015, s. 405). 

Dalším pokrokem v dětské kognici na úrovni konkrétních logických operací je schopnost 

odlišení prvků a tříd a pochopení zahrnutí těchto prvků do tříd, jedná se o takzvanou inkluzi 

(Langmeier, 2006). Inkluzi předchází zvládání myšlenkové strategie klasifikace a třídění na 

základě zvoleného kritéria, školák zjišťuje, že „objekty je možné na základě určitého kritéria 

klasifikovat a třídit. Dítě si volí takové kritérium, jaké považuje za nejvhodnější“ 

(Vágnerová, 2008, s. 246). Dle Thorové (2015) je dítě nejdříve schopno organizovat předměty 

do tříd a podtříd, teprve poté chápe, že jedna kategorie obsahuje všechny prvky kategorie 

druhé, tedy ovládá schopnost inkluze. 

Další kognitivní proměna dítěte mladšího školního věku je zapříčiněna narůstající schopností 

užití deduktivní logiky. Jedná se o schopnost dítěte kombinovat úvahy, jelikož „deduktivní 

uvažování vychází z počáteční informace, tj. premisy“ a „umožňuje integraci informací, které 

jedinec získal z různých zdrojů a v různé době“ (Vágnerová, 2008, s. 248). Dle Thorové 

(2015) si však děti mladšího školního věku osvojují zejména induktivní logiku, schopnost 
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zobecňování. Schopnost dedukce, z obecných informací odvozovat specifické, je obtížnější 

a dítě si ji dle autorky osvojuje až v průběhu adolescence.  

Další stěžejní proměnu kognice u školáka představuje strategie řazení, serialita. Jedná se 

o školákovu schopnost seřadit jednotlivé objekty na základě určité rozdílnosti (Vágnerová, 

2008), „dítě dokáže seřadit předměty podle nějaké obecné vlastnosti nebo situace zachycené 

na obrázcích srovná podle časové posloupnosti“ (Thorová, 2015, s. 406). 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné osvojení čtení, psaní i počítání je 

kognitivní proměna spočívající v nabývání analyticko-syntetické schopnosti. (Smolík, 

2014). Jedná se o schopnost vnímání vizuálních a akustických podnětů, o schopnost „vyjmout 

části z předloženého celku a opět je podle určitého hlediska složit“ (Langmeier, 2006, s. 113). 

3.2  Vývoj jazykových kompetencí 

Ve školním věku se výrazným způsobem zdokonaluje řeč dítěte. Rozvinutá řeč hraje velkou 

roli nejen v rámci výuky, aby dítě bylo schopné pochopit, co se po něm vyžaduje, ale 

i v rámci postavení dítěte v kolektivu (Bednářová, Šmardová, 2010). Dle Langmeiera (2006, 

s. 122) je řeč „základním předpokladem úspěšného školního učení, napomáhá pamatování, 

a tedy opět prodlužuje pochopení a ovládnutí světa.“ Langmeier (2006), Thorová (2015) 

i Vágnerová (2008) shodně v rámci rozvoje komunikačních schopností školáka upozorňují na 

nárůst slovní zásoby (viz Kap. 6.3), osvojování pravidel gramatiky mateřského jazyka, 

osvojování spisovného jazyka a rozvoj dovednosti komunikovat s lidmi různého 

společenského postavení. Thorová (2015), i přes zlepšování komunikačních kompetencí 

dítěte, upozorňuje na přetrvávající obtížnost v rozlišování důležitého a nedůležitého, dítě si 

stále vybírá „kusé povrchní informace, které mohou celou událost zkreslit“ 

(Thorová, 2015, s. 407). 

V rámci jazykového vývoje dítěte mladšího školního věku dochází postupně 

k dekontextualizaci jazyka. Školák tento dekontextualizovaný jazyk využívá v promluvách 

o abstraktním, minulém a budoucím, v promluvách o tom, co není dostupné smyslovému 

poznání. (Abbeduto a Elliott 1998 In Vágnerová, 2008). Další nově získávanou složku 

jazykové kompetence představuje metalingvistické vědomí, díky němuž je školák schopen 

uvažovat o jazyce samotném. Znalost gramatiky u dětí předškolního věku a u některých dětí 

v době prvních dvou let školní docházky, je převážně nemetalingvistická, tedy neuvědomělá. 

(Vágnerová, 2008). Schopnost metalingvistického myšlení je ovlivněna rozvojem paměti, 

která se v mladším školním věku již může „opírat o systém slovních výpovědí a není už tolik 
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závislá na okamžitých afektech“ (Langmeier, 2006, s. 123). Také Vágnerová (2008, s. 261) 

říká, že “pochopení složitějších gramatických pravidel závisí i na rozvoji myšlení“. 

4.  Školní zralost, způsobilost a připravenost 

Dle Thorové (2015, s. 396) školní zralost představuje „soubor duševních schopností 

a dovedností, které umožňují dítěti zvládnout nároky povinné školní docházky a zároveň mít 

z vyučování a školních aktivit prospěch.“, jedná se o „dosažení takového stupně vývoje 

(v oblasti fyzické, mentální, emocionálně-sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží 

účastnit výchovně-vzdělávacího procesu“ (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 2). Dítě zralé pro 

školu splnilo veškeré vývojové úkoly předškolního věku, odvrací se od infantilních tužeb a 

s radostí očekává, co si pro něho připravila škola (Hoffmann In Langmeier, 2006). Tělesná, 

duševní a duchovně-sociální zralost školáka způsobuje, že „školní začátečník sám ve škole 

podstatně netrpí, ani druhým nečiní utrpení“ (Tramer In Langmeier, 2006, s. 106), také 

autorky Bednářová, Šmardová (2010) zdůrazňují, že školsky zralé dítě absolvuje vzdělávací 

proces bez větších obtíží, nejlépe s radostí a dychtivostí. 

Vágnerová (2008) a Langmeier (2006) hovoří o školní zralosti jako o předpokladech 

spojených s biologickým zráním lidského organismu a se zráním centrální nervové soustavy. 

Dítě musí být pro vstup do školy nejen zralé, ale i způsobilé. Pojem školní způsobilosti je 

zaváděn za účelem zdůraznění vlivu předškolní výchovy. Vliv na úspěšnost ve školních 

začátcích má nejen biologická zralost dítěte, ale i kvalita a podnětnost prostředí, v němž dítě 

vyrůstá. (Langmeier, 2006).  

Dalším předpokladem úspěšného zahájení školní docházky je školní připravenost, jež 

„zahrnuje kompetence v oblasti kognitivní, emocionálně-sociální, pracovní a somatické, které 

dítě nabývá a rozvíjí učením a sociální zkušeností“ (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 2). 

Příkladem školní připravenosti je připravenost verbální, připravenost na roli žáka či na 

zvládání potřebných norem chování (Otevřelová, 2016). Jedná se o určité očekávané návyky, 

které škola u budoucích žáků předpokládá. (Těthalová, 2009a). 

Za nejdůležitější složky školní zralosti24 lze považovat zralost tělesnou, kognitivní, pracovní 

a emocionálně-sociální. Posouzení tělesné zralosti je v kompetencích praktického lékaře, 

jenž sleduje psychomotorický vývoj od narození dítěte. (Bednářová, Šmardová, 2011). 

                                                
24 Po vzoru vybrané odborné literatury, Bednářová, Šmardová (2011), Langmeier (2006), Otevřelová (2016), 
bude v diplomové práci užíváno pojmu školní zralost v zobecňující rovině jako zastřešujícího pro pojmy školní 
způsobilost a školní připravenost. 
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Pediatr využívá dvou základních měřítek fyzické zralosti. Jednou z orientačních metod měření 

je Filipínská míra sledující proměnu tělesné konstituce, k níž by u dítěte před nástupem do 

školy mělo dojít. Filipínská míra považuje za školsky zralé dítě to, které si rukou přes hlavu 

dosáhne na ucho protilehlé strany. Druhou metodou využívanou k posouzení fyzické zralosti 

je Kapalínův index zjišťující optimální poměr míry a váhy dítěte.25 Za další poznávací znak 

fyzické zralosti se považuje vypadávání mléčných zubů. (Otevřelová, 2016). 

Bednářová, Šmardová (2010), Langmeier (2006), Otevřelová (2016) i Thorová (2015) shodně 

uvádějí, že při rozhodování o nástupu dítěte do školy je nutno posuzovat tělesnou zralost, 

jelikož tělesně méně vyzrálé dítě může být znevýhodněno postavením v kolektivu či 

sebehodnocením. „Drobné dítě může mít pocit slabosti, méněcennosti, ohrožení, případně 

ještě v kombinaci s neobratností či bojácností se může stát terčem posměchu, vyvyšování ze 

strany větších, silnějších, agresivnějších dětí“ (Bednářová, Šmardová, 2010). Avšak autoři se 

shodují, že fyzická zralost není prvořadým ukazatelem školní zralosti. Školní zralost by měla 

být posuzována komplexně, s přihlédnutím ke všem jejím složkám.   

O kognitivní zralosti nutné pro zahájení školní docházky viz Kap. 3.1. Proměnu rozumových 

schopností dítěte mladšího školního věku vhodně shrnuje Thorová (2015, s. 400), u školáka 

dochází k nárůstu schopnosti „abstraktního a analyticko-syntetického myšlení, dítě se začíná 

orientovat v čase (ráno/večer) a prostoru (vzadu/ vpředu/ uprostřed, vpravo/ vlevo), dokáže 

zobecňovat na základě shodných znaků a vytvářet kategorie“, dále autorka zmiňuje nárůst 

podílu logického myšlení na úkor myšlení názorného. Bednářová a Šmardová (2010) doplňují 

rozvíjející se poznávací funkce školáka o rozvoj řeči a zvládání základních matematických 

představ, autorky také hovoří o rozvoji grafomotoriky, vizuomotoriky, sluchového a 

zrakového vnímání, tedy schopností, při nichž se uplatňují kognitivní a mimokognitivní 

faktory.26 

                                                
25 Správný poměr výšky a váhy školsky zralého dítěte je zjišťován dělením hodnot. Výšku dítěte (za ideální 
výšku je považováno zhruba 120 cm) vydělíme váhou  (za optimální váhu se považuje  okolo 20 kg). Výsledek 
by měl být blízko věku pro nástup do školy, tedy hodnotě 6. (Otevřelová, 2016). 
26 Grafomotorika, vizuomotorika = koordinaci těla a jemných pohybů rukou (grafomotoriku) a souhru rukou a 
očí (vizuomotoriku) si dítě osvojuje hraním s nejrůznějšími stavebnicemi, ale i běžnými  denními činnostmi  
jakými jsou oblékání, stolování, dodržování hygienických návyků aj. Sluchové vnímání = sluch má zásadní 
význam pro rozvoj řeči. Dítě by mělo být vystavováno mluvenému slovu, rytmizaci a nejrozmanitějším zdrojům 
zvuků. Zrakové vnímání =  zrak je stěžejní pro poznávání okolního světa. Předškolák by měl umět rozpoznávat 
barvy, vyhledat známý předmět na obrázku, rozlišovat pozadí a figuru, být schopen zaměřit se na detail, 
rozlišovat části a nevnímat pouze celek. To vše je důležité pro rozpoznávání písmen, číslic, pro čtení, psaní a 
počítání. (Bednářová, Šmardová, 2011). 
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Pracovní zralost je dle Otevřelové (2016, s. 45) utvářena dovedností „odložit svůj aktuální 

zájem, udělat úkol, který právě zadala učitelka, i když se dítěti zrovna nechce. Také plnit 

náročnější úkoly, soustředit se přiměřenou dobu na práci, úkoly dokončovat, pracovat 

samostatně“. Předpokladem pro plné využití mentálního a dovednostního potenciálu dítěte je 

zájem školáka o učení, touha poznávat a schopnost soustředit se (Bednářová, Šmardová, 

2010). Thorová (2015, s. 400) vymezuje kvalitní soustředění jako stav, jenž se vyznačuje 

„absencí motorického a verbálního neklidu, schopností věnovat pozornost podstatným 

podnětům a odolávat rušivým vlivům prostředí“. Míra práceschopnosti je z části závislá na 

vyzrálosti osobnosti a zralosti centrální nervové soustavy, avšak práceschopnost, samostatnost 

a odolnost vůči nezdarům při vypracovávání školních úkolů je ovlivňována i výchovou. Dítě 

je pro školu pracovně zralejší, pokud bylo v rodině vedeno k samostatnosti, vykonávání 

drobných domácích povinností a respektování pravidel. (Bednářová, Šmardová, 2010). 

Emocionálně - sociální zralost je poslední zmiňovanou složkou školní zralosti. Vstup do 

školy je velmi důležitý ze socializačního hlediska, jelikož dítě se podřizuje instituci 

zprostředkovávající hodnoty a normy střední či vyšší vrstvy společnosti (Vágnerová, 2005). 

Dále se ukazuje se, zda je dítě schopno odloučit se od rodiny a být činné i bez její opory. 

(Langmeier, 2006). Říčan (2006) hovoří o první politické zkušenosti dítěte, dítě je v aktivním 

kontaktu se školní třídou, skupinou širší než rodina, a učí se nejen nové sociální roli, být 

spolužákem, ale také se učí respektovat jinou autoritu, než kterou představuje rodič. Thorová 

(2015, s. 399) zdůrazňuje, že v chování k autoritě nebo cizí osobě je přirozená určitá míra 

odstupu, ale „nikoliv markantní úzkost ze sociálního kontaktu či neschopnost komunikovat 

s cizí osobou“. Sociálně vyspělé dítě je schopno odloučit se od rodiny, začlenit se do skupiny 

a respektovat cizí autority, umí komunikovat a spolupracovat s vrstevníky, dodržovat 

předepsaná pravidla společného soužití, požádat o pomoc nebo ji nabídnout či prožívat radost 

ze společné činnosti (Bednářová, Šmardová, 2010).  

Znakem emocionální vyspělosti je postupné ustupování emoční lability a impulzivity typické 

pro předškolní věk, dítě již ovládá své chování a jednání v mezích stanovených norem 

(Otevřelová, 2016). Vágnerová (Vágnerová, 2005, s. 262) hovoří o růstu odolnosti vůči 

zátěži, nabývání emoční stability a rozvoji emoční inteligence, jelikož „děti lépe rozumí svým 

pocitům, jsou schopné přesněji diferencovat jejich kvalitu, intenzitu i délku trvání.“ 

Emocionálně stabilní dítě zvládá své emoce, je odolné vůči frustraci a schopné sebeovládání 

(Bednářová, Šmardová, 2010). Thorová (2015) kromě kontroly a regulace emocí za projev 

emocionální vyspělosti u školáka považuje i porozumění emocím druhých. Vágnerová (2005, 
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s. 262) zdůrazňuje, že schopnost chápat emoce druhých lidí je „ve značné míře vázána na 

pokles kognitivního egocentrismu“. 

5.  Odklad školní docházky 

Thorová (2015) uvádí, že odklad školní docházky je nejčastější u dětí narozených v jarních či 

letních měsících, a to zejména u chlapců. Poměr pohlaví dítěte u rodin zvažujících odklad je 

65 chlapců : 35 dívek27. Odklad u dětí narozených v červenci je zvažován téměř třiceti 

procenty rodin, u dětí narozených v srpnu o odkladu uvažuje více jak čtyřicet procent rodin, 

tedy zhruba každá druhá rodina. O odklad školní docházky častěji žádají rodiny s nižším 

sociálně - ekonomických statusem. (Greger, 2014). Ležalová (2010) za ospravedlnitelný 

důvod pro odklad školní docházky považuje nedostatky v připravenosti na školní nároky, 

avšak upozorňuje, že k pozdějšímu nástupu do základního vzdělávání dochází i z důvodu 

navyšování nároků dnešních škol či snahy rodičů prodloužit dítěti bezstarostné dětství. 

Učitelky mateřských škol také velmi často odklady doporučují na základě svých 

dlouhodobých zkušeností a srovnávání předškoláků s někdejšími generacemi dětí, které byly 

samostatnější a motoricky vyspělejší (Hofmannová, 2013). Mění se podmínky vzdělávání a 

výchovy doma i ve škole. Děti mají příliš podnětů a jsou méně soustředěné, mají problémy 

s dodržováním pravidel. Někteří z odborníků docházejí k závěru, že zvýšené procento 

odkladů není způsobeno proměnou psychických procesů u dítěte mladšího školního věku, ale 

proměnou okolností a podmínek, které společnost doma i ve škole pro zrání dětí vytváří. 

(Štefflová, 2014). Podle závěru České školní inspekce je jednou z hlavních příčin velkého 

množství odkladů školní docházky v České republice nejednotnost standardů a kritérií pro 

přijímání do základních škol, vznikají prestižní školy s vyššími nároky u zápisů, na jejichž 

splnění mají větší šance starší děti s odkladem (Hofmannová, 2013). 

Věk šesti let pro nástup dítěte do školy je opodstatňován tvrzeními psychologů o somatických 

a kognitivních změnách, jež školákovi ulehčují přijetí nových pracovních povinností. Dítě, 

u něhož dojde k nevhodnému odkladu školní docházky, může „ztratit motivaci pro školní 

práci, může promeškat dobu, kdy je na vstup do školy nastaveno“ (Ležalová, 2010 s. 12). 

Duševní kapacita takového dítěte není náležitě využívána ani rozvíjena, dítě je vlastně 

„zanedbáváno“ (Matějček, 2005 In Ležalová 2010). Proto je velmi vhodné, aby děti 

                                                
27 Chlapci jsou v biologickém, psychologickém i sociální vyspívání pomalejší, méně vyrovnaní, křehčí a 
zranitelnější (Kohoutek, 2006). Dle statistického šetření v kalendářním roce 2016/ 2017 přišlo k zápisu 152 335 
dětí, z toho 81 976 chlapců a 70 349 dívek. O odklad školní docházky požádalo v celkovém počtu 16 629 dětí 
s odkladem školní docházky 11 223 rodin chlapců a 5 406 rodin dívek. (Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zapisy-do-1-rocniku-zakladnich-skol ) 
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s odkladem školní docházky navštěvovaly poslední ročník mateřské školy nebo přípravnou 

třídu školy základní, jelikož v těchto institucích je dítě nadále aktivně rozvíjeno a 

připravováno pro nároky školní docházky.  

Povinnost školní docházky a základního vzdělávání je legislativně vymezena ve školském 

zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším 

vzdělávání, Dle § 36 odst. 4 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu 

do povinné školní docházky v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má 

dítě zahájit školní docházku. Doba pro zahájení povinné školní docházky je vymezena v § 36 

odst. 3, „povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad.“ Avšak dítě musí být v zákonem 

stanoveném termínu zapsáno i v  případě, že jsou zákonní zástupci rozhodnuti pro odklad 

školní docházky. Dále mohou být dle § 36 odst. 3 na základě žádosti zákonného zástupce 

k plnění školní docházky přijaty ty děti, které dosáhnou šestého roku věku teprve v průběhu 

první třídy. Dítě, jež dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, musí mít 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení o tělesné a duševní zralosti dítěte pro 

výkon školní docházky. Dítě narozené v období od ledna do června musí mít nejen 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, ale i vyjádření odborného lékaře.  

Odklad povinné školní docházky je vymezen v § 37 školského zákona. Jak již bylo výše 

řečeno, žádost o odklad je možné podat až po zápisu dítěte k povinné školní docházce, a to do 

31. května kalendářního roku, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit. Žádost 

o odklad povinné školní docházky je nutno doložit doporučením školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Dle § 37 odst. 1 „začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku“. V § 37 odst. 4 školského zákona je dále uvedeno, že o odkladu školní docházky na 

základě žádosti a doporučení rozhoduje ředitel školy. Pokud ředitel žádosti vyhoví, musí být 

zákonnému zástupci doporučeno vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy, nebo 

v posledním ročníku školy mateřské. Odklad školní docházky je možný také v případě, že žák 

k plnění školní docházky nastoupí, ale v průběhu výuky je shledána jeho tělesná a duševní 

vyspělost za nedostatečnou. V takovém případě, podle § 37 odst. 3, ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odloží 

začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 
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Langmeier (2006) spolu s Žáčkovou a Jucovičovou (2007) hovoří o ztížené práci učitelů 

prvních tříd, jelikož se v dětském kolektivu díky možnosti předčasného nástupu a možnosti 

odkladu školní docházky setkávají děti s věkovým rozdílem dvou až tří let. Individuální 

přístup je navíc znesnadněn vysokým počtem dětí ve třídách. Je dobré si uvědomit, že „jeden 

rok v tomto věku znamená celou šestinu celého dosavadního vývoje“ 

(Langmeier 2006, s. 107). Procento odkladů školní docházky se u nás od kalendářního roku 

2006/2007 pohybuje okolo 23%. Množství odkladů u nás je výrazně odlišné od situace 

v zahraničí, kde se procentuální hranice odkladů pohybuje v rozmezí jednotek procent, ve 

Francii se dokonce odklad neumožňuje vůbec, a proto, nebo díky tomu, je zahraniční 

vzdělávací systém nucen důsledněji poskytovat žákům individuální vzdělávací péči. 

(Greger, 2014). 

6. Slovní zásoba v kontextu ontogenetického vývoje řeči 

Děti nazírají svět jako soustavu druhů a jednotlivin, ještě před tím, než vysloví svá první 

slova, „kategorizují předměty do základních a nadřazených kategorií. Rovněž jsou schopny 

sledovat a spočítat konkrétní jednotliviny“ (Mandler – Mc, Donough 1993, Xu – Carey, 1996 

In Bloom 2015, s. 136). O druzích a jednotlivinách jsou dle Blooma (2015) schopni myslet 

nejen děti a dospělí, ale i zvířata. Porozumění druhům nám napomáhá v učení se 

o jednotlivinách, pokud bychom se chtěli naučit něco o psech, aniž bychom byli schopni svět 

rozčlenit na psy a „nepsy“, bylo by to přinejmenším obtížné. 

Curtin a Hufnagle (2009 In Durdilová 2014) ve svém výzkumu dokázali, že dítě ve věku  6-8 

měsíců je již schopno rozlišovat jednotlivá slova a reagovat na často se opakující výrazy 

v promluvách dospělých. Avšak k porozumění a chápání smyslu jednotlivých slovních pojmů 

dochází až okolo 10. měsíce věku (Klenková 2006 In Durdilová 2014). Thorová (2015) 

zmiňuje, že první slovo s významem se u dítěte objevuje mezi 8. a 12. měsícem, v období 

napodobovacího žvatlání28.  

Věk prvních dětských slov je individuální stejně jako množství osvojených slov. Některé 

z dětí mohou mít poměrně velkou slovní zásobu již v roce a půl, jiné do svých tří let skoro 

nemluví. (Bloom, 2015). Sowell (1997 In Bloom 2015) ve svém výzkumu došel ke zjištění, že 

populace dětí s opožděným nástupem řeči je tvořena zejména chlapci, kteří mají nižší sociální 

schopnosti a naopak silnější schopnosti v matematice a hudbě. Bloom (2015) upozorňuje, že 

rozdíl rozsahu slovní zásoby dvouletých dětí může být tvořen až několika stovkami slov 

                                                
28 Žvatlání – předstupeň řeči, v němž dítě získává základní hláskový materiál pro pozdější řeč (Dvořák,2001). 
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(některé dvouleté dítě ovládá sedm slov, jiné přes šest set). V českém prostředí byl zkoumán 

rozsah slovní zásoby Václavem Příhodou (In Průcha 2011), jenž zaznamenal nejvyšší rozdíl 

mezi slovníkem dvouletého dítěte obsahujícím 552 slov a slovníkem obsahujícím slov 199.29 

Dle Průchy (2011) je schopnost vnímání řeči a učení se jazyku individuální stejně jako 

nabývání jiných psychických funkcí a osobnostních vlastností. Bloom (2015) upozorňuje na 

vliv rozsahu a kvality slovní zásoby rodičů a na vliv míry, v níž rodiče na své děti mluví. 

Množství a kvalita řečových podnětů mohou pozitivně ovlivňovat rychlost nárůstu dětské 

slovní zásoby. Altmann (2005) za důležité v rámci stimulace považuje, do jaké míry rodiče 

vyžadují po dítěti slovní či neverbální vyjádření svých přání a tužeb. Dle výzkumu Průchy 

(2011, s. 89) se rodinné a další vlivy, jimž je jedinec vystavován, odráží v idiolektu, „souboru 

vyjadřovacích prostředků jednotlivých jazykových rovin charakteristických pro jednotlivce“, 

avšak autor se dále zmiňuje, že slovní zásoba se může i u osob ze stejného rodinného 

prostředí lišit. Například slovní zásoba sourozenců může být výrazně odlišná i přesto, že byli 

v běžné denní komunikaci vystavěni podobným lexikálním jednotkám a prostředkům. 

Rozsah dětské slovní zásoby je ovlivňován také genetickými faktory, lepší či horší 

schopnost učení slovům může být dědičná (Bloom, 2015). Rozdíly v rozsahu dětské slovní 

zásoby mohou být způsobeny různou úrovní vývoje centrální nervové soustavy (Kamiš, 

1986 In Bytešníková 2012). Vliv genetických predispozic je však odmítán behavioristickou 

školou, jež se domnívá, že „děti si osvojují řeč prostřednictvím imitace výpovědí dospělých“ 

(Lachout, 2012 s. 30), rozsah slovní zásoby dítěte je v rámci behavioristického přístupu 

ovlivňován tím, do jaké míry je dítě schopno využít opakujících se situací, na jejichž základě 

si vytváří návyky chování.  

Durdilová (2014, s. 83) upozorňuje, že na produkci slov se nutně spolupodílejí sociální 

kompetence a kognitivní funkce, v jejichž důsledku „aktivní produkce nemusí zcela odrážet 

jazykové znalosti, kterými dítě skutečně disponuje“. Úspěšnost v procesu osvojování slov 

mateřského jazyka je ovlivňována nejen kognitivní připraveností dítěte, ale i složitostí 

jazykových struktur daného jazyka. Rozvoj jazyka a rozvoj kognice se vzájemně ovlivňují. 

(Průcha, 2011).  

                                                
29 Rozdílné výsledky výzkumů jsou dány odlišným vymezením pravidel pro osvojení slov a určením charakteru 
jazykových jednotek, jež můžeme považovat za slova. Kromě faktorů, jež s sebou přináší samotné zkoumání, 
jsou odchylky v rozsahu dětské slovní zásoby způsobeny specifičností vývojového období, jelikož 
„neuropsychologický vývoj v dětském věku má výrazné individuální specifičnosti“ (Průcha, 2011, s. 89). 
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Průcha (2011) a Bloom (2015) se blíže věnují vlivu jazykového inputu na rozvoj řečových 

schopností dítěte. Dítě je od raného věku vystaveno řeči a promluvám rodinných příslušníků, 

tyto promluvy jsou stavebním základem pro utváření znalostí o jazyce. Průcha (2011, s. 93) 

jazykový input vymezuje jako „komplex verbálních a neverbálních komunikačních podnětů, 

jimž je vystavěno dítě od narození ze strany osob, které s ním navozují kontakt“. Tento 

komplex podnětů se stává zdrojem pro dětské napodobování řeči. Slovní input se týká nejen 

projevů, jež jsou dítěti přímo určeny, ale i nejrůznějších projevů, jichž je dítě pouze svědkem. 

(Římalová, 2016). Autoři se shodují, že input příznivě působí na rychlost osvojování 

jazykových struktur. Bloom (2015) upozorňuje, že není důležité, jak často dospělý určité 

slovo říká, ale s jakou frekvencí ho dítě zpracovává, tento rozdíl vyjadřuje pomocí termínů 

input a intake. Průcha (2011) sleduje pozitivní vliv inputu na zapamatování jednotlivých 

slovních forem a osvojování nepravidelných tvarů slov. Dítě se díky rozsáhlému jazykovému 

inputu častěji setkává s proměňujícími morfologickými a syntaktickými strukturami. 

Dospělí svou promluvu směrem k dítěti obsahově i formálně zjednodušují. Dítě snáze udrží 

pozornost a porozumí sdílené informaci také díky neverbálním prvkům, jimiž dospělí, a 

některé starší děti, doplňují svůj mluvní projev směřovaný k dítěti. Hlavní roli nehraje fakt, 

zda rodinní příslušníci na své děti mluví, ale jakým způsobem na ně mluví. (Durdilová, 2014).  

Řeč orientovaná na dítě je v zahraniční terminologii označována jako child directed speech, 

motherese, parentese či baby talk. Římalová (2016) vymezuje řeč orientovanou na dítě 

pomocí pojmů specifický rejstřík či registr30 a věnuje se konkrétním zvukovým, lexikálním a 

syntaktickým proměnám této řeči. Lexikální rovina řeči orientované na dítě se vyznačuje 

četným užíváním dětských slov (papat, hají), zvýšenou mírou používání konkrét a výraznou 

situativností, vázaností na aktuální okolí dítěte, na to, co se děje „tady a teď“. (Římalová, 

2016). Průcha (2011) poukazuje na přítomnost dalších odlišností v lexikální rovině, například 

na zvýšenou míru zdrobnělin, používání kratších slov a jejich časté opakování, používání 

zájmena se objevuje pouze v nižší míře. Průcha se věnuje této problematice hlouběji a sleduje 

odchylky v řeči matek a otců. Opakování slov a frází je spíše doménou matek. Matky 

používají slova s vysokou frekvencí výskytu, tedy slova základní slovní zásoby. Slovní projev 

otců směřovaný k dítěti je lexikálně diverzifikovanější, otcové používají slova s nižší 

frekvencí výskytu, „mají větší sklon dávat testovací otázky dítěti. Mají větší tendenci 

uplatňovat kognitivně náročnější a direktivnější styl komunikace“ 

                                                
30 Registr - „soubor prostředků užívaný v jistém typu komunikačních situací nebo jistou skupinou komunikantů“ 
(Matthews, 2005 In Římalová, 2016, s. 32). 
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(Bartanusz, Šulová, 2003 In Průcha, 2011, s. 98). Otce je možno považovat za náročnější 

komunikační partnery pro děti. 

Clark (2009, In Durdilová, 2014, s. 77) říká, že porozumění slovům předchází jejich produkci, 

„porozumění slovům se vyvíjí mnohem rychleji než vlastní exprese“. Mezi počtem pojmů, 

jimž dítě rozumí a počtem výrazů, jež aktivně používá, je asymetrický vztah. 

Bytešníková (2012) konkretizuje tuto asymetrii rozdílem dvou třetin. Dvě třetiny slovní 

zásoby dítěte jsou tvořeny slovy, jimž dítě pasivně rozumí, jedna třetina je tvořena slovy, jež 

je dítě schopno aktivně používat. Rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou přetrvává od 

počátku vývoje řeči dítěte. Ingram (1989 In Smolík, 2014) říká, že poměr mezi aktivní a 

pasivní slovní zásobou zůstává konstantní po celý život. McKeown (1985 In Thorová, 2015) 

udává pravidlo dvanácterého opakování pro zařazení slova do aktivní slovní zásoby. Názor na 

počet opakování se však mezi odborníky liší, například Durdilová (2014) hovoří o nutnosti až 

dvou set opakování, Kutálková (1966 In Durdilová, 2014) považuje za stěžejní nikoliv počet 

opakování, ale zvukovou nápadnost slova a emoční kontext, jenž dítě určitému slovu ze své 

vlastní zkušenosti přisuzuje. 

Předstupněm prvních aktivně osvojených slov jsou protoslova. Tyto předobrazy slov jsou 

pauzami zřetelně vymezované zvukové komplexy, jež dítě používá ve verbální interakci 

s dospělými jako vlastní snahu o zahájení konverzace či jako odezvu na verbální podněty 

dospělého. Pro dospělého nemají protoslova jednoznačný význam. Například interpretace 

protoslova připomínajícího slabiku ma může být ve stejném kontextu různá (já mám/ máma/ 

mává, aj.). (Kesselová, 2008 In Durdilová, 2014). Užíváním těchto slov dítě přechází 

z nezáměrné komunikace do fáze komunikace záměrné. K této změně dochází zpravidla 

v rozmezí 8.-10. měsíce. (Římalová, 2016).  

Protoslova mohou být nositeli významu celých vět. Tyto rané komunikační konstrukce jsou 

označovány jako holofráze. Dítě používá jednotlivá protoslova k vyjádření nejrůznějších 

komunikačních aktů a k vyjádření takové výpovědi, kterou by dosáhly stejného 

komunikačního účinku, jakého dosahují dospělí. (Petrová, 2003). „Jedno slovo tedy 

nezastupuje větu či více slov, ale určitý řečový akt“ (Smolík, 2014, s. 29).31 Altman (2005) 

zdůrazňuje, že nezáleží na tom, zda je význam prvních dětských slov dítětem a dospělým 

                                                
31 Řečový akt -  nejedná se o slovo, frázi či větu, ale o výpověď vyřčenou v určité situaci za daných podmínek a 
s konkrétním záměrem (Čermák, 2011). 
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shodně interpretován. Dle autora je cesta k užívání jazyka dospělých nastoupena tehdy, kdy 

mají první slova pro dítě alespoň nějaký význam. 

Na počátku slovního vývoje je užívání slov velmi nepřesné, děti mnohdy neznají správný 

výraz pro označení určité skutečnosti nebo znají slovo, ale nejsou si jisté jeho přesným 

významem. Hlavní problém představuje fakt, že slovo se označované skutečnosti nijak 

nepodobá. (Vágnerová, 2008). Altmann (2005) hovoří o významu symbolické hry, jež dítěti 

k osvojení pojmů a slovních významů velmi napomáhá. V rámci symbolické hry skutečný 

předmět představuje předmět jiný, nepřítomný (např. houba na mytí představuje v rámci 

symbolické hry loďku). Důležitost schopnosti užít určitý předmět symbolicky k reprezentaci 

jiného se odráží v charakteru používání slov, jelikož „slova jsou pouze vyslovené symboly, 

které reprezentují to, co slova znamenají“ (Altmann, 2005, s. 47). Tato přechodová fáze 

vyznačující se chápáním symbolické funkce jazyka a procesu označování okolního světa 

jazykovými prostředky je spojována s obdobím prudkého nárůstu slovní zásoby, takzvaným 

lexikálním spurtem (vocabulary spurt). K prudkému nárůstu slovní zásoby dochází 

zpravidla okolo druhého roku života, v době, kdy je dětská slovní zásoba tvořena zhruba 

padesáti až jedním stem slov. (Smolík, 2012). Tento názor sdílí také 

Ambridge (2011 In Římalová, 2016), avšak s odchylkou týkající se věku. K lexikálnímu 

spurtu dle autora dochází u dětí ve věku jeden a půl let. Klenková (2006 In Durdilová, 2014) 

zdůrazňuje další aspekty působící na exponenciální nárůst slovní zásoby. Nezanedbatelný vliv 

na okamžitý růst slovní zásoby má kognitivní a motorický rozvoj dítěte společně 

s pozitivními důsledky dětské socializace. Slovní spurt dále dle autorky souvisí s věkem 

otázek, jenž se v řečovém vývoji dítěte objevuje dvakrát, nejprve ve třetím a poté v pátém 

roce věku. Paul Bloom (2015) s teorií slovní exploze nesouhlasí, dle něj k žádné náhlé změně 

v tempu osvojování slov nedochází. Autor upřednostňuje teorii plynulého nárůstu tempa 

osvojování, bez náhlých zlomů a zrychlení. Slovníkový spurt považuje za mýtus. 

Smolík (2012) odkrývá vztah mezi růstem slovní zásoby (slovním spurtem) a snižováním 

frekvence slov, jež jsou používána s takzvanou rozšířenou extenzí (overextension). Vágnerová 

(2008) o rozšířené extenzi hovoří jako o „omylu přílišného rozšiřování“. Jiní autoři 

(Thorová, 2015; Bytešníková, 2012) používají pojem hypergeneralizace. Spolu s „omylem 

přílišného zúžení“, takzvanou hyperdiferenciací či zúženou extenzí (underextension) se 

jedná o projev adaptace na omezenou slovní zásobu (Vágnerová, 2008). Smolík (2012) tyto 

typické jazykové problémy batolecího věku spojuje s nestabilitou významu prvních slov. 
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Bytešníková (2012, s. 76) konstatuje, že tímto vzniká „mezera mezi pojmy, o nichž chce dítě 

mluvit, a slovy, která má reálně k dispozici“.  

První dětská slova jsou zpravidla chápána všeobecně, jsou hypergeneralizována 

(Bytešníková, 2012). Dítě slova nadměrně zobecňuje, používá jedno slovo pro označení příliš 

velkého počtu objektů či činností, a to na základě podobnosti vzhledu, účelu či příslušnosti 

k určité kategorii (Vágnerová, 2008). Paul Bloom (2015) rozvedl příčiny hypergeneralizace a 

došel k závěru, že zobecňování může být příznakem neúplného porozumění slovnímu 

významu, neznalosti zákonitostí fungování slov či nedostatečně rozvinutých jazykových 

schopností. K hypergeneralizaci dle něj může docházet v podobě přeřeknutí či záměrné 

řečové chyby, kdy dítě metaforizuje, vtipkuje a upozorňuje na určitou, zpravidla vnější, 

podobnost (autorův syn si například na hlavu položil kousek papriky a prohlásil, že má 

čepici). S rozšiřující se slovní zásobou dítěte dochází k opačnému pochybení, 

k hyperdiferenciaci, kdy dítě „považuje slova jen za názvy jedné určité věci nebo osoby“ 

(Bytešníková, 2012, s. 76). Klasickým příkladem hyperdiferenciace je situace, kdy dítě 

odmítá možnost, že tátou, by mohl být i někdo jiný, než jeho otec. 

6.1  Osvojování významu slov 

Jazyk je prostředkem umožňujícím výměnu významů (Altmann, 2005). Znalost významu 

slova je charakterizována osvojením mentální reprezentace spojené s určitou formou, „učení 

se slovům vyžaduje zapamatování arbitrárního vztahu mezi formou a významem“ 

(Bloom,2015, s. 35). Avšak dítě může znát pojem (např. pojem kočky), a přesto tato mentální 

reprezentace slova nemusí být v mysli dítěte nutně asociována s formou slova, souborem 

hlásek, jelikož děti zpočátku nereflektují to, že slovo na něco odkazuje a že má nějaký 

význam. První dětská slova nejsou symbolická ani referenční. (Bloom, 2015). 

Bloom (2015), Altmann (2005) i Petrová (2003) shodně uvádějí, že první dětská slova mohou 

být osvojována na základě asociačního vnímání. Dítě si význam slova osvojuje, tehdy, když 

vnímá příslušný objekt paralelně se zvukovým označením. Bloom (2015) však dále uvažuje 

nad možností, že schopnost osvojování slov závisí na schopnosti dítěte zpracovávat pojmy, 

k nimž se daná slova vztahují. Dítě si není schopno slovo osvojit, pokud nezná pojem, 

k němuž se slovo vztahuje. Slova se tímto způsobem postupně stávají základem pojmů. 

Vágnerová (2008, s. 136) říká, že „existence pojmů je důkazem rozvoje myšlení a zároveň 

předpokladem k ještě zřejmějšímu pokročení časové a prostorové bariéry“. Pojmy neboli 

mentální reprezentace objektů, dějů a událostí, nám dovolují vybavit si vše, a to i bez časové a 
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prostorové přítomnosti. Pojmy představují předjazykovou mentální reprezentaci slova, jsou 

obrazovým schématem. (Mandlerová, 1992 In Smolík, 2014).  

Význam slova může být dítěti zprostředkován zpětnou vazbou dospělého, aktem 

pojmenování, nebo výkladem. Dítě si však význam slova osvojuje také na základě náhodných 

setkávání se slovem. (Bloom, 2015). Singleton (2012 In Durdilová, 2014) hovoří o schopnosti 

dítěte raného a předškolního věku rychle mapovat, utvářet si pouhé povědomí o vazbě mezi 

podobou slova a skutečností, kterou slovo označuje. V rámci výzkumu Heibeckové a 

Markmanové (1987 In Bloom, 2015) bylo zjištěno, že nejsnadněji jsou mapovány tvary a 

nejsložitěji povrchové struktury. Careyová (1978 In Smolík, 2014) hovoří o pomalém 

mapování, pomocí něhož dochází k postupnému zpřesňování významu slova a upevnění 

představy o vazbě pojmu k danému tvaru slova. Pomalým mapováním dítě dojde k úplnému 

osvojení významu slova. Úplnému osvojení slova však vždy předchází onen proces rychlého 

mapování, v rámci něhož se „vytváří nová lexikální jednotka, která určitým způsobem 

rezervuje místo pro osvojení dalšího slova“ (Careyová, 1978 In Smolík, 2014). 

Proces osvojování slov je ztěžován tím, že slova nejsou nijak podobná skutečnosti, kterou 

označují. Proto dětem nezbývá, než pochopit vztah zastupujícího znaku a označované 

skutečnosti. (Vágnerová, 2008). Vágnerová (2008) a Smolík (2014) se věnují mechanismům, 

jimiž je osvojování slov a významů řízeno. Markman (1992 In Vágnerová, 2008) uvádí 

pravidlo celého objektu (whole object constraint). Jedná se o předpoklad dítěte, že nové 

pojmenování se týká celého objektu, nikoliv jeho části. Landau a kol. (1988 In Smolík, 2014) 

dále odhalili tendenci dětí interpretovat nová pojmenování jako označení tvarů (shape bias), 

nikoliv materiálu nebo vlastností.32 Pravidlo taxonomie vyjadřuje dětskou tendenci používat 

slovo označující určitý objekt k označování všech objektů patřících do stejné kategorie 

(Vágnerová, 2008).  

Dítě se dále řídí předpokladem vzájemné výlučnosti (mutual exklusivity assumption), jež 

umožňuje učit se slova pro jednotlivé části objektu, jelikož na základě tohoto principu je 

předpokládáno, že nově zaslechnuté slovo musí označovat věc či skutečnosti, pro něž ještě 

jedinec nezná pojmenování (Markman, 1988; Merriman, 1989 In Smolík, 2014). Dítě je 

přesvědčeno, že každá věc má pouze jeden název. Princip exkluzivity dítěti tak do určité míry 

může narušovat osvojování synonymních jednotek. (Vágnerová, 2008). 

Markmann (1989 In Bloom, 2015) hovoří o tom, že děti nechtějí používat hyperonyma, 

                                                
32 Pravidla celého objektu a označení tvarů se týkají pouze osvojování významu u substantiv (Smolík, 2014). 
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jelikož pro předměty, k nimž hyperonyma odkazují, již pojmenování mají33. Vágnerová 

(2008) problematiku osvojování hyperonym a pravých synonym přibližuje v pravidle 

kontrastu. Dítě předpokládá, že dvě slova nemohou mít absolutně totožný smysl, ačkoliv si 

slova mohou být svým významem podobná, nemohou být totožná.  

Již bylo zmíněno, že dětem může být význam slov přiblížen pomocí ukazování. Římalová 

(2016) hovoří o „nálepkování“, předměty a jevy v okolí dítěte jsou pojmenovávány 

dospělými. Bloom (2015) tuto tendenci dospělých označuje jako návodné pojmenování.  

Dítě se v pozdějším věku s ukazováním, nálepkováním či návodným pojmenováváním 

setkává jen omezeně, například při osvojování vlastních jmen34. Děti rodičů, kteří označují 

jednotlivé objekty a referují o významu označujícího slova, mají zpravidla širší slovní zásobu. 

Slovní zásoba dětí, jejichž rodiče používají jazyk zejména pro běžnou komunikaci, nikoliv 

pro návodné pojmenovávání, se odlišuje v kvantitě i kvalitě, je osvojen menší počet slov, ale 

převažuje znalost slov plnících sociální, kontaktovou funkci. 

(Smithová a kol., 1988 In Petrová, 2003). Návodné pojmenování není ani dle Blooma (2015) 

nejvhodnějším způsobem pro učení se slovům. Také Smolík (2014, s. 42) pojmenovává úskalí 

tohoto způsobu osvojování slov, jedná se o problém referenční neurčitosti, „ukazování 

zkrátka nenese příliš jednoznačnou informaci o tom, jaký přesný význam určité slovo má“. 

Dále je zde dle Altmanna (2005) nebezpečí, že dítě sleduje jiný objekt či událost, než o 

kterých referujeme. V každém okamžiku okolo sebe má dítě nespočet věcí, ke které z nich má 

přiřadit slova, jež slyší? Jak již bylo v předešlé kapitole řečeno, dítě se slovům a jejich 

významům učí právě z mluvních projevů okolních lidí. “Dítě musí tedy především ve 

výpovědi, kterou právě slyší, poznat tu důležitou část – tu, kterou má přiřadit k tomu, na co se 

právě dívá“ (Altmann, 2005, s. 48). 

Interakční přístup je založen na předpokladu, že dítě se nejsnáze učí přiřazovat slova 

k pojmům a pojmovým kategoriím v rámci sociálního kontextu, díky souvislému řečovému 

projevu dospělých. Dítěti v chápání a porozumění pomáhají komunikační rutiny, opakující se 

mluvní projevy při běžných denních činnostech - koupání, přebalování, aj.. Dítě vnímá zvuky 

řeči a spojuje si je s proměnami okolí, ke kterým dochází bezprostředně po mluvním projevu 

dospělého. Tímto se učí, že slova mají nejen význam, ale že slovy se dají realizovat konkrétní 

záměry. (Petrová, 2003). Také dle Blooma (2015) je porozumění referenčnímu záměru 

                                                
33 Dítě například odmítá říkat psu zvíře, kladivu nářadí, jablku ovoce, aj.  
34 Vlastní jména – jazykové jednotky označující konkrétní jednotlivinu – osobu, zvíře, věc či příslušnost 
k národu (Čermák, 2011). 
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předpokladem učení se slovům. Učení se slovům dle autora nenastane, dokud si dítě neosvojí 

teorii mysli35. Teorie mysli je vymezována jako „schopnost porozumět tomu, že ostatní lidé 

mají své vlastní myšlenky, že vnímají, prožívají a hodnotí svět způsobem, který je nezávislý na 

vnímání a prožívání ostatních lidí“ (Smolík, 2014, s. 41). Díky teorii mysli dochází 

k „porozumění jak vlastnímu duševnímu životu a chování, tak životu a chování druhých“ 

(Sedláková, 2004, s. 152). Dle Blooma (2015) je schopnost čtení mysli založena na sledování 

směru pohledu mluvčího a na schopnosti určení komunikačních cílů a záměrů dospělého. 

„Když se děti učí význam slova, učí se – ať už si to uvědomují, nebo ne – cosi o myšlenkách 

jiných lidí“ (Bloom, 2015, s. 63). Pomocí čtení mysli děti rozpoznávají, k čemu jiní lidé 

odkazují, když používají daná slova či sousloví a tímto způsobem si osvojují pojmy a 

významy slov.  Autor pak dochází k závěru, že pro učení se slovům není spojitost mezi 

slovem a vjemem nezbytná, avšak dítě si utváří spojení mezi slovem a označovanou 

skutečností pouze pokud má záruku, že se jedná o pojmenovací akt, tedy v přítomnosti 

mluvčího. Také Bruner-Tomasellova teorie interakčního přístupu potvrzuje, že dítě si 

významy slov neosvojuje ze vztahu k objektům, ale z toho, jakou funkci zastávají tato slova 

v mluvních projevech dospělých (Petrová, 2003). 

Cardová, Švandová (1988 In Bytešníková, 2012) shrnují proces osvojování pojmů do tří fází. 

Zprvu se dítě s novými pojmy seznamuje prostřednictvím přímého pozorování a kontaktu 

s okolím, později dítě zapojuje pojmy do širších souvislostí a upřesňuje si jejich obsah, 

nakonec jsou pojmy uplatněny ve vlastním řečovém projevu. 

Čím je dítě starší, tím má větší šanci porozumět významům jednotlivých slov, jelikož mu již 

při interpretaci napomáhá znalost syntaxe. Vliv znalosti gramatiky a syntaxe na osvojování 

slovního významu je označován termínem syntaktický bootstrapping. (Bloom, 2015). 

Osvojování slov a gramatických struktur spolu souvisí i přesto, že osvojování gramatiky je 

založeno na pravidlech, ale učení se slovům na pamětním osvojování (Smolík, 2014). 

Bloom (2015, s. 204) se provázanosti gramatiky a lexika věnuje podrobněji. Syntax je dle 

jeho názoru nezbytná při osvojování sloves, avšak „žádný význam slova nemůže být naučen 

výhradně na základě syntaktických vodítek“. Syntaktická vodítka dle autora nejsou zcela 

nutná, nutným je však větný kontext, jelikož díky větnému kontextu se dítě setkává 

s nejrůznějšími způsoby užití daných slov ve větě. Základními schopnostmi nutnými pro 

osvojení významu slov tedy jsou „schopnost vyvozovat záměry druhých, schopnost osvojit si 

                                                
35 Existuje řada pojmenování, kromě teorie mysli čtení mysli, sociální kognice či pragmatické porozumění. 
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pojmy, schopnost porozumět syntaktické struktuře a určité obecné učící a paměťové 

schopnosti“ (Bloom, 2015, s. 21). 

Slovní zásobu dítěte lze členit na základě sémantické analýzy. Sémantickým kategoriím 

používaným k popisu prvních slovních významů v ontogenezi řeči se věnuje 

Kesselová (2008 In Průcha 2011). Autorka v rámci výzkumu dochází k závěru, že v řeči dítěte 

se poměrně brzy objevují slova vyjadřující předmětnost, lokalizaci či rezultativnost 

(v 15. 20. měsíci), později jsou používány sémantické kategorie prospěchu a existenciality 

(ve 22. -25. měsíci), nejpozději se pak v dětské sémantice objevují kategorie s abstraktním 

významem kognice, modality, kvantity a kauzality. Některá ze zjištění týkajících procesu 

osvojování mentálních pojmů označujících kognitivní stavy a procesy (př.: myslet, vědět, 

pamatovat si, aj.) byla již dříve prokázána výzkumem Furrowa a kol. (1992 In Průcha, 2011). 

K osvojení mentálních pojmů dochází dle závěru tohoto výzkumu v závislosti na četnosti 

používání mentálních pojmů v řečových projevech matek.  

Jinou možnost členění slovní zásoby dítěte představuje řazení do obsahových skupin, 

sémantických polí. Bytešníková (2012), Průcha (2011), Smolík (2014) i Římalová (2016) 

zmiňují podobnost dětské slovní zásoby bez ohledu na mateřský jazyk dětí. První dětská slova 

lze většinou zahrnout do následujících sémantických polí: osoby/ činnosti/ pozdravy/ jídla a 

nápoje/ části těla/ zvířata/ hračky/ zařízení domácnosti/ vozidla. Clark (1993 In Bloom, 2015) 

o osvojovaných sémantických polích hovoří podrobněji. Nejdříve jsou osvojována slova 

označující předměty, s nimiž lze hýbat nebo se pohybují samostatně (osoby, zvířata, hračky, 

části oblečení a další předměty), poté slova pro látky (džus, mléko), pojmenování částí 

(především částí těla: nos, noha), modifikátory (horký, víc), slova odkazující k činnostem či 

změnám (nahoru, všechno, pryč) a výrazy spojené se sociálními interakcemi (papa, kuk). 

Smolík (2014) hovoří o významném zastoupení „rutin“, jež představují pozdravy, slova z her 

(kuk) a obvyklé příkazy či pokyny (nechci).  

6.2  Osvojování slovních druhů 

Smolík a Votavová ve svých šetřeních došli k závěru, že „podíl slovních druhů ve slovní 

zásobě se mění v závislosti na věku.“ (2010 In Durdilová 2016, s.83). Slovní zásoba dětí 

raného věku je tvořena zejména autesémantiky, plnovýznamovými slovy, mezi něž řadíme 

podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce. Jedná se o slova často opakovaná v řeči 

matek a používaná izolovaně či se silným zdůrazněním s poukazováním na označované 

objekty. (Průcha, 2011). Učení se neplnovýznamovým slovům, synsémantikům, je závislé na 
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úrovni osvojení gramatického systému a rozvoji větné stavby. Předložky, spojky, částice a 

různá pomocná slovesa patřící do skupiny synsémantik se v prvních mluvních projevech 

dítěte neobjevují. (Římalová, 2016).  

Pro rozvoj slovní zásoby a osvojování složitějších slovních druhů je stěžejním věk otázek, 

jenž pozitivně ovlivňuje přesnost chápání významů jednotlivých pojmů, přechod slov 

z pasivní do aktivní slovní zásoby a klasifikaci i chápání okolní reality (Durdilová, 2014). 

Zhruba od 2. roku dítě klade otázky typu Kde je? Co to je?, po 3. roce věku nastává druhý věk 

otázek charakteristický věčným tázáním A proč? (Thorová, 2016). V období prvních dětských 

otázek již slova nemají pouze expresivní a regulativní funkci, pomocí otázek Kde je? Co to 

je? je utvářena funkce zástupná (znaková), jež „referuje o něčem třetím či zastupuje objekt, 

který není přítomný“ (Šulová, 2004 In Bytešníková, 2012). Autorka dále dochází ke zjištění, 

že ve druhém věku otázek se řečový vývoj dítěte posouvá od pouhého označování předmětů 

k vyjadřování činností a vztahů mezi nimi a že otázky typu A proč? napomáhají dítěti 

k pochopení souvislostí v rovině znakové.  

S rozšiřováním slovní zásoby souvisí také tvorba neologismů. Dítě mezi 3. a 5. rokem věku 

vytváří novotvary, jež vznikají vlivem až příliš striktního dodržování gramatických pravidel či 

v důsledku experimentálních her s jazykem (př.: dalekohledovat/ vyzubovat se/ střiháček/ 

smrkáček, aj.). Ke vzniku novotvarů může docházet i později, například ve školním věku. 

(Thorová, 2016). 

Vliv na rychlost a kvalitu osvojení určitých druhů slov má konkrétnost obsahu daného slova a 

jeho představitelnost. Představitelnost slova je Smolíkem (2014, s. 28) vymezována jako 

„snadnost, s jakou určité slovo vyvolává obrazovou představu svého referentu“. 

S představitelností slova souvisí i konkrétnost pojmu. Konkrétní pojmy jsou na rozdíl od 

abstraktních snadněji osvojitelné, jelikož si lze lépe představit, co slova s konkrétním 

obsahem znamenají. (Durdilová, 2014). 

Již bylo řečeno, že první dětská slova bývají jednovýznamová  či mnohovýznamová, 

hypergeneralizovaná či hyperdiferenciovaná (viz Kap.6). První slova jsou tvořena převážně 

zvukovými homonymy, ze slovnědruhového hlediska se jedná o citoslovce (interjekce). Dítě 

velmi často pomocí citoslovcí označuje určité objekty36. 

(Kesselová, 2008 In Durdilová, 2016). Casadilová a Batesová (1999 In Smolík, 2014) pro tuto 

pojmenovávací funkci citoslovcí, používanými dětmi raného věku, zařazují zvuky označující 
                                                
36 Př.: citoslovce čiči zastupuje podstatné jméno kočka.  
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zvířata spolu s obecnými a vlastními jmény do kategorie podstatných jmen (substantiv). 

Takto definovaná substantiva tvoří dle výzkumu autorek až sedmdesát procent slov dítěte do 

věku šestnácti měsíců. Pačesová (1968 In Průcha, 2011) interjekce a substantiva odděluje, 

citoslovce dle jejího zkoumání tvoří 57% a podstatná jména 24% prvotní slovní zásoby dítěte. 

Autorka dochází k závěru, že zastoupení jednotlivých slovních druhů se mění vzhledem 

k rozvoji komunikačních potřeb dítěte. Postupně dochází k úbytku citoslovcí a nárůstu 

podstatných jmen, sloves, přídavných jmen a zájmen. Autorka také dochází ke zjištění, že 

počáteční slovní zásoba dítěte (zhruba prvních pět set slov) je specifická absencí spojek. 

Absenci užívání spojek u dítěte do dvou let věku vysvětluje Smolík (2011) nedostatečnou 

syntaktickou kompetencí, jež si děti osvojují až po třetím roce života. 

Převahu substantiv v rané slovní zásobě vysvětluje pomocí přirozeného vydělování (natural 

partitioning) Gentnerová (1982 In Smolík, 2011). Dle autorky jsou referenty substantiv 

snadněji identifikovatelné, děti snáze porozumí tomu, co označují podstatná jména, než 

referentům jiných slovních druhů, tedy vlastnostem, dějům a jejich okolnostem. Dle 

Altmanna (2005) jsou substantiva snadněji osvojována, jelikož odkazují na věci tady a teď, na 

jednotlivé entity. Durdilová (2014) nachází odůvodnění pro rychlé a snadné osvojování 

substantiv v trvalosti entit označovaných podstatnými jmény, v trvalosti názvů osob, objektů 

či situací. Tato trvalost se dle autorky odráží ve stabilitě a neproměnlivosti slovního 

pojmenování, a to vede ke snadné zapamatovatelnosti jazykových jednotek. Dle Blooma 

(2015) dítě před svými druhými narozeninami již produkuje podstatná jména odkazující 

k částem, činnostem, místům, a dokonce i k některým látkám. Osvojování slov označujících 

látky pevného charakteru (př.: dřevo, kov) je pro dítě náročnějším než osvojování nepevných 

látkových jmen, jelikož vyžaduje oproštění od ohraničeného předmětu a soustředění se na 

vnímání jeho hmoty. Nejraněji osvojenými nepředmětnými podstatnými jmény jsou tak 

pojmenování pro látky jako mléko či voda. (Bloom, 2015). 

Na osvojování podstatných jmen navazuje osvojování jmen přídavných (adjektiv), která 

rozšiřují jejich význam. Stejně jako u ostatních slovních druhů jsou zprvu fixována adjektiva 

konkrétní, jelikož u konkrétních pojmů si děti dovedou představit, co znamenají, až později 

dochází k fixaci abstraktních přídavných jmen. (Durdilová, 2014). Velké obtíže činí 

batolatům osvojení adjektiv relativní povahy (př.: velký/ malý, blízký/ vzdálený). Děti ve věku 

od jednoho do tří let mají tendenci chápat povahu označované věci jako trvalou vlastnost 

(př.malý dům vždy bude mnohem větší než velké auto). Vágnerová (2008). 
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Dvouleté dítě již používá slovesa a slovesné tvary. Počet slovesných tvarů, v důsledku 

rozvoje morfologicko-syntaktické roviny, na konci druhého roku narůstá a dítě začíná tvořit 

dvouslovné věty. Používány jsou zejména pojmy vyjadřující určitou činnost. Durdilová 

(2014). Vágnerová (2008) poukazuje na to, že první slovesa používaná dítětem jsou 

univerzální (př.: jít, dělat, být). 

Osvojování dalších slovních druhů je závislé na intelektualizaci řeči a dosažení stadia 

logických pojmů v kognitivním rozvoji (viz Kap. 3. a Kap. 3.1.). V souvislosti s kognitivními 

proměnami si dítě ve třetím a čtvrtém roce života osvojuje zájmena, příslovce, spojky a 

předložky. Osvojení těchto slovních druhů umožňuje dítěti vyjadřovat prožívané skutečnosti 

s dostatečnou přesností (Durdilová, 2014). 

Dvouleté či tříleté dítě si pomalu osvojuje osobní zájmena (Thorová, 2016). Dle Blooma 

(2015) je osvojování zájmen náročným procesem, jelikož zájmena mají téměř nekonečný 

počet referentů, jsou charakteristická referenční různorodostí. Pro dítě je snadnějším 

osvojování slov referenčně věrných, slov, která vždy označují konkrétní jednotlivinu 

(například vlastní jména). Slova zájmenného charakteru jsou dle Smolíka (2014) stěžejními 

pro tvorbu tázacích otázek (Kdo? Co? Jaký?) či souvětí s vedlejší větou vztažnou (Auto, 

které…/ Kočka, která…). Oshimaová (1998,1999 In Bloom, 2015) navrhla teorii, že dítě se 

významu osobních zájmen učí pomocí konverzace okolních lidí.37 Tento názor je podpořen 

výzkumem, v němž autorka dochází k závěru, že druhorozené děti produkují zájmena 

správným způsobem dříve než děti prvorozené. Rozdíl mezi prvorozenými a druhorozenými 

dětmi není v rozsahu jejich slovní zásoby či délce průměrné výpovědi, ale v četnosti 

vystavování komunikaci odehrávající se mezi okolními lidmi.  

Tříleté dítě začíná užívat příslovce času (potom, teď), místa (dole, tady) míry (málo, trochu) a 

způsobu (pomalu, rychle). Abstraktní časové termíny jako včera, dnes, zítra, brzy si však dítě 

osvojuje až v pátém roce a v průběhu mladšího školního věku, během něhož se upevňuje 

časová orientace dítěte. (Thorová 2016). 

Osvojování číslovek je složité, jelikož čísla neoznačují jednotlivé předměty. Daná číslovka 

může odkazovat k počítaným autům, později k množství psů a druhý den k počítaným prstům. 

Jedná se o množinu, jež je poměrně abstraktní skutečností. Osvojení číslovek a jejich užívání 

                                                
37 Zájmeno já se dítě učí používat, pokud účastníci dialogu mluví o sobě, pomocí zájmena já odkazují na sebe, 
nikoliv na druhé, jak je tomu při užívání osobního zájmena ty, jež je používáno pro odkazování na ty, s nimiž 
mluvíme. 
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je závislé na vyspělé kognici a znalosti toho, co je to počítání, jaký má smysl a význam. 

(Bloom, 2015). Autor dále podává podrobný přehled o vývoji chápání a pojmenování čísel dle 

věku dítěte. Schopnost identifikovat nižší čísla a porozumět vztahu mezi těmito čísly se 

rozvíjí již u dítěte ve věku dvou let. Zhruba do věku tří let prochází dítě stadiem, během něhož 

ví, že slova dva a tři odkazují k číslům, ale neví, ke kterým číslům a k jak velké množině 

(s výjimkou čísla jedna). Přibližně ve věku tří a půl let dochází k prudkému rozvoji 

porozumění přesným významům pojmenování čísel čtyři, pět, šest a dále. Rozvoj porozumění 

významům čísel vyšších jak čtyři je odstartován porozuměním významu čísla tři, jež je 

nejvyšším číslem, které může být pojímáno bez vědomého počítání. Později dítě pochopí, že 

existuje nekonečné množství pojmenování čísel. 

K osvojování spojek dochází společně s osvojováním větné skladby. Dítě přechází od holých 

vět k souřadným souvětím, jež tvoří s pomocí spojky a. Z podřadicích spojek si osvojuje 

zprvu spojky vyjadřující kauzální vztahy (př.: protože), později spojky kondicionální 

(př.: jestli, kdyby). Dítě si tedy osvojuje jednotlivé typy spojek v souvislosti se složitostí 

vztahů, jež dané spojky vyjadřují. (Lachout, 2012). 

6.3 Vymezení a rozsah slovní zásoby dítěte mladšího školního věku 

Předškolák již přesně rozlišuje jednotlivá slova, používá veškeré slovní druhy, vytváří nové 

slovní tvary (např.: přechylováním) a provádí flexi38 (Klenková, 2006 In Durdilová, 2014). 

Lechta (2003) ve své periodizaci vývoje jazyka vyděluje období mladšího školního jako 

stadium intelektualizace. Tímto stadiem prochází dítě zhruba od pátého roku věku. Řečové 

projevy dítěte se již ve všech jazykových rovinách přibližují mluvním projevům dospělých, 

dítě již spontánně a souvisle vypráví o událostech, vyjadřuje poměrně složité a dlouhé příkazy 

či přesně vysvětluje, k čemu slouží příslušné předměty. Po šestém roce se mluvní projev 

dítěte ještě zdokonaluje, a to v rovině syntaktické, sémantické a pragmatické, dítě komunikuje 

přiměřeně k dané společenské situaci (ví, co se sluší), řeč používá k regulaci dění okolo sebe, 

osvojuje si grafickou podobu jazyka (čtení a psaní) a později dokonce cizí jazyky. Klenková 

(2006 In Durdilová, 2014) upozorňuje, že v šestém roce věku je vlastní řečový vývoj dítěte 

završen, čímž se stává zralé pro zahájení edukačního procesu. 

Osvojování nových slov je snazší pro děti starší věku šesti let, jelikož děti školou povinné 

mají lepší přístup k významům jednotlivých slov díky znalosti syntaxe. Školák se učí slova a 

                                                
38 Přechylování – z již existujících slov se tvoří slova se stejným významem, avšak odlišného rodu (př. 
prodavač/ prodavačka). Flexe – skloňování, časování či stupňování slovních tvarů. 
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jejich významy už jen tím, že slyší, jakým způsobem se lexikální jednotky užívají ve větách, 

jaké syntaktické vazby a pozice obsazují. (Bloom, 2015). V předešlých kapitolách byl 

zmiňován přímo úměrný vztah frekvence slov v jazykovém inputu a rozsahu slovní zásoby. 

Průcha (2011) tento vztah sleduje i u dětí mladšího školního věku. Jazykový input dětí 

školou povinných je nově rozšiřován mluvními projevy vyučujících a texty učebnic. Velmi 

cennou a přínosnou, nejen pro rozsah slovní zásoby, je zkušenost s psanými texty. Smolík 

(2012) upozorňuje, že množství nových slov a pojmů po nástupu do školy narůstá i díky 

osvojování dovednosti čtení. Výzkum Hayese a Ahrense (1988 In Thorová, 2016) dokazuje, 

že čtení je skutečností, jež má největší vliv na rozšiřování slovní zásoby. Vliv čtenářství na 

šíři slovní zásoby je znatelný i v dospělém věku, slovník čtenáře může být až čtyřikrát 

rozsáhlejší než slovník nečtenáře (Wren, 2003 In Thorová, 2016). 

V raném vývoji si dítě osvojovalo slova zejména pomocí návodného pojmenovávání či na 

základě slov užívaných v řečových projevech okolních mluvčích. Dítě již gramotné se však 

nejvíce slov učí z písemného kontextu. V písemných projevech se setkává s mnohem 

rozmanitější slovní zásobou než v projevech mluvních, jelikož mluvní projevy dítěte mladšího 

školního věku se většinou odehrávají v rámci konverzace se spolužáky a slovník vrstevníků 

bývá málo rozmanitý. (Bloom, 2015). Podle odhadu Nagyho-Hermana (1987 In Bloom, 2015) 

i ti žáci, kteří čtou poměrně málo a jen během školního roku, přečtou kolem půl milionu slov 

ročně a setkají se v průměru s deseti tisíci novými slovy, což je mnohem více než počet 

nových slov získaných z konverzace.  

Průměrný žák se v mladším školním věku naučí až 3000 slov ročně (Graves 1986; White a 

kol. 1990 In Thorová, 2016). August (1984 In Průcha, 2011) zkoumal slovní zásobu 

německých dětí a na základě svého výzkumu došel k závěru, že průměrný rozsah slovní 

zásoby dítěte ve věku 6 let je 3 775 slov, avšak rozsah slovníku jednotlivých dětí se liší až o 

2 190 slov. Beck (1991 In Thorová, 2016) hovoří o slovní zásobě šestiletého dítěte v rozsahu 

2 500 – 6 000 slov. Anglin (1993 In Bloom, 2015) říká, že šestileté dítě zná až 10 000 slov. 

Autorka z českého prostředí Bytešníková (2012) hovoří o rozsahu 2 500 – 3 000 slov. Slovní 

zásoba se do věku jedenácti let může až ztrojnásobit, avšak rozsah slovní zásoby se 

nerozšiřuje u všech dětí stejným tempem. (Příhoda, 1983 In Průcha, 2011).  

Výsledky výzkumů se různí z důvodu měření aktivní či aktivní i pasivní složky slovní zásoby. 

Další vliv přisuzuji době a společenskému kontextu zkoumání. Většina dostupných studií 

vypovídá o kvantitě slovníku dětí v druhé polovině dvacátého století. Informace získané 
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těmito výzkumy nemusí poskytovat relevantní informace o slovníku současných dětí 

mladšího školního věku. Slovník současných děti může být v určitých zájmových oblastech 

rozrůzněnější díky vlivu technologických vymožeností moderní doby a komunikačních médií, 

zejména televize, internetu, filmů a počítačových her. A naopak, atraktivita moderních 

technologií ubírá na poutavosti četbě knih, jednomu z nejdůležitějších a nejefektivnějších 

prostředků rozvoje slovní zásoby. Z průzkumu Národní knihovny z roku 2013 vyplývá, že 

nejvíce volného času děti stále tráví sledováním televize (denně cca 1,5 hod.), elektronickými 

hrami (55 minut), surfováním na internetu (55 minut) a sociálních sítí (38 minut). Frekvence 

četby knih s rostoucím věkem mírně klesá, děti čtou sice méně často, ale déle (42 minut). 

(Franklová, 2014). 

Téměř čtvrtina slovníku dítěte mladšího školního věku je tvořena zájmeny. Nadměrné 

používání zájmen souvisí s univerzální zástupnou funkcí tohoto slovního druhu, omezenou 

slovní zásobou dítěte a přirozeným jazykovým jevem - jazykovou ekonomií39. Nejčastěji 

užívanými zájmeny jsou zájmena: já, on, se, to, ty a zájmenná příslovce tam, tady. Časté 

užívání osobního zájmena já je odůvodňováno snahou dítěte upoutat na sebe pozornost a 

získat uznání v rámci sociální skupiny. Ukazovací zájmena jsou častá, jelikož v dětských 

projevech často nahrazují přídavná jména a příslovce. (Kesselová, 1999).  

Přibližně každé desáté slovo v mluvním projevu dítěte je podstatným jménem. Polovinu 

z užívaných substantiv představují názvy věcí, teprve poté jsou zastoupena jména osob a 

nejméně jsou dětmi užívána pojmenování zvířat. Substantiva spontánních dětských projevů 

jsou nejčastěji citově neutrální a plní označující funkci. Citová neutrálnost je doložena 

poklesem deminutiv, jež převažovala ve slovníku dítěte předškolního věku. Výjimečně však 

dochází k projevům příslušnosti k určité skupině a osobních zájmů užitím slangových výrazů. 

Postupně v projevech dětí mladšího školního věku klesá užívání citoslovcí a osobních zájmen 

v zástupné funkci a k oslovování jsou častěji užívána vlastní jména. Svět dítěte mladšího 

školního věku je stále světem konkrétních věcí a bytostí. Tento aspekt se odráží v zástupnosti 

abstraktních podstatných jmen, jež tvoří pouze desetinu všech substantiv ze slovníku dítěte. 

(Kesselová, 1998). 

Repertoár sloves užívaných dětmi mladšího školního věku je utvářen zejména těmi slovesy, 

jež označují děje, méně pak slovesy vyjadřujícími vztahy, vlastnosti či stavy. 

                                                
39 Jazyková ekonomie – obecný jev v jazyce, kdy mluvčí užívá zástupné slovní druhy, totožné jazykové 
jednotky k vyjádření více významů či jednoslovná pojmenování vzniklá z dvouslovných. 
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Téměř 20% všech jazykových jednotek užívaných v mluvních projevech žáků tvoří právě 

slovesa. S nejvyšší frekvencí jsou užívána slovesa s obecným významem a širokým rozsahem 

užití typu: být, mít, jít, říct, dát. (Kesselová, 1993). 

Myšlení dítěte mladšího školního věku prochází proměnou z názorného na abstraktní. 

Vnímání předmětů a osob již neprobíhá pouze v jejich jednotlivosti, ale ve vztazích. (Příhoda, 

1983 In Průcha, 2011). Nový způsob nazírání reality se odráží v kvantitě a kvalitě užívání 

spojovacích výrazů. Množství spojek užívaných ve spontánním mluvním projevu školáka je 

srovnatelné s množstvím užívaných podstatných jmen. Devadesát procent používaných 

spojovacích výrazů představují spojky: a, že, když, nebo, co, aby a ale. Nejčastěji zastoupená 

je pak spojka a pro svou významovou univerzálnost a spjatost myšlení a řeči projevující se 

v přiřazování a sjednocování myšlenkových obsahů. (Kesselová, 2002). Spojka a je však 

dětmi často používána i proto, že ve výpovědích plní úlohu částice se záměrem navázání 

kontaktu a signalizace momentu vstupu do dialogu. Druhá v dětské komunikaci 

nejfrekventovanější částice no plní obdobnou komunikační funkci (Kesselová, 2000). 

Lexikálně – sémantická jazyková rovina je rozvíjena po celý život jedince, jelikož se neustále 

učí novým pojmům, například v souvislosti s  pracovním oborem 

(Klenková, 2006 In Durdilová, 2014). Avšak nová slova a pojmy jsou dle 

Blooma (2015, s. 24) v dospělém věku osvojovány pouze v souvislosti „různých vlastních 

jmen a pojmenování kulturních a terminologických novinek“. 

6.4 Genderové rozdíly v rámci osvojování slovní zásoby 

Bauer, Goldfield, Resnick (2002 In Průcha, 2011) na základě výzkumu došli ke zjištění, že již 

v raném věku čtrnácti měsíců je vývoj slovní zásoby u dívek pokročilejší než u chlapců. 

Příčinou těchto projevů jsou odlišnosti biologické, ale i psychosociální. Levá hemisféra 

mozku dívek se rozvíjí rychleji než levá hemisféra mozku chlapců, proto dívky dříve mluví, 

mají lepší výslovnost i slovní zásobu. Chlapci používají při čtení pouze pravou hemisféru, 

kdežto dívky obě. (Zormanová, Drozdová, 2011). Jiné výzkumy však naznačují, že rozdíly 

v rozsahu slovní zásoby jsou značné i mezi jednotlivými dětmi stejného pohlaví, nikoliv 

pouze mezi skupinou dívek a chlapců. (Římalová, 2016). Velmi zajímavá jsou zjištění autorek 

výzkumu O´Brien a Nagle (1987 In Průcha 2011), že děti, které si často hrají s loutkami či 

panenkami dostávají bohatší jazykový input, tento typ her upřednostňují právě zejména dívky. 

Jazykový input však není ovlivňován pouze typem dětské činnosti a charakterem hry, ale do 

určité míry i temperamentem a osobním typem dítěte. 
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Genderové rozdíly ve slovní zásobě mužů a žen byly sledovány již ve dvacátých letech 

Jespersenem, jenž došel ke zjištění, že slovník žen je zaměřen na věci z bezprostředního okolí, 

zatímco slovník mužů je tvořivější a rozmanitější. Výsledek výzkumu je však ovlivněn 

společenským kontextem, izolace žen a dívek od veřejného dění, vzdělávání a pracovního 

trhu se projevovala ve slovní zásobě. Jiným aspektem, do dnešní doby z části přetrvávajícím, 

jsou jazyková tabu. Ani dnes se pro dívky nesluší používat hrubá slova a naopak, chlapecká 

populace se vyhýbá užívání zdrobnělin a slovům citově zabarveným. (Valdrová, 2010). 

Již bylo řečeno, že slovní zásoba školáka je pozitivně ovlivňována četbou. Ve vztahu ke 

čtenářství existují výrazné genderové rozdíly. Téměř šedesát procent dívek považuje četbu za 

zábavnou, avšak necelých sedmdesát procent chlapců nikoliv. (Franklová, 2014). 

Z mezinárodního průzkumu čtenářské gramotnosti PISA, jenž se zaměřuje na porozumění 

textům, schopnost vyhledávat informace a interpretovat obsah, ale i na aktivní využívání textů 

k dosažení cílů jedince, rozšíření jeho potenciálu a znalostí, vyplývá, že komunikační 

kompetence jsou výrazně lépe osvojovány dívkami, nežli chlapci. (Straková, 2016). 

Genderové rozdíly je možno sledovat nejen v raném řečovém vývoji, ale i ve věku 10 – 15 let, 

jenž je pravidelně testován právě prostřednictvím výzkumu PISA.  

7. Rozvoj slovní zásoby v rámci institucionálního vzdělávání 

Rámec školního vzdělávání pro jednotlivé stupně (předškolní, základní i střední) je na obecné 

úrovni vymezován rámcovými vzdělávacími programy.  Prostřednictvím RVP jsou 

vymezeny základní požadavky státu na cíle, obsah a výstupy daných stupňů vzdělávání. 

Jednotlivé mateřské, základní a střední školy sestavují školní vzdělávací programy, které 

umožňují sledovat priority a silné stránky školy. (Franclová, 2013). V rámci všech 

vzdělávacích stupňů si dítě v průběhu vzdělávacího procesu osvojuje činnostně zaměřené a 

prakticky využitelné kompetence. Kompetence jsou souborem nejen vědomostí, ale i 

dovedností, schopností, postojů a hodnot vytvářejících předpoklady pro  celoživotní 

vzdělávání a pro spokojený a úspěšný život jedince. Nejedná se o izolované poznatky či 

jednoduché dovednosti, ale o činnostní výstupy a komplexní zkušenosti. (RVP PV, 2017). 

Získané kompetence žákovi pomáhají zvládat úkoly a situace, do nichž se dostává v běžném 

školním a osobním životě, později také v práci. Mít určitou kompetenci znamená být schopen 

přiměřeně reagovat, orientovat se a zaujmout k dané situaci či skutečnosti přínosný postoj. 

(RVP ZV, 2016). 
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Vzdělávání pro děti předškolního věku je institucionálně poskytováno mateřskými školami, 

lesními mateřskými školami, speciálními mateřskými školami40 a přípravnými třídami na 

základních školách. Všechny instituce mají povinnost řídit se rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání.41 Předškolní vzdělávací instituce maximálně 

podporují individuální rozvojové možnosti dítěte, usilují o dovedení dítěte do takové úrovně 

osobního rozvoje, která je pro něj individuálně dosažitelná. Rozdíly ve vzdělávacích 

možnostech a výkonech dětí jsou předškolními institucemi považovány za zcela přirozené a 

neměl by být vyvíjen tlak na jejich vyrovnávání. (RVP PV, 2017). 

Na všech stupních vzdělávání je podporován rozvoj slovní zásoby jako dílčí složky vedoucí k 

získání jedné z klíčových kompetencí42, kompetence komunikativní. Elementární forma 

komunikativní kompetence by měla být rozvíjena již v rámci předškolního vzdělávání, a to ve 

všech vzdělávacích oblastech43. Požadavky na rozvoj slovní zásoby dítěte předškolního věku 

jsou vymezeny ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, v podoblasti s názvem Jazyk a řeč 

v rámci Očekávaných výstupů. Dítě by mělo být schopno pojmenovat většinu toho, čím je 

obklopeno a na význam jemu neznámých slov se aktivně doptávat. Předškolák by dále dle 

očekávaných výstupů měl plynule vést rozhovor, sledovat obsah výpovědí a v případě, že 

řečenému nerozumí, formulovat otázky. Měl by samostatně a smysluplně vyjadřovat své 

myšlenky, pocity, mínění a úsudky. Měl by být schopen zpaměti reprodukovat říkanky, 

písničky a pohádky, sledovat či vyprávět nějaký příběh, popsat situaci (skutečnou nebo na 

obrázku) a v rámci svého řečového projevu používat synonymní, homonymní či antonymní 

lexikální jednotky. 

Dítě je dle požadavků RVP PV (2017) v rámci předškolního vzdělávání aktivně podporováno 

v porozumění a vytváření jednotlivých pojmů, v užívání spisovných, gramaticky správných 

                                                
40 Jelikož je RVP PV závazný pro všechny mateřské školy musí být hlavní zásady tvorby školního vzdělávacího 
plánu dodržovány i ve speciálních mateřských školách. Tyto školy si však vytvářejí upravené vzdělávací 
programy, vzdělávací cíle a nabídka jsou přizpůsobeny druhu a stupni postižení dětí.  
41 Pro označení rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je užívána zkratka RVP PV. 
42 Soubor klíčových kompetencí vymezených v RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV) je tvořen kompetencí 
komunikativní, kompetencí k učení, komptencí k řešení problémů, sociální a personální kompetencí, kompetencí 
občanskou a pracovní. (RVP, 2013). 
43 Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, 
interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzdělávací oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo, Dítě a 
jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Každá oblast zahrnuje vzájemně propojené 
kategorie: dílčí cíle (co učitel u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku (co učitel dítěti nabízí) a očekávané 
výstupy (předpokládané výsledky na konci předškolního vzdělávání). (RVP PV, 2017). 
 
Dělení vzdělávacího obsahu do vzdělávacích oblastí je pouhým pomocným schématem, které není prakticky 
upotřebitelné. Veškerý vzdělávací obsah v institucích předškolního vzdělávání je v integrované a činnostní 
povaze, obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí se vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují (RVP PV, 2017).  
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tvarů daných slov a ve výběru vhodných jazykových jednotek vzhledem ke komunikační 

situaci tak, aby jeho mluvní projev byl výstižný, vhodný a kultivovaný. Mnoho prakticky 

využitelných námětů, které tyto cíle sledují, nabízí Minaříková a kol. (1987). Autorky vhodně 

uvádějí, jak využít každou příležitost k rozvoji slovní zásoby dítěte. Například pobyty venku 

jsou bohatým zdrojem příležitostných pozorování okolí mateřské školy a proměn přírody. 

Učitel slovně vystihuje veškeré dění v okolí, používá synonymních jednotek, užívá takových 

výrazů, se kterými se děti běžně nesetkávají, s dětmi vede rozhovory, učí je formulovat vlastní 

stanoviska, naslouchá jejich zážitkům a zkušenostem, podporuje jejich souvislé vyjadřování. 

Autorky dále poukazují na důležitost práce s nevhodnými, hrubými či gramaticky 

nesprávnými slovními výrazy, učitel dítě neopravuje ani nenapomíná, ale zopakuje slovo ve 

tvaru správném, vhodnějším či výstižnějším. 

Učitel by měl neustále usilovat o rozvoj souvislého vyjadřování dítěte, a to v různých 

činnostech během celého dne.  Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle není pouze vedení 

rozhovorů s dítětem, k rozvíjení souvislého vyjadřování napomáhá i literární výchova v rámci 

níž dítě reprodukuje slyšené příběhy, popisuje ilustrace v knize, předvídá příběhy, vypráví 

vlastní zážitky a zkušenosti podobné zkušenostem či zážitkům postav z knih. 

(Těthalová, 2009b). Čtení a výběru literárních textů pro děti předškolního věku se věnuje 

například Gebhartová (2011). Předčítáním je dle autorky rozvíjena abstraktní představivost 

související s rozvojem dětské řeči a psychiky, dítě si ujasňuje a naplňuje jednotlivé pojmy a 

významy slov, seznamuje se s novými lexikálními jednotkami. Pro děti jsou velmi atraktivní 

říkadla a básně, jež lákají svou zvukovou kreativitou, libozvučností, rytmem, rýmem, 

možností zhudebnění, hromadného skandování či doprovázení obsahu říkadel a básní 

pohybem. Také Minaříková (1987) ve své publikaci představuje možné způsoby práce 

s metodou popisu či reprodukce vzhledem k věku, jazykové úrovni a psychické vyspělosti 

dítěte. V rámci popisu dítě zpočátku vyjmenovává jednotlivé prvky, postupně ho vyučující 

vede ke slovnímu zachycení vztahů vyznačených na obrázku, vystižení celkové atmosféry či 

vymýšlení výstižného názvu pro obrázek. Předškolní děti se učí reprodukovat příběh 

pohádky na základě obrázkové opory, později pohádku reprodukují pouze na základě 

slyšeného či viděného, přemítají a pojmenovávají, co ději v pohádce mohlo předcházet, jak by 

příběh mohl pokračovat, učí se příběhy vyprávět z pohledu jedné z postav, aj.  

Předškolní vzdělávací instituce by dítěti měly poskytovat bohatý rejstřík vyjadřovacích 

prostředků, četné příležitosti k osvojování nových pojmů a jejich užívání v praktických 

činnostech, rozvíjet cit pro tvorbu podrobného a výstižného slovního sdělení. Tímto jsou 
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systematicky vytvářeny předpoklady pro úspěšné pokračování ve vzdělávání na základních 

školách. (Tomášová, 2012). 

Také institucionální prostředí základních škol si klade za cíl pozitivně usměrňovat 

jazykový vývoj dítěte. Instituce základního vzdělávání dbají více na kultivovanost a 

gramatickou správnost mluvních projevů. Po nástupu dítěte do první třídy však může dojít 

k vytvoření psychické bariéry, jež u dítěte způsobuje regres v jazykovém vývoji. Mnohdy 

dochází ke ztrátě spontaneity dětského řečového projevu a zjednodušenému vyjadřování 

(Hájková, 2008). Proto je důležité vytvářet ve škole atmosféru bezpečí. Jazyková výchova 

prvního ročníku základní školy by neměla být zaměřena na teorii jazykového systému, ale na 

praktické komunikativní situace, v nichž je využívána přirozená komunikace. Proto se i 

v rámci základního vzdělávání velmi často využívá her, jež dítě snadno zaujmou, v rámci 

nich žáci bezprostředně uplatňují fantazii, kreativitu i dosavadní schopnosti, zkušenosti a 

dovednosti. Jazykové hry44 mohou být zaměřeny na zvukovou stránku jazyka, pravopis, 

čtení, psaní, nebo právě na lexikum a rozvíjení slovní zásoby. (Harčarová, 2007). 

Komunikace je na základních školách rozvíjena zejména v rámci vzdělávací oblasti jazyk a 

jazyková komunikace, do níž spadá výuka českého jazyka a literatury společně s výukou 

cizích jazyků. Opět je zde aktivně rozvíjena jedna z klíčových kompetencí, jíž má být 

absolvent dané školy vybaven na odpovídající úrovni, kompetence komunikativní. Žáci jsou 

vedeni k výstižnému a gramaticky správnému vyjadřování myšlenek nejen v mluvené, ale i 

psané podobě. Obdobně jako v institucích předškolního vzdělávání je dále kladen důraz na 

naslouchání druhým a schopnost argumentace. (RVP ZV, 2016). Na základních školách se 

žáci učí kriticky pracovat s nejrůznějšími informačními zdroji a komunikačními prostředky. 

Komunikativní kompetence je získávána nejen v hodinách jazyka, ale díky mezipředmětovým 

vztahům, projektům a průřezovým tématům45, jež reflektují aktuální problémy současného 

světa a jsou příležitostí pro vzájemnou spolupráci, diskuzi, vyslovení názoru a rozvíjení 

                                                
44 Jazyková hry a obecně jazyková výchova jsou na prvním stupni základních škol zaměřeny zejména na rozvoj 
zvukové stránky jazyka, na dovednosti naslouchat a mluvit. Velmi důležitou je schopnost správně vyslovovat, 
jelikož žáci prvních tříd se učí spojovat zvuk (hlásku) s určitým znakem (písmenem). Pokud dítě vyslovuje 
špatně, je proces osvojování písmen ztížený, jelikož jím vyslovovaná hláska nemá stejnou podobu jako hláska 
oficiální. (Hájková, 2008) 
45 Průřezová témata propojují činnost žáků v rámci jednotlivých předmětů, ale i s činnostmi realizovanými 
mimo školu. Průřezovými tématy jsou: Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 
Mediální výchova. (RVP, 2013). 
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v oblasti zájmů, postojů a hodnot, ve všech vzdělávacích oblastech46 a předmětech. 

(Franclová, 2013). 

Výzkum z anglického prostředí dokládá důležitost rozvoje slovní zásoby v rámci školního 

prostředí. Rozsah slovní zásoby dětí ze sociálně slabších či méně podnětných rodin je až o 

třetinu nižší než slovní zásoba intaktního dítěte. Výzkum dokazuje, že děti s nízkou slovní 

zásobou v první a druhé třídě dosahovaly nižších výsledků i v sekundárním stupni vzdělávání. 

(Biemiller, 2013). 

8. Diagnostika lexikálně sémantické jazykové roviny 

Úroveň a míra chápání jednotlivých instrukcí, sdělení, vyprávění či porozumění pojmům, 

stejně jako vyjadřovací schopnosti dítěte, rozsah slovní zásoby a schopnost vytváření 

souvislých, smysluplných vyjádření toho, co dítě prožívá či myslí, jsou sledovány v rámci 

diagnostiky lexikálně sémantické jazykové roviny, jež je součástí diagnostiky školní 

připravenosti (Bednářová, Šmardová, 2010). Dílčí složky školní připravenosti by měly 

ideálně být hodnoceny odborným týmem tvořeným učitelem mateřské či základní školy, 

speciálním a sociálním pedagogem (Lipnická, 2016). Míra porozumění řeči a schopnosti 

vyjadřování je monitorována prostřednictvím orientačních zkoušek verbálních schopností. 

Tato pedagogická diagnostika jazykových schopností by měla být prováděna učitelem 

v dané instituci soustavně s využitím autorizovaných diagnostik, vhodných částí testů 

v upravené verzi, nebo na základě pozorování, hry, analýzy procesu a výsledků činností 

dítěte. (Kohoutek, 2006). Ke sledování vývoje dítěte lze používat podpůrné diagnostické 

materiály, jež slouží zároveň jako soubor podnětů, činností a her k udržení správného 

řečového vývoje. Takovou diagnosticko - didaktickou pomůcku představuje například 

Klokanův kufr. (Švancar, 2014). Jako podpůrný diagnostický materiál sloužící k zpřehlednění 

informací o vývoji dítěte, k orientaci v míře pokroků a odhalení oblastí vyžadujících 

individuální práci, lze využívat také portfolia. Individuální záznamy o dítěti lze vhodně 

doplňovat pomocí kruhového schématu Co už umím od J. Svobodové. (Hegrová, 2014). 

K pedagogické diagnostice jsou dále využívány programy sestavené pro děti s rizikem 

specifických poruch a soubory pracovních listů (př. Šimonovy pracovní listy). 

(Ležalová, 2012). 

                                                
46 Vzdělávacích oblastí je celkem devět. Kromě Jazyka a jazykové komunikace se jedná o Matematiku a její 
aplikaci, Informační a komunikační technologie, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
(dějepis, výchova k občanství), Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), Umění a kultura 
(hudební výchova, výtvarná výchova), Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova), Člověk a svět 
práce.  (RVP, 2013). 
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Většina škol netestuje děti předškolního a mladšího školního věku pomocí souboru 

psychologických testů, ale prostřednictvím souboru úkolů prověřujících utváření schopností 

potřebných pro školu, výsledkem takové diagnostiky pak je určení úrovně a kvality 

osvojených kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem předškolního 

vzdělávání (Těthalová, 2009a). Výše uvedené metody tak slouží spíše jako depistáž, 

pomáhají odhalit nedostatečnost ve verbálním vývoji. Vlastní diagnózu a odborný posudek o 

stavu vývoje poznávacích schopností a vývoje řeči stanovuje poradenský psycholog. 

(Kohoutek, 2006). 

Pozornost bývá při sledování vývoje verbálních schopností dětí pozdního předškolního či 

mladšího školního věku zaměřována nejčastěji na foneticko – fonologickou jazykovou rovinu, 

na zvukovou stránku jazyka a artikulační schopnosti dítěte (Durdilová, 2014).  I sledování 

rozsahu slovní zásoby dětí v tomto věku však má své opodstatnění. Velikost slovní zásoby se 

v tomto věku stává citlivým ukazatelem správnosti řečového vývoje dítěte. Vývoj řeči je 

pozvolna ukončován a jedním z doprovodných znaků je rychlý nárůst slovní zásoby. (Smolík, 

2014). Kvantita a kvalita slovní zásoby jsou dobrým ukazatelem celkového jazykového 

vývoje, protože „mezi slovní zásobou a měřítky gramatické komplexnosti je vysoká korelace“ 

(Bates, Goodman, 1997 In Smolík, 2014, s. 197). Odlišný vývoj v chápání pojmů, v utváření 

pojmových struktur či v osvojování slovní zásoby může narušit celkový vývoj jazykových 

schopností a formování dalších jazykových rovin, sekundárně se negativně projevuje i při 

osvojování čtení a psaní. Nedostatečná slovní zásoba může zabraňovat úspěšnosti edukačního 

procesu v prvních ročnících základní školy, jelikož zde jsou žáci hodnoceni z velké části 

podle úrovně verbálního projevu a vyjadřování. (Durdilová, 2014).  

Včasnou diagnostikou verbálních schopností jsou odhaleny předpoklady dítěte pro primární 

vzdělávání. Zjištěním nedostatečnosti v řečovém vývoji a vhodnou individuální podporou 

v dané oblasti se může předejít nadbytečné zátěži vzniklé školními povinnostmi a případnému 

neúspěchu dítěte. Učitel díky výsledkům diagnostiky zná kompetence jednotlivých žáků a měl 

by usilovat o plynulé navázání na jejich úroveň. Tím je zabraňováno kladení nepřiměřených 

nároků na dítě a naopak, eliminována stagnace těch dětí, jež jsou školně způsobilejší a 

zvládnou náročnější úkoly. (Lipnická, 2016). 
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9. Možnosti hodnocení slovní zásoby dětí mladšího školního věku v ČR a 

zahraničí 

Diagnostické testové materiály používané psychologem, logopedem či speciálním pedagogem 

mají odlišnou výpovědní hodnotu než orientační diagnostika prováděná pedagogem či 

rodičem (Klenková, 2006). Většina diagnostických materiálů mapuje obecné intelektové, 

kognitivní či jazykové schopnosti a hodnocení slovní zásoby je pouze jednou z položek testů. 

Nejčastějším vodítkem pro zhodnocení verbálních schopností v oblasti slovní zásoby je počet 

slov, která dítě v určitém věku ovládá. Durdilová (2014) zdůrazňuje potřebu bližšího 

kvalitativního zhodnocení slovní zásoby. Kromě počtu osvojených slov by testy měly 

vypovídat o jednotlivých slovních druzích a jejich početním zastoupení v mluvních projevech 

dítěte, měl by být více sledován způsob práce dítěte se sémantickým obsahem, způsob 

kategorizace jednotlivých pojmů. Durdilová (2014) i Smolík (2014) upozorňují na nutnost 

sledování aktivní i pasivní slovní zásoby při určování úrovně slovníku daného jedince. 

Sledování pasivní slovní zásoby, schopnosti porozumění, umožňuje odhalit schopnosti, které 

nemusí být z řečového projevu zcela zjevné. Míra produkce jednotlivých slov totiž není 

dostačujícím ukazatelem řečového vývoje, například nízká verbální produkce slov může vést 

k mylnému závěru, že dítě není dostatečně intelektově či jazykově schopné.  

Slovníkové testy se liší měřením slovní zásoby v porozumění a v produkci. Obrázkové testy 

pro měření slovní zásoby v porozumění47 často pracují na principu výběru z předložených 

obrazových pomůcek. Proband označuje obrázek, jenž dle jeho názoru nejlépe vystihuje 

zadané slovo. V nabídce obrázkových materiálů jsou často významově blízká slova, čímž je 

zjišťována povrchní či detailní znalost významu slova. Testy slovní zásoby v porozumění 

mohou být u dětí předškolního či mladšího školního věku již založeny na pouhém dotazování 

na význam slov48. Nevýhodou tohoto způsobu testování je však závislost výsledku testu na 

jazykových vyjadřovacích schopnostech, jelikož proband může slovu rozumět, ale 

k definování jeho významu musí znát a volit nejvýstižnější slova či jejich kombinace. 

Výsledek testů založených na dotazování je tak ovlivněn schopností produkce slov a 

schopností tvoření vět. Také testy slovní zásoby v produkci mohou být založeny na obrázcích 

                                                
47 Obrázkové testování pro zhodnocení v rámci oddílu pasivní slovní zásoby je používáno v testu Comprehensive 
receptive aexpressive vocabulary CREVT. (Durdilová, 2014). 
48 Dotazování na význam slov využívá Wechslerova inteligenční škála  (tak zvaný Pražský dětský Wechsler) 
v aktuální verzi WISC-III či Stanford- Binetova inteligeční škála (Smolík, 2014), ale také oddíl pro testování 
aktivní slovní zásoby v testu Comprehensive receptive aexpressive vocabulary CREVT. 



55 
 

znázorňujících příslušné předměty či děje49. Probandovým úkolem je pojmenovat obrázek, 

uvést synonymní či antonymní jazykovou jednotku, slovo podřazené a podobně. Zde může 

dojít k mírnému zkreslení výsledků, jelikož například jmenování synonym je závislé na 

velikosti jedincovy slovní zásoby a verbálním intelektu. (Smolík, 2014). 

Slovní zásoba je měřena a hodnocena také v rámci jednotlivých složek vývojových škál, 

testů intelektového vývoje či v rámci subtestů velkých testových baterií50 zaměřujících se 

na diagnostiku jazykových schopností. Proband v subtestech zaměřených na lexikálně 

sémantickou jazykovou rovinu například identifikuje související slova, popisuje souvislosti a 

vztahy mezi zadanými slovy, na základě asociace vyjmenovává zástupce určité významové 

kategorie či doplňuje výrok po vzoru zadaného příkladu. V některých testech se examinátor 

nezaměřuje přímo na dítě, ale prostřednictvím hodnocení rodiče či učitele posuzuje schopnost 

dítěte používat jazyk v sociálních situacích, tento doplňkový nástroj je nazýván 

pragmatickým profilem. (Durdilová, 2014). 

Další z možností testování slovní zásoby je analýza vzorků spontánního jazyka. Jedná se o 

metodu používanou zejména pro testování slovní produkce. Tato metoda nepracuje s předem 

sestavenými úlohami a položkami, jelikož usiluje o zachycení spontánní komunikace dítěte 

v konkrétní situaci. Nevýhodou tohoto typu testování slovní zásoby je závislost na 

examinátorových dovednostech vedení komunikace a schopnosti vytvořit pozitivní atmosféru, 

v níž se dítě nebude bát hovořit a spolupracovat. (Smolík, 2014). 

Durdilová (2014) upozorňuje, že slovník dětí předškolního či mladšího školního věku je 

relativně nestálý a proměnlivý v závislosti na konkrétní emoční situaci, zážitcích dítěte a 

charakteru doby. Tímto jsou způsobeny problémy s udržováním aktuálnosti některých 

diagnostických nástrojů využívaných k hodnocení slovní zásoby. Jazykové jednotky v testech 

užívané mohou být současným dětem neznámé nikoliv z důvodu jejich jazykové 

nedostatečnosti, ale z důvodu archaičnosti či nízkého výskytu testového slova v běžné dětské 

komunikaci. Podle autorky je řada českých verzí dostupných jazykových testů neaktuální, 

                                                
49 Zahraničním obrázkovým testem pro slovní zásobu v produkci je například Expressive Vocabulary Test EVT 
užívaný v USA. Jedním z neznámějších zahraničních obrázkových testů aktivní slovní zásoby je však Peabody 
Picture Vocabulary s aktuální verzí PPVT-IV za jehož obměnu v českém prostředí můžeme považovat Test 
slovní zásoby z Baterie testů jazykových schopností Málkové a Smolíka. Dalším obrázkovým testem v českém 
prostředí je Kondášova obrázkově slovníková zkouška. Oba české testy jsou užívány ke zjišťování školní zralosti, 
zatímco zahraniční testy jsou standardizovány pro široké věkové rozmezí až do věku devadesáti let. (Durdilová, 
2014; Smolík, 2014).  
50 Nejznámějšími zahraničními testovými bateriemi zahrnujícími probandy mladšího školního věku jsou CELF – 
Clinical Evaluation of Language Fundamentals, TOLD – Test of langure Development, ITPA – Illions Test of 
Psycholinguistic Abilities a Heidelberský test, jenž byl po určitou dobu dostupný i u nás. (Smolík, 2014). 
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přesto jsou tyto testy používány, jelikož poskytují možnost srovnání s  normou. Řešení pro 

velké množství logopedů a psychologů představují neoficiální překladové verze zahraničních 

testů. 

PRAKTICKÁ ČÁST  

10. Metodologická východiska a cíle výzkumného šetření 

Na počátku výzkumného šetření byla stanovena výzkumná otázka: 1) Jak se v kvantitě a 

kvalitě odlišuje či podobá vývoj lexikálně sémantické jazykové roviny dětí mladšího školního 

věku v přípravných a v prvních třídách? K výzkumné otázce byly stanoveny hypotézy: H1: 

Rozsah a kvalita aktivní slovní zásoby dětí mladšího školního věku s odkladem školní 

docházky nedosahuje rozsahu a kvality aktivní slovní zásoby dětí bez odkladu školní 

docházky/ H2: Děti mladšího školního věku s odkladem školní docházky nemají pasivně ani 

aktivně osvojeny předložky v takové míře jako děti bez odkladu školní docházky. Stanovena 

byla také druhá výzkumná otázka: 2) Jakým způsobem je podporován rozvoj slovní zásoby a 

předložek v prvních a přípravných třídách základních škol? 

Při plánování výzkumu a volbě metod bylo vycházeno z publikací zabývajících se 

kvantitativním, kvalitativním a pedagogickým výzkumem: Hendl (2012); Lašek, Chrzová 

(2003); Skutil (2011); Švec a kol. (2009).  

Hlavním cílem výzkumného šetření je komparace kvantity a kvality slovní zásoby dětí 

mladšího školního věku s odkladem a bez odkladu školní docházky se specifickým 

zaměřením na aktivní a pasivní osvojení předložek.  

Dílčím cílem praktické části diplomové práce je tvorba didaktické pomůcky, jež bude 

podporovat správné užívání předložek a porozumění jejich významu. Tato didaktická 

pomůcka zároveň plní ve výzkumném šetření úlohu nástroje umožňujícího porovnání výkonů 

obou skupin respondentů. Tvorba didaktické pomůcky dále vychází ze zjištění, že 

v logopedické a speciálně pedagogické praxi není dostatek pomůcek podporujících rozvoj 

předložkových výrazů. Dalším dílčím cílem výzkumného šetření je vytvoření přehledu, jakým 

způsobem, pomocí jakých pomůcek, metod a forem práce, je lexikálně - sémantická jazyková 

rovina rozvíjena v edukačním prostředí, z něhož respondenti pocházejí.  

Konceptuální obsahová analýza spontánního mluvního projevu dítěte umožňuje zachytit slova 

(znaky, koncepty) a zaznamenat frekvenci jejich výskytu. Sledována je přítomnost 

jednotlivých slovních druhů v mluvních projevech vzniklých popisem obrázku. Narativní data 
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jsou zkoumána kvantitativně. Metoda výkonového nestandardizovaného testování realizovaná 

prostřednictvím didaktické pomůcky v roli výzkumného nástroje slouží k zachycení míry 

pasivního a aktivního osvojení předložek. Veškerá data jsou zaznamenávána a analyzována 

kvantitativním způsobem za využití popisné statistiky. Je zhodnocena úspěšnost jednotlivců a 

jsou mapovány chybné odpovědi. Výsledky jsou vyhodnoceny pro obě skupiny respondentů a 

následně porovnány. Data jsou pro přehlednost převáděna do tabulek a grafů. 

Poznatky získané z výše uvedených fází výzkumu jsou prostřednictvím kvalitativní metody 

volného neformálního rozhovoru s třídními učiteli respondentů propojeny do souvislosti 

s jevy na vyšší úrovni. Generování otázek je spontánní podle přirozeného průběhu interakce, 

tazatel pouze rozvíjí téma, komunikační partner jinak zpracovává téma svým vlastním 

způsobem. Výsledky rozhovorů jsou shrnuty ve slovní zprávě spolu s doporučeními, jakým 

způsobem lze používané pomůcky, metody a formy práce upravit tak, aby byly rozvíjeny 

slovní druhy, jejichž porozumění či užívání se testováním ukázalo jako problematické. 

Výzkumný design studie lze tedy po metodologické stránce charakterizovat jako smíšený. 

K naplnění cílů výzkumného záměru je zvolena kombinace kvantitativních a kvalitativních 

metod. 

11. Charakteristika výzkumného vzorku 

Pro zařazení dítěte do testovaného souboru byly stanoveny určité podmínky. Výzkumný 

vzorek byl tedy do určité míry získán nenáhodně, prostřednictvím záměrného výběru. Hlavní 

a určující podmínkou byla pravidelná docházka dítěte do příslušného ročníku vzdělávací 

instituce. Do výzkumného vzorku byly začleněny pouze děti bez dominantního postižení či 

znevýhodnění (bližší charakteristika nedominantního postižení či znevýhodnění dále). Jednalo 

se o děti navštěvující první třídu základní školy a děti s odkladem školní docházky 

navštěvující třídu přípravnou. U takto vymezeného výzkumného vzorku dochází 

k věkové variabilitě, děti byly ve věku 6-8 let. Vzhledem k malému výzkumnému vzorku 

nejsou výsledky při analýze získaných dat ve vztahu k věku dítěte strukturovány, jelikož 

dalším členěním by docházelo ke ztrátě výpovědní hodnoty. Zařazení dítěte do testovaného 

souboru bylo dále podmíněno jednojazyčným rodinným jazykovým prostředím či 

dvojjazyčným s dominancí českého jazyka.  

Pro získání respondentů bylo osloveno čtrnáct základních škol regionu Praha 4 poskytujících 

vzdělávání pro žáky přípravných tříd a jedna základní škola v Královéhradeckém kraji. 

Výzkumný vzorek byl nakonec získán na základě spolupráce dvou přípravných tříd v Praze a 
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jedné první třídy základní školy v okrese Náchod. Celkem se výzkumu účastnilo 40 dětí, 

z toho 26 chlapců a 14 dívek. Pohlaví při výběru respondentů nebylo zohledňováno, poměr 

jeho rozložení ve výzkumném vzorku tedy nebyl záměrný.  

Celkový testovaný soubor se skládá ze dvou základních výzkumných vzorků. Jedna ze skupin 

respondentů byla tvořena dětmi navštěvujícími první třídu, druhá skupina byla tvořena dětmi 

z tříd přípravných. Ve skupině dětí z prvních tříd bylo 11 chlapců a 9 dívek. Skupinu 

respondentů z přípravných tříd tvořilo 15 chlapců a 5 dívek. Skupina dětí z přípravných tříd 

byla velmi heterogenní, tvořily ji děti sociálně či fyzicky nezralé, děti se zdravotním 

znevýhodněním, nesoustředěné a neklidné děti s diagnózou poruchy pozornosti či poruchy 

pozornosti s hyperaktivitou. Do výzkumného vzorku byly dále zařazeny děti s narušenou 

komunikační schopností, avšak pouze děti s poruchami zvukové stránky řeči, děti 

s narušeným tempem či plynulostí řeči a děti s opožděným vývojem řeči, nikoliv děti s těžkou 

vývojovou dysfázií. Do souboru nebyly zařazeny děti s mentálním postižením. Zúženým 

výběrem byly z výzkumného souboru eliminovány děti s výraznými odchylkami v lexikálně 

sémantické jazykové rovině. Úroveň lexikálně sémantické jazykové roviny může být 

ovlivněna nejen typem postižení, ale také sociálně ekonomickým statusem rodiny, vzděláním 

rodičů, podnětností rodinného prostředí, či kvalitou edukačního prostředí. Tyto skutečnosti 

představují rušivou proměnnou mající vztah k naší cílové proměnné a jejich působením 

mohou být výsledky zkreslovány. 

12. Popis výzkumného nástroje a procesu testování 

Stěžejní úlohy testového materiálu jsou provázány příběhem a mají v sobě prvek hry. Herní 

prvek i tematická návaznost byly zvoleny záměrně za účelem zvýšení atraktivity a ochoty 

plnění jednotlivých úkolů. Součástí testového materiálu je Obrázek č.151 sloužící k prolomení 

komunikační bariéry a k nácviku popisu, Obrázek č. 252 sloužící k samotnému testování a 

krabicový pokojíček53. Druhý mluvní projev vzniklý popisem Obrázku č.2 slouží již 

k samotnému testování a je nahráván, aby později mohl být slovnědruhově analyzován. Dítěti 

jsou nejdříve podány instrukce: „Za chvíli dostaneš svůj obrázek. Nejdříve si obrázek v klidu 

prohlédneš a až se ti bude chtít, začneš o něm vyprávět.“ a se slovy: Co na obrázku vidíš? A 

co se asi tak mohlo stát?“ je mu obrázek předložen. Pokud je dítě nesmělé a dlouho mlčí, 

výzkumník podotkne, že je zvědavý, co na obrázku vlastně je a že se na příběh těší. Pokud 

dítě stále mlčí, znovu se výzkumník příjemným, nenaléhavým tónem dotazuje: „Máš nějaký 
                                                
51 Příloha 1 – Obrázek č.1 k nácviku popisu 
52 Příloha 2 – Obrázek č.2 k  testování 
53 Příloha 3 – Krabicový pokojíček 
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nápad? Co na obrázku vidíš? Co se tam asi tak mohlo stát?“. Mluvnímu projevu dítěte 

výzkumník se zájmem naslouchá a dotazuje se minimálně, a to pouze takovým způsobem, aby 

odpovědi na jeho otázky nezkreslovaly výsledky spontánního užívání jednotlivých slovních 

druhů. Výzkumník se proto musí vyvarovat používání tázacích zájmen typu kdo, kde, proč. 

Do mluvního projevu dítěte je zasahováno pouze v případě delší odmlky dítěte a to 

otevřenými otázkami typu: „Napadá tě ještě něco?“, jež neovlivňují slovnědruhové 

zastoupení lexikálních jednotek, ale pouze motivují dítě k dalšímu mluvnímu projevu a 

snažení. Na závěr dítěti poděkujeme a řekneme, že jsme si jeho příběh a nápady rádi 

poslechli. 

Obrázek stále necháváme před dítětem a vyprávíme příběh, který se k obrázku váže: 

„Představ si, že ten kluk z obrázku se jmenuje Honza. Honzík má malou sestřičku Aničku. 

Anička je nejraději s bráchou v  pokojíčku. Zatímco Honza si hraje s auty a vláčky, ona má 

své kostky, ze kterých si staví věž a spokojeně přitom cucá dudlík. Honzíka už dlouhou dobu 

zajímalo, jaké to je, cucat takový dudlík. Je snad stejně sladký jako bonbóny a lízátka, která 

občas cucá on? Rozhodl se Aniččin dudlík ochutnat, a tak jí ho vytáhl přímo z pusy. V tu ránu 

malá Anička začala plakat, a hned potom hlasitě křičet. Honzík se jejího pláče vylekal stejně 

jako maminka, která už spěchá nahoru po schodech (můžeme hlasitě dupat) a blíží se 

k pokojíčku, aby zjistila, co se tady zase přihodilo. Honzík je zmatený a nenapadne ho nic 

lepšího, než dudlík začít honem někam schovávat.“  

S posledními slovy příběhu výzkumník obrací krabici, která dosud byla před dítětem, a 

odhaluje dětský pokojíček s nábytkem, hračkami, koberečky a postavičkou představující 

Honzu.  Interiér krabicového pokojíčku se podobá interiéru vykreslenému na obrázku. Dítě je 

vyzváno, aby otevřelo krabičku ležící v pokojíčku na zemi. V krabičce odhalí dudlík. Nyní je 

zadávána úloha testující míru pasivního osvojení předložek. Dítě drží laminovaný dudlík, 

který se Honza z příběhu rozhodl schovávat. Dítěti vysvětlíme princip dalšího úkolu: „Já ti 

teď budu říkat, kam Honza dudlík schovává, a ty ho tam budeš dávat, ano?“ Zprvu je zvolena 

předložka, která není v souboru předložek testovaných pro pasivní porozumění, abychom 

zjistili, zda dítě zadanému úkolu rozumí. Poté je již testován soubor vybraných předložek. 

Testování opět probíhá prostřednictvím vyprávění o Honzovi: „Nejdříve pohodil Honza 

dudlík NA krabici. Poté ho schoval ZA krabici. „Tohle nejsou žádné schovky, říká si Honza“, 

a tak dal dudlík POD kostku. Poté ho zkusil schovat DO šuplíku, a pak ho dal MEZI knihy. 

Honzík už byl zmatený, nevěděl, co má dělat, a tak se rozhodl nechat dudlík PŘED krabicí, a 

potom ho položil VEDLE krabice. Nakonec mu dudlík upadl UPROSTŘED koberečku. Na 
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koberečku seděla malá Anička, a když uviděla dudlík, nekřičela, ale přímo řvala! V tu chvíli 

bylo Honzíkovi všechno jasné. Anička pláče proto, že si vzal její dudlík! Vždyť ona je 

nešťastná. Honem dudlík vzal a vrátil ho Aničce do pusy.“ Po dobu testování je sledováno, 

zda dítě umisťuje dudlík na požadované místo v krabicovém pokojíčku a výsledky jsou 

zapisovány do záznamového archu.54 Do záznamového archu je kromě správnosti výsledků a 

doslovného znění chybných odpovědí zapsáno také jméno testovaného dítěte, datum a místo 

testování a číslo zvukového záznamu pořízeného z mluvního projevu nad Obrázkem č.2. 

V odluce alespoň dvou dnů je dítě testováno znovu. Zprvu je dítě vyzváno k rekapitulaci 

průběhu minulého sezení. Před dítětem je opět krabicový pokojíček i Obrázek č.2.: 

„Pamatuješ si ještě na příběh o Honzovi, který jsme si vyprávěli? Co se v pokojíčku stalo?“ 

Ze spontánního mluvního projevu je opět pořizován audio záznam sloužící k slovnědruhové 

analýze. Testování je rozděleno do dvou návštěv, aby nebyla snížena objektivita získaných 

výsledků vlivem předchozí zkušenosti, jelikož děti jsou na druhém sezení testovány pomocí 

totožného souboru předložek, tentokrát pro oblast aktivního užití, nikoliv pasivního 

porozumění. Vlastnímu testování opět předchází nácvik plnění úkolu: „Minule jsi dudlík 

schovával/a ty. Dnes ho budu schovávat já a ty vždy povíš, kam dudlík dávám, ano? Alepozor, 

můžeš jenom mluvit, ne ukazovat! Nejprve si to jen vyzkoušíme (vybíráme předložku a objekt 

v souboru pro testování nepoužité).“ Výzkumník pokládá dudlík na ta samá místa, na jaká byl 

pokládán dítětem v prvním testování a dotazuje se: „Kam Honza pohodil dudlík? A potom 

schoval Honza dudlík kam? Ani tahle schovka nebyla dost dobrá. Kde vidíš dudlík teď? 

Honza chvíli nevěděl, co dělat. Ale pak se rozhodl dát dudlík na nové místo. Kam ho Honza 

dal?“ Otázky musí být pokládány ve správném tvaru. Pokud chceme získat odpověď 

s předložkou do, musíme se dítěte správně zeptat „Kam dal Honza dudlík? (do krabice), 

nikoliv Kde je dudlík teď? (v krabici). Správnost odpovědí je spolu s doslovným zněním 

chybných odpovědí zapisována do záznamového archu z prvního setkání. 

Soubor testovaných předložek je utvořen z původních předložek na, za, pod, do a před. 

Do souboru testovaných předložek byly zařazeny také předložky nepůvodní, vzniklé z jiných 

slovních druhů či ustálených frází. Nepůvodními předložkami v testovém souboru jsou 

předložky vedle, uprostřed a mezi. Výraz vedle je předložkou významově i tvarově související 

s příslovci, výraz uprostřed byl původně podstatným jménem v předložkovém pádě, který 

přešel v příslovce a později nabyl funkce předložky, stejně jako výraz mezi, který však svou 

zřejmou motivovanost podstatným jménem a příslovcem ztratil (Kroupová, 1984). Předložky 

                                                
54 Příloha 4 – Záznamový arch 
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byly záměrně dávány do vazeb s objekty, s nimiž se nepoužívají obvykle či příliš často, aby 

odpovědi byly výsledkem skutečného porozumění významu předložky, nikoliv jednání 

spojeného s rutinou a zvyklostí (například předložka pod je dána do vazby s objektem kostky, 

nikoliv postelí či stolem, aj.. Předložky jsou testovány ve specifickém pořadí, jež by mělo být 

dodržováno zejména u předložek za/ před a vedle. Tyto předložky jsou záměrně použity 

pouze ve vazbě k jednomu objektu (krabici), aby nedocházelo k chybné interpretaci chápání 

významu předložek. Pokud dítě zprvu určí polohu za krabicí, měla by z tohoto určení pro něj 

vyplynout i poloha před a vedle. Prostorové vnímání každého dítěte může být odlišné a 

poloha za krabicí může být vnímána individuálně. Určení polohy za, před a vedle může být 

také ovlivněno místem sezení či stání dítěte, jež poposedává, stává a různě se naklání. Proto 

jsou výše zmíněné předložky používány pouze ve vazbě k jednomu objektu, jehož prostorové 

vnímání by se v průběhu krátkého testování nemělo měnit. 

13. Popis harmonogramu výzkumu  

Vlastnímu výzkumnému šetření předcházelo informování rodičů o účelu a průběhu studie. 

Žáci byli zařazeni do výzkumného šetření až na základě podpisu informovaného souhlasu55 

zákonnými zástupci. Výzkumné šetření probíhalo za spolupráce dvou pražských základních 

škol poskytujících vzdělávání pro žáky přípravných tříd. Výzkumný vzorek pro skupinu žáků 

prvních tříd byl získán v jedné základní škole z okresu Náchod. V době od 30.11.2016 do 

18.12.2016 probíhalo testování třinácti žáků v přípravné třídě ZŠ Jižní IV. a sedmi žáků 

v přípravné třídě ZŠ a MŠ Mendíků v Praze. V době od 12.12.2016 do 6.1.2017 probíhalo 

testování dvaceti  žáků v ZŠ Velké Poříčí. Výzkumné šetření probíhalo vždy v klidných 

 prostorách školy, v prázdné školní družině, volných třídách či kabinetech, bez rušivých 

elementů. V prostorách škol byl dále veden rozhovor s třídními vyučujícími o metodách a 

formách práce využívaných ve školách pro aktivní rozvoj slovní zásoby a předložek.  

Pro plnění jednotlivých úloh nebyl stanoven časový limit. Obvyklá doba trvání prvního 

testování byla deset až patnáct minut. Druhé testování již proběhlo zpravidla v časovém 

rozmezí pěti až deseti minut. Z důvodu vysoké nemocnosti dětí mladšího školního věku, 

vánočních besídek a prázdnin trvala prodleva mezi prvním a druhým testováním u některých 

žáků nikoliv stanovené dva až čtyři dny, ale v některých z případů i několik týdnů. Větší 

časová prodleva může negativně ovlivňovat výsledky slovnědruhové analýzy spontánního 

mluvního projevu. Projev dítěte by mohl být kratší a slovnědruhově chudší z důvodu, že si 

dítě na testování a příběh, který chceme, aby reprodukovalo, již nevzpomíná. Tento 

                                                
55 Příloha 5 – Žádost o svolení výzkumu, Informovaný souhlas 
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předpoklad však nebyl zcela naplněn. Děti si i po delší době příběh a jednotlivé činnosti 

pamatovaly, v rozvzpomínání jim nejspíše napomáhal předložený Obrázek č.2 a krabicový 

pokojíček. Je nutno vzít v potaz, že na plnění tohoto úkolu nemá vliv pouze časová prodleva, 

ale i kvalita pamětních funkcí a ochota dítěte mluvit nahlas před cizí osobou. 

14. Slovnědruhová analýza spontánního mluvního projevu 

Podkladem pro slovnědruhovou analýzu jsou mluvní projevy žáků vzniklé popisem a 

vyprávěním z rozvzpomínání (viz Kap. 12). V Grafu č.1 je zaznamenáno celkové početní 

zastoupení jednotlivých slovních druhů užitých ve veškerých mluvních projevech (popisech i 

vyprávěních) žáků přípravných tříd a žáků první třídy.  

Graf č. 1 - Početní zastoupení jednotlivých slovních druhů ve veškerých mluvních projevech 

 

Početní zastoupení je uvedeno pro názornost, jelikož rozdíly v užívání některých druhů slov 

nejsou procentuálně výrazné. Avšak procentuální zastoupení, zaznamenané Grafem č.2 a 

Grafem č.3, je stěžejní pro tvorbu zobecňujících závěrů, jelikož procenta vhodně eliminují 

rozdíl celkového počtu slov užitých žáky přípravných tříd a žáky první třídy.56 

                                                
56 Žáci přípravných tříd použili celkem 1044 jazykových jednotek. Žáci prvních tříd použili o 36 jazykových 
jednotek méně, tedy 1008. Ačkoliv rozdíl není výrazný, je nutno k němu veškeré výpočty sloužící k porovnávání 
kvantity slovní zásoby vztahovat. 
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Graf č. 2 - Procentuální zastoupení slovních druhů v přípravných třídách 

 

Graf č. 3 - Procentuální zastoupení slovních druhů v první třídě 

 

Z početního i procentuálního zastoupení je viditelné, že žáci přípravných tříd a žáci první 

třídy používali slovní druhy ve velmi podobném kvantitativním zastoupení. Avšak určité 

odchylky v užívání jednotlivých slovních druhů existují. Žáci přípravných tříd užívali 

k výstavbě mluvního projevu výrazně méně spojovacích výrazů a podstatných jmen než žáci 

třídy první. V mluvních projevech předškoláků lze vysledovat také nižší míru zastoupení 

sloves, číslovek či přídavných jmen. Mluvní projev dětí z přípravných tříd však byl výrazně 

bohatší na užívání příslovcí, částic a zájmen, v menší míře pak na užívání citoslovcí a 

předložek. 
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Výrazné procentuální rozdíly v užívání jednotlivých slovních druhů jsou uváděny 

v následující interpretaci a lze je též vyčíst z Grafu č.2 a Grafu č.3. Prostřednictvím Grafu č.4 

a Grafu č.5 je zaznamenán rozdíl v počtu užití jednotlivých slovních druhů ve 

veškerých mluvních projevech a v popisu či vyprávění žáků přípravných tříd. Záporné 

hodnoty prozrazují, o kolik jednotek byl daný slovní druh v mluvních projevech žáků 

přípravných tříd zastoupen méně, než u žáků třídy první. Kladné hodnoty vyjadřují, o kolik 

jednotek byl určitý slovní druh v mluvě žáků přípravných tříd použit více, než v projevech 

žáků třídy první. 

Graf č. 4 - Početní rozdíl slovních druhů užitých v mluvních projevech žáků přípravných tříd 

 

Graf č. 5 - Početní rozdíl slovních druhů užitých v popisech a vyprávěních žáků přípravných tříd 

 

Téměř polovina veškerých slov užitých v mluvních projevech žáků mladšího školního věku 

byla tvořena podstatnými jmény a slovesy. Každé druhé zvolené slovo bylo podstatným 
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jménem či slovesem. Zjištění, že jádrem slovní zásoby jsou tyto slovní druhy, není 

překvapujícím, jelikož se jedná o slovní druhy s elementární větně skladební funkcí.  

Třicet procent veškerých sloves užitých v mluvních projevech žáků z přípravných ročníků 

tvořily tvary slovesa být a mít (př.: Holčička a kluk jsou na koberci na tom dole a je tam i 

záclona./ Maj tam míč a krabici. ). Důvodem častého užívání těchto sloves může být jejich 

univerzální a široký význam. Avšak v projevech žáků první třídy tvořila tato slovesa 

s obecným významem pouze dvacet procent užitých sloves. Lze tedy usoudit, že žáci prvních 

tříd se vyjadřují prostřednictvím sloves se specifičtějším významem lépe vystihujícím 

skutečnost a její okolnosti (př.: A taky tam leží míč vedle auta./ Pak tam vidím koleje./ A na 

koberci si hrajou dvě děti.) 

Podstatná jména užitá v projevech žáků z nultých ročníků a v projevech žáků první třídy 

plnila zpravidla pojmenovávající funkci a byla užívána zejména v prvním (je tam…) a čtvrtém 

pádě (a ještě tam vidím…). Tato skutečnost může souviset nejen s myšlenkovým rozvojem 

žáků mladšího školního věku, převahou názorného uvažování nad abstraktním (viz Kap.3), 

ale i s charakterem výzkumného nástroje, jelikož děti měly popisovat obrázek dětského 

pokoje a dávaly přednost pojmenovávání statických objektů (př.: Je tam lokomotiva, 

stavebnice, kniha, ten plyšák, míč, ten houpací koník na polici, tři knížky, záclona, okno, 

postel a ještě dvě děti.), před vykreslením vztahů a dění (př.: Že třeba ten starší hoch ho mohl 

kopnout tak, že ho to trefilo.).  

Podstatná jména v mluvních projevech žáků první třídy tvořila 29% veškerých užitých 

jazykových jednotek. Zástupnost podstatných jmen v projevech předškoláků byla nižší o tři 

procenta. Z Grafu č.5 lze vyčíst, že k zápornému početnímu rozdílu v užívání podstatných 

jmen docházelo pouze při popisu obrázku, nikoliv při vyprávění. Nižší zástupnost 

podstatných jmen v popisech žáků přípravných tříd může vypovídat o nižší míře soustředění a 

zaměřenosti na cíl. Žáci přípravných tříd odbíhali od tématu, chtěli si hrát a plně se 

nesoustředili na zadání úkolu (popsat obrázek), byli uspokojeni tím, že na obrázku 

zaznamenali a pojmenovali alespoň některé z objektů. Žáci třídy první postupovali v popisu 

systematičtěji a detailněji, měli tendenci pojmenovat veškeré objekty a v jejich  popisu se 

zaměřovali na detaily, mnozí z nich přecházeli k popisu děje až po vyjmenování veškerých 

objektů zaznamenaných na obrázku (př.: žák přípravné třídy: Tady je medvídek/ žák první 

třídy: Na posteli sedí medvídek. Má červený šatičky a mašličku.). 
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Vyšší výskyt podstatných jmen v mluvních projevech prvňáků může souviset také s nižším 

výskytem zájmen v jejich mluvních projevech. Zájmena nejčastěji zastupují za jména 

(podstatná či přídavná). Zájmena v mluvních projevech žáků první třídy tvořila 14% 

veškerých jazykových jednotek, o dvě procenta méně než u žáků tříd přípravných. Na základě 

tohoto zjištění lze konstatovat, že žáci první třídy volili méně neurčitých jazykových jednotek 

se zastupující funkcí (zájmen) a dávali přednost jazykovým jednotkám vyjadřujícím 

skutečnost přesněji, detailněji či výstižněji, a proto je v jejich mluvních projevech 

zaznamenán vyšší počet podstatných a přídavných jmen. Častější používání zájmen 

v mluvních projevech žáků přípravných tříd může vypovídat o omezené slovní zásobě. Žáci 

přípravných tříd buď nemají aktivně osvojeny jazykové jednotky, jimiž by skutečnost 

vyjádřili lépe, nebo nemají potřebu skutečnost blíže určovat.  

Žáci přípravných ročníků výrazně nadužívali tvary neurčitých zájmen nějak/ý,á,é a takov/ 

ý,á,é. Neurčitá zájmena byla žáky přípravných tříd používána v trojnásobném množství než 

ve skupině žáků první třídy. Žáci první třídy namísto slovního spojení s neurčitým zájmenem 

nějak/ý,á,é či takov/ ý,á,é užívali podstatných a přídavných jmen vystihujících skutečnost 

výstižněji (př.: namísto slovního spojení s neurčitým zájmenem nějaká holčička užívali 

označení s přídavnými a podstatnými jmény malá holčička/ miminko, které brečí, aj.). Žáci 

přípravných tříd dále používali dvojnásobné množství ukazovacích zájmen tenhle/ ten, tahle/ 

ta, tohle/ to a neurčitých zájmen někdo, něco. Z Grafu č.5 lze vyčíst, že k vyšší početní 

zástupnosti zájmen v mluvních projevech žáků přípravných tříd docházelo v popisu, nikoliv 

ve vyprávění, jež můžeme považovat za spontánnější. 

Z kvantitativních dat výzkumu dále vyplývá, že žáci první třídy používali ve větší míře než 

žáci tříd přípravných spojovací výrazy. Spojky tvořily 16% veškerých jazykových jednotek 

užitých v projevech žáků první třídy. U předškoláků spojky tvořily 13% užitých jazykových 

jednotek. Lze dojít k závěru, že žáci prvních tříd se více zaměřují na vyjadřování 

mluvnických a významových poměrů mezi větami či jejich členy. Avšak ačkoliv bylo v první 

třídě používáno větší množství spojek, téměř 70% všech užitých spojovacích výrazů bylo 

tvořeno slučovací spojkou a. V mluvních projevech žáků nultých ročníků tvoří spojka a 

 necelých 50% užitých spojovacích výrazů. Druhým nejužívanějším spojovacím výrazem byla 

v obou třídách spojka že, dále se shodně jednalo o časté užívání spojek protože, co a nebo. 

Ojediněle byly v obou testovaných skupinách užívány spojky aby a ale. Žáci přípravných tříd 

ojediněle použili spojovací výrazy i a když, tyto spojky se v repertoáru žáků první třídy 

neobjevily vůbec. Lze tedy dojít k závěru, že žáci nultých ročníků neprojevovali takovou 
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tendenci vyjadřovat vztahy a významy prostřednictvím spojek, avšak repertoár jimi 

požívaných spojovacích výrazů byl širší a bohatší než repertoár spojek užívaných žáky první 

třídy. 

Příslovce tvořila 11% veškerých užitých výrazů v mluvních projevech žáků přípravných tříd. 

Jedná se o tři procenta více, než u žáků třídy první. Příslovce naznačují okolnosti děje či 

vlastnosti. V projevech obou skupin dětí mladšího školního věku převažovala zájmenná 

příslovce, jež obdobně jako zájmena plní zástupnou funkci. Zájmenná příslovce tvořila 70% 

veškerých užitých příslovcí v mluvních projevech dětí z nultých tříd a 64% veškerých 

příslovcí užitých dětmi z první třídy. Nejfrekventovanějšími příslovci u obou testovaných 

skupin byla příslovce tam a tady57 (př.: A jeden tam brečí. A po kolejích tam jede vlak. A taky 

tam leží míč vedle auta. A krabice tam je./ A tady je mašinka, jak se na ní dívá miminko. A že 

tady jsou barevný knížky, tři.) Nejfrekventovanějším příslovcem jiného druhu než zájmenného 

bylo příslovce míry ještě, nadužívané zejména dětmi v přípravných třídách (př.: Tohle je 

miminko a ještě tady jsou knížky a ještě tady míček). Ojedinělými příslovci pak byla příslovce 

místa (př.: nahoru/ někam) a způsobu (hezky/ smutně) či času (už). 

Předložky tvořily 5% všech jazykových jednotek užitých v mluvních projevech žáků 

přípravných tříd a 4% jazykových jednotek užitých žáky první třídy.  Nejčastěji užívanou 

předložkou v projevech obou skupin dětí mladšího školního věku byla předložka na. Dále 

byly s vyšší frekvencí užívány předložky do, pod, za a v/e. Ačkoliv bylo kvantitativní 

zastoupení předložek v mluvních projevech žáků přípravných tříd vyšší, kvalitativně se 

repertoár předložek nelišil. 

Grafy č.2 a č.3 zobrazují skupinu procentuálně méně zastoupených slovních druhů. Jednalo se 

o přídavná jména, jež tvořila 3% veškerých jazykových jednotek v mluvních projevech žáků 

první třídy a 2% v projevech předškoláků. Rozdíl v užívání přídavných jmen tedy nebyl 

natolik výrazný. Zajímavým je zjištění, že k výraznějšímu rozdílu v užívání přídavných jmen 

docházelo pouze v rámci popisu obrázku, nikoliv ve spontánním vyprávění (viz Graf č.5). 

Žáci první třídy více vyjadřovali vlastnosti a vztahy zachycené na obrázku. V jejich projevu 

převažovalo pojmenovávání barev a kvalit objektů (zelená, modrá a červená knížka/ fotbalový 

míč/ chlupaté bačkory/ plyšový medvěd). V obdobném množství byla u obou skupin 

používána přídavná jména velký a malý, jež se objevovala i ve stupňovaných tvarech (menší, 

                                                
57 Avšak příslovce tady získalo u žáků prvních tříd vysokou početnost pouze díky nadměrnému užívání této 
jazykové jednotky u třech žáků. Ve skupině přípravných tříd bylo užívání této jazykové jednotky rozptýleno 
mezi vyšší počet žáků. 
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větší). Žáci nultých tříd použili s vyšší četností pouze přídavné jméno houpací k označení 

hracího koně a přídavné jméno s hodnotícím aspektem hezký.  

Částice jsou další skupinou početně méně zastoupených slovních druhů v mluvních projevech 

dětí mladšího školního věku. Částice tvořily 3% jazykových prostředků užitých v mluvních 

projevech předškoláků, v mluvních projevech dětí první třídy byl výskyt částic o dvě procenta 

nižší. Děti z přípravných tříd častěji vyjadřovaly nerozhodnost a nejistotu pomocí jazykových 

jednotek třeba, asi, souhlas a přitakání pomocí částic hm, no. Žáky obou skupin byla v hojné 

míře užívána částice už (Už vím. Já už to mám.) V menší míře pak byly u obou skupin 

používány částice vyjadřující ne/souhlas: ano, jo, ne.  

Číslovky se vyskytovaly ve zcela totožném početním zastoupení (viz Graf č.1), avšak 

vzhledem k odlišnému množství veškerých použitých jazykových jednotek tvořily u žáků 

první třídy 2% všech slov a u žáků přípravných tříd pouze 1%. Lze tedy říct, že v mluvních 

projevech žáků první třídy byla častěji prokazována tendence přesného vyjadřování množství, 

počtu či dílů celku. (př.: Kostičky, pár jich jsou na zemi, tři./ To druhý miminko zbouralo 

tomu prvnímu hrad./ Jedna záclona a druhá ne.). Žáci prvních tříd tímto prokázali lepší 

schopnost abstraktního myšlení, jelikož číslovky neoznačují přímo jednotlivé předměty, ale 

jejich množinu. 

Citoslovce se objevila v jedno procentuálním zastoupení u žáků nultých ročníků, u žáků 

prvních tříd jejich užívání hranice jednoho procenta ani nedosáhlo. Prostřednictvím citoslovcí 

děti z nultého ročníku spontánně vyjadřovaly své pocity ze zadaného úkolu (údiv nad dětským 

pokojíčkem - jé/ radost z toho, že si vzpomínají na náplň předešlého setkání jó/ vyjádření 

smutku a dojetí, že úkol končí – ach jo). Dále byla citoslovce používána při prožívání rozpaků 

(hm, no). Častější užívání citoslovcí dětmi v přípravných třídách může vypovídat o jejich 

přetrvávající bezprostřednosti, otevřenosti a hravosti. 

14.1 Shrnutí a význam poznatků získaných slovnědruhovou analýzou 

Výsledky výzkumného šetření zaměřeného na sledování jazykových dovedností dětí mladšího 

školního prokazují, jak kognitivní, emocionální a sociální zralost respondentů může 

ovlivňovat jazykové dovednosti a výkony podávané v rámci testování.  

Zajímavé bylo sledovat, jak emocionální a zejména sociální zralost žáků první třídy (viz Kap. 

4) paradoxně stavěla mezi respondenta a výzkumníka větší komunikační bariéru. Žáci prvních 

tříd působili v kontaktu s výzkumníkem stydlivěji a ostýchavěji než žáci přípravných tříd. 

Žáci nultých ročníků byli v kontaktu s výzkumníkem otevřenější a uvolněnější, nechali se 
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pohltit příběhem a hrou, příběh dále podle své fantazie rozvíjeli a přicházeli s vlastními 

návrhy. Testování brali jako hru, neobávali se neúspěchu či nesprávné odpovědi. 

V mluvních projevech žáků prvních tříd se však pozitivně odrážela schopnost udržet 

pozornost a soustředit se na cíl. Žáci prvních tříd byli v plnění úkolu preciznější, soustředili se 

na zadání úkolu a jeho správné a úplné provedení. Neodbíhali od tématu a jejich mluvní 

projev byl méně rozvláčný a více výstižný. Ačkoliv mluvní projevy žáků první třídy byly 

méně rozsáhlé, zvolené jazykové jednotky měly vyšší výpovědní hodnotu a podávali o 

skutečnosti přesnější, výstižnější informace. Tuto tendenci dokazuje například nižší početní 

zastoupení sloves s univerzálním významem. Žáci prvních tříd dávali před užíváním 

neurčitých jazykových jednotek se zastupující funkcí přednost vyjadřování prostřednictvím 

jazykových jednotek popisujících skutečnost a její okolnosti výstižněji, detailněji a 

konkrétněji. Tato tendence se dále projevovala četnějším užíváním podstatných a přídavných 

jmen, spojovacích výrazů a číslovek. Tyto slovní druhy sloužili žákům první třídy 

ke zpřesňujícímu vykreslení objektivních, a v případech užití číslovky i abstraktních, vztahů 

zaznamenaných na obrázku. 

V mluvních projevech žáků přípravných tříd se odrážela bezprostřednost a spontánnost 

převažující v jejich chování. Žáci nultých ročníků s odkladem školní docházky ve svém 

vyjadřování používali více slovních druhů vyjadřujících pocity, rozpaky a nerozhodnost či 

subjektivní názory. Zejména se jednalo o vyšší četnost užívání citoslovcí a částic. Tendence 

směřovat mluvní projev k sobě samému se dále projevovala častějším užíváním přídavným 

jmen s hodnotícím aspektem. Mluvní projevy žáků přípravných tříd byly rozsáhlejší, avšak 

děti s odkladem školní docházky se nevyjadřovaly natolik určitě a výstižně jako žáci první 

třídy. K popisu obrázku používali předškolní děti neurčité tvary slovních druhů či jazykové 

jednotky s univerzálním významem a často docházelo k jejich opakování.  

Žáci mladšího školního věku z obou testovaných skupin se v mluvním projevu zaměřovali 

zejména na popis konkrétních, statických objektů, méně pak na popisu vztahů a okolností. 

Zásadní vliv lze přisuzovat zjištění, že porozumění trvalým entitám označovaným 

podstatnými jmény je snazší než porozumění vlastnostem, dějů a okolnostem. Tato skutečnost 

vede ke snazšímu zapamatování a tedy i užívání jazykových jednotek odkazujících na věci 

tady a teď (viz Kap. 6.2). Tendence žáků mladšího školního věku zaměřovat se na popis 

konkrétního a statického může souviset také s nedostatečným rozvojem abstraktního myšlení 

a málo rozvinutou schopností zobecňování charakteristickou pro tento věk. (viz Kap. 3) 
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15. Analýza pasivního porozumění významu předložek 

V rámci testování předložek bylo sledováno pasivní porozumění stanovenému souboru 

předložek a aktivní užívání těchto a dalších spontánně užívaných předložkových výrazů 

(viz Kap. 12). Počet správných odpovědí a nejen množství, ale i podobu náhrad jednotlivých 

předložkových výrazů umožňují zvýraznit křížové tabulky. Křížové Tabulky č.1 a č.2 shrnují 

výsledky pasivního porozumění předložkovým výrazům u žáků přípravných tříd a žáků první 

třídy. Barevně odlišená políčka zobrazují množství případů správného porozumění předložce, 

ostatní početní údaje v sloupci vypovídají o množství a typu náhrad. Pod čarou je v tabulkách 

pro pasivní porozumění zaznamenáno určení místa, jež nebylo součástí testovaného souboru 

předložkových výrazů. 58 

Pasivní porozumění předložkám u žáků přípravných tříd 

Tab č. 1- Předložky v pasivním porozumění žáků přípravných tříd 

 
NA 

krabici 
ZA 

krabici 
POD 

kostku 
DO 

šuplíku 
MEZI 
knihy 

VEDLE 
krabice 

PŘED 
krabici 

UPROSTŘED 
koberce 

NA 20x - - - - - - - 

ZA - 17x - - 1x - 1x - 

POD - - 17x - - - - - 

DO - - 3x 20x 4x - - - 

MEZI - - - - 14x - - - 

VEDLE - - - - 1x 19x - - 

PŘED - - - - - 1x 18x - 

UPROSTŘED - - - - - - - 20x 

vlevo - 2x - - - - - - 

vpravo - 1x - - - - 1x - 

 

Žáci přípravných tříd chybovali nejvíce v porozumění předložce mezi. Dudlík byl nejčastěji 

vkládán nikoliv mezi knihy, ale do některé z  knih. Chyba v porozumění mohla být způsobena 

úvahou, že je tímto dudlík vkládán mezi listy knihy. Chybné porozumění předložce mezi se 

ojediněle projevovalo uložením dudlíku za knihy či vedle poslední z knih umístěných v řadě.  

Druhým nejčastěji chybným porozuměním bylo porozumění významům předložek za a pod. 

Při určování polohy za krabicí pokládali žáci přípravných tříd dudlík vpravo či vlevo od 

krabice. Pokládání dudlíku na jednu z bočních stran krabice jako do polohy za krabici nemusí 

být nutně chybné (jelikož předložka za je první ze souboru předložek vázaných na prostor 

                                                
58 Princip interpretace dat  křížových tabulek pro pasivní porozumění: Pokyn žákovi „Honza dal dudlík před 
krabici“ – osmnáct respondentů dalo dudlík správně před krabici, jeden z respondentů vzhledem k jím 
vymezenému prostorovému chápání (Viz Kap. 11) nesprávně za krabici a jeden z respondentů nesprávně vpravo 
od krabice) - Tab. 1. 
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okolo krabice – následují předložky vedle a před), avšak určené poloze za krabicí musí nadále 

odpovídat žákem určená poloha před krabicí.  

Neporozumění významu předložky pod se projevovalo vkládáním dudlíku nikoliv pod 

dřevěnou hrací kostku, ale do krabice. Tohoto omylu se respondenti pravděpodobně 

dopouštěli vlivem tvaru krabice. Krabice svým tvarem mohla některým z žáků připomínat 

kostku či krychli. Žáci v porozumění předložce pod pravděpodobně chybovali také vlivem 

neznalosti významu předložkového výrazu či vlivem nepozornosti, pokud se nechali vést 

prvotním nápadem a intuicí – (najít kostku - kostku zaměnili za krabici, a do té se přeci často 

něco dává – nevložili dudlík pod krabici, ale do krabice). 

Ojediněle žáci přípravných tříd chybovali v porozumění předložkám před a vedle krabice. 

Maximální úspěšnosti pak dosahovali v porozumění předložkám na, do a uprostřed. 

Pasivní porozumění předložkám u žáků první třídy 

Tab č. 2 - Předložky v pasivním porozumění žáků první třídy 

 
NA 

krabici 
ZA 

krabici 
POD 

kostku 
DO 

šuplíku 
MEZI 
knihy 

VEDLE 
krabice 

PŘED 
krabici 

UPROSTŘED 
koberce 

NA 20x - - - - - - - 

ZA - 19x 1x - - - - - 

POD - - 19x - - - - 1x 

DO - - - 20x 3x - - - 

MEZI - - - - 17x - - - 

VEDLE - - - - - 19x - - 

PŘED - - - - - - 18x - 

UPROSTŘED - - - - - - - 19x 

vlevo - 1x - - - 1x 1x - 

vpravo - - - - - - 1x - 

 

Z Tabulky č.2 lze vyčíst, že i u žáků první třídy docházelo nejčastěji k chybování 

v porozumění předložce mezi. Chybující žáci první třídy také vkládali dudlík namísto mezi 

knihy do knihy, tedy mezi listy jedné z  knih.  

Druhým nejproblémovějším porozuměním bylo porozumění významu předložky před. Místo 

před krabicí bylo ztotožňováno s místem vpravo či vlevo od krabice, toto určení bylo 

považováno za chybné pouze, pokud neodpovídalo prvotně určenému prostoru za krabicí.  

Ojediněle žáci prvních tříd chybovali v porozumění předložkám za, pod, vedle a uprostřed. 

Maximální úspěšnosti dosáhli v porozumění předložkám na a do. 
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15.1  Shrnutí a význam poznatků získaných testováním pasivního 

porozumění předložkám 

Graf č. 6 - Pasivní osvojení předložek - počet správně porozuměných předložek 

 

Na základě dat zobrazených v Tabulkách č.1 a č.2 a Grafu č. 6 lze soudit, že žáci mladšího 

školního věku měli největší problémy s porozuměním významu předložky mezi. Po pokynu, 

aby dudlík dali mezi knihy, následovalo vložení dudlíku do jedné z knih, ojediněle vedle 

poslední z knih či za knihy.  

Dále často docházelo k chybám v porozumění předložkám vztahujícím se k  prostoru 

vymezeného okolo krabice: za, před a pod. Dudlík byl po vyzvání pokládán nikoliv za 

krabici, ale vlevo či vpravo od krabice, takto vymezený prostor za krabicí byl při analýze 

považován za chybný, pokud neodpovídal respondentově následnému určení prostoru před 

krabicí. K  chybě v určování prostoru před a za krabicí mohlo docházet také vlivem toho, že si 

žáci neuvědomovali vzájemnou podmíněnost určení místa za a před. Mezi testováním 

porozumění významu předložce za a před bylo testováno porozumění čtyřem jiným 

předložkám (pouze jedna z nich, předložka vedle, se opět vázala na prostor okolo krabice), 

mohlo se tedy také stát, že respondenti si neuvědomili jimi předem vymezený prostor za 

krabicí a při určování prostoru před krabicí vnímali umístění krabice a prostor okolo ní opět 

nově a odlišně. Toto nové a odlišné vnímání mohlo být způsobováno neklidem některých 

z dětí přípravných tříd. Děti se na židličce nadzvedávaly, poposedávaly si a různě se 

nahýbaly. Ačkoliv bylo všem žákům k sezení a plnění úkolu určeno jedno místo, mohlo u 

některých z chybujících žáků dojít k chybování nikoliv vlivem neporozumění významu 
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předložky, ale změnou vnímání prostoru vzniklou fyzickým přesunem (náklonem trupu a 

hlavy, nadzvednutím, aj.). 

K chybování při určení prostoru pod kostkou docházelo zejména u žáků přípravných tříd, 

kteří dudlík nesprávně vkládali do krabice tvarem připomínající kostku. Chyba mohla být 

způsobena nejen vlivem tvaru krabice, ale také vlivem nepozornosti, nedbalosti či touhy úkol 

rychle splnit. Chybující žáci mohli být vedeni prvotním nápadem a intuicí - najít kostku/ jako 

první si žák všímá krabice/ jiný předmět, který by mohl být kostkou nehledá/ do krabice se 

něco často dává/ žák nevkládá dudlík pod krabici, ale do krabice. Této chybě mohlo být 

předcházeno bližší specifikací objektu: A pak Honza dal dudlík pod hrací/ dřevěnou kostku.  

Porozumění předložkám na a do bylo u všech žáků nultých ročníků i žáků první třídy 

bezchybné. Téměř bezchybné bylo i porozumění předložce uprostřed, v jejímž určení 

chyboval pouze jeden žák první třídy.  

16. Analýza aktivního užívání předložek 

Tabulky č.3 a č.4 zaznamenávají předložky v aktivním osvojení u žáků přípravných ročníků a 

žáků první třídy. Počet správně aktivně užitých předložek je zaznamenán opět v barevně 

odlišném políčku, ostatní početní údaje v sloupci vypovídají o množství a typu náhrad určité 

předložky. Pod čarou jsou uvedeny předložkové a příslovečné výrazy, jež byly pro určení 

polohy dudlíku spontánně použity, avšak nebyly součástí testového souboru.  

V rámci interpretace aktivního užívání jednotlivých předložek bude hovořeno o správných a 

chybných užitích předložkových výrazů. Za správná užití jsou považována užití očekávaná 

vzhledem k souboru testovaných předložek. Za chybné užití je pro potřebu interpretace 

považováno nejen užití předložky nerespektující její význam, ale i užití odlišné. Termín 

odlišné užití je užíván v případech, kdy respondent použil jinou zpravidla méně výstižnou či 

naopak velmi specifikující předložku či příslovce, avšak nedopustil se tím významové chyby. 

Například předložka uprostřed byla správně/ očekávaně užita pouze dvěma žáky přípravných 

tříd. Zbylé děti použily pro označení polohy dudlíku předložku na koberci, nikoliv uprostřed 

koberce. Označení polohy dudlíku jako na koberci není nepravdivé či v pravém slova smyslu 

chybné, toto užití je však vzhledem k očekávanému užití předložky uprostřed odlišné, a proto 

je v rámci analýzy výsledků výzkumu užití tohoto náhradního předložkového výrazu 

považováno za chybné. 
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Předložky aktivně užívané žáky přípravných tříd 

Tab č. 3 -  Předložky v aktivním užívání žáky přípravných tříd 

 
NA 

krabici 
ZA 

krabici 
POD 

kostku 
DO 

šuplíku 
MEZI 
knihy 

VEDLE 
krabice 

PŘED 
krabici 

UPROSTŘED 
koberce 

NA 20x 4x 1x - - 1x 3x 18x 

ZA - 13x 1x - 1x - - - 

POD - - 18x - - - - - 

DO - - - 20x 4x - - - 

MEZI - - - - 9x - - - 

VEDLE - 2x - - 4x 16x 4x - 

PŘED - - - - - - 12x - 

UPROSTŘED - - - - - - - 2x 

vlevo/doleva - - - - - 1x - - 

vpravo/ 
doprava - 1x - - - - - - 

k/ ke - - - - 2x - 1x - 

mimo - - - - - 1x - - 

dopředu - - - - - 1x - - 

 

Z Tabulky č.3 lze vyčíst, že v přípravných třídách byla předložkou s nejčastějším chybným-

odlišným užitím předložka uprostřed. Žáci přípravných ročníků k označení dudlíku v poloze 

uprostřed koberce předložkový výraz uprostřed téměř nepoužívali. Osmnáct žáků z dvaceti 

označilo dudlík uprostřed koberce jako dudlík na koberci. Spontánně byl tedy volen 

předložkový výraz s méně místně specifikujícím významem.  

Předložkou s druhou nejvyšší  chybovostí byla předložka mezi. Honza podle respondentů 

pokládal dudlík nikoliv mezi knihy, ale do knih či vedle knih, ojediněle byly použity výrazy 

ke knihám a za knihy.  

Namísto předložky před, při umístění dudlíku před krabici, volili žáci přípravných tříd 

k označení místa předložky vedle a k/ke. Honza podle odpovědí respondentů nedával dudlík 

před krabici, ale vedle krabice či ke krabici. Tímto způsobem určená poloha dudlíku je při 

analýze výsledků považována za chybnou-odlišnou (není chybná v pravém slova smyslu, 

avšak za chybnou v rámci analýzy výsledků je vnímána, jelikož poloha dudlíku vymezená 

těmito předložkami je méně přesná či vzhledem k testovanému souboru předložek 

neočekávaná). K významové chybě však docházelo v případech, kdy bylo umístění dudlíku 

před krabicí označeno jako na krabici. Obdobně docházelo k chybám a odlišnostem v určení 

místa za krabicí. Namísto předložky za byly chybně-odlišně užívány předložky vedle a 

vpravo, častěji však docházelo opět k významově chybnému užití předložky na krabici.  
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V rámci aktivního užívání předložky vedle krabice docházelo ojediněle k chybnému-

odlišnému užití předložek vlevo od krabice/ dopředu a mimo, či k významově chybnému užití 

předložky na. Umístění dudlíku pod kostkou bylo ojediněle významově nesprávně označeno 

jako za kostkou a na kostce. S maximální správností a vhodností byly žáky přípravných tříd 

užívány předložky na a do. 

Předložky aktivně užívané žáky první třídy 

Tab č. 4 - Předložky v aktivním užívání žáky první třídy 

 
NA 

krabici 
ZA 

krabici 
POD 

kostku 
DO 

šuplíku 
MEZI 
knihy 

VEDLE 
krabice 

PŘED 
krabici 

UPROSTŘED 
koberce 

NA 20x - 1x - - 3x - 16x 

ZA - 18x 2x - 2x - - - 

POD - 1x 17x 1x 1x - 1x - 

DO - - - 19x 7x - - - 

MEZI - - - - 7x - - - 

VEDLE - 1x - - 3x 14x 1x - 

PŘED - - - - - - 15x - 

UPROSTŘED - - - - - - - 3x 

vlevo/ 
doleva - - - - - - - - 

vpravo/ 
doprava - - - - - - - - 

k/ ke - - - - - - 3x - 

mimo - - - - - 1x - - 

dopředu - - - - - 1x - - 

od/ ode - - - - - 1x - - 

nad - - - - - - - 1x 

 

Z Tabulky č. 4 lze vyčíst, že také u žáků první třídy byla předložkou s nejčastějším chybným-

odlišným užitím předložka uprostřed, jež byla nahrazována předložkovým určením na 

koberci, ojediněle pak předložkou nad kobercem.  

Totožné s výsledky žáků přípravných tříd je i druhé nejčastější chybování, a to v užívání 

předložky mezi, namísto níž byly užívány odlišné výrazy do knih, vedle knih a ojediněle se 

vyskytovalo významově chybné užití předložek za knihami či pod knihami.  

Skupinou předložek s problémovým užitím byly opět předložky vázané na prostor okolo 

krabice, u žáků první třídy se jednalo zejména o problémové užití předložek vedle a před. 

Namísto užití předložky vedle žáci volili předložkové a příslovečné výrazy mimo krabici, 

dopředu krabice a od krabice, nejčastěji však docházelo k významové chybě užitím předložky 

na krabici. Namísto očekávaného užití předložky před, docházelo nejčastěji k chybnému-
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odlišnému užití předložek k/ke krabici, ojediněle vedle krabice a dále ojediněle k významově 

chybnému užití předložky pod krabici.  

K méně častému, avšak vyskytujícímu se chybování docházelo v užívání předložek pod a za. 

Prostorové umístění dudlíku pod kostkou bylo s významovou chybou označováno jako za 

kostkou a ojediněle dokonce na kostce. K označení umístění dudlíku za krabicí bylo ojediněle 

chybně-odlišně užito předložky vedle a s významovou chybou předložky pod krabicí. 

16.1 Shrnutí a význam poznatků získaných testováním aktivního užívání 

předložek 

Graf č. 7 - Aktivní osvojení předložek - počet správně užitých předložek 

 

Z dat shrnutých v Tabulkách č.3 a č.4 a z Grafu č.7 lze soudit, že nejméně aktivně osvojenou 

předložkou u žáků mladšího školního věku byla předložka uprostřed. K označení umístění 

dudlíku uprostřed malého koberečku byla žáky přípravných tříd i žáky třídy první užívána 

předložka na koberci. Užití předložky uprostřed je pravděpodobně příliš specifikující a 

rozlišující, spontánně ji užilo pouze pět žáků z celkových čtyřiceti.  

Druhou nejméně aktivně osvojenou předložkou ze souboru testovaných předložek byla 

shodně u obou testovaných skupin předložka mezi v označení polohy dudlíku mezi knihami. 

Pro určení umístění dudlíku mezi knihami byly žáky přípravných ročníků i žáky první třídy 

užívány předložky do knih a vedle knih. Žáci přípravných tříd dále označovali dudlík mezi 

knihami ještě neurčitěji a obecněji jako dudlík, který dal Honza ke knihám.  

Pro označení umístění dudlíku před, za a pod krabicí byly poměrně často užívány jiné 

předložkové či příslovečné výrazy. Při umístění dudlíku před krabici docházelo u žáků 
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přípravných tříd i u žáků první třídy ke spontánnímu užívání méně určujících předložek vedle 

krabice a k/ke krabici. Tyto předložky nespecifikují místo uložení dudlíku natolik přesně, jako 

předložka před krabicí. Obdobně byla v několika případech užita namísto předložky vedle 

předložka s obecnějším významem mimo, ojediněle pak docházelo k používání místo naopak 

specifičtěji a přesněji určující předložky vpravo. Při umístění dudlíku za krabici docházelo 

k zobecňujícímu určení polohy jako vedle krabice, ojediněle k bližší specifikaci pomocí 

předložky vpravo, avšak v chybném významovém užití. Po umístění dudlíku na krabici či do 

šuplíku bylo k vymezení prostoru ve všech případech použito totožně předložek na a do. 

V Grafu č.8 jsou zaznamenány předložkové a příslovečné výrazy, jež byly spontánně užity 

žáky přípravných ročníků a žáky první třídy v rámci testování aktivního osvojení předložek. 

V grafu jsou viditelné shody a odchylky v četnosti užívání jednotlivých výrazů. 

Graf č. 8 - Četnost užití jednotlivých předložkových a příslovečných výrazů 

 

V rámci aktivního osvojení předložek žáci mladšího školního věku nejčastěji k označení 

umístění dudlíku spontánně používali předložky na a do. Předložka na však byla v 15% 

případů užívána významově nesprávně. Žáci první třídy i žáci přípravných tříd užívali 

předložku na chybně k označení dudlíku vedle krabice a pod kostkou. Žáci přípravných 

ročníků také k určení umístění dudlíku před a za krabicí. Z toho může vyplývat, že žáci 

mladšího školního věku významu předložky na nerozumí dostatečně a používají ji nesprávně 

k vyjádření významů předložek vedle, pod, za a před. Avšak s větší pravděpodobností se 

jedná o předložku, kterou mají žáci aktivně velmi dobře osvojenou, a proto ji často používají 
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k vyjádření těch prostorových vztahů, pro něž nemají aktivně osvojené vhodné předložkové či 

příslovečné výrazy.  

Druhou skupinu nejčastěji spontánně a aktivně užívaných předložek tvořily předložky za, pod 

a vedle. Předložka vedle patřila mezi jedny z nejfrekventovanějších s nejvyšší 

pravděpodobností proto, že má obecný význam umožňující univerzální užití. Tato předložka 

byla používána ve vyšší četnosti u žáků přípravných tříd, a to zejména k označení umístění 

dudlíku za krabicí a před krabicí. Užíváním předložek za či před mluvčí specifikuje umístění 

objektu konkrétněji a přesněji. Předložky určující umístění dudlíku výstižněji byly používány 

ve vyšší početní zástupnosti žáky prvních tříd.  Rozdíl v užívání předložek za a vedle, tedy 

v užívání předložky určující místo výstižněji a předložky s obecným určením místa je 

znatelný z Grafu č.8.  

Z Grafu č.8 je dále viditelné, že užívání předložkových či příslovečných výrazů uprostřed, 

k/ke, mimo, dopředu, od/ ode, nad, vlevo/ doleva, vpravo/ doprava bylo u obou testovaných 

skupin ojedinělé. V projevech žáků mladšího školního věku téměř nedocházelo ke 

spontánnímu užívání předložky uprostřed, ačkoliv v rámci testování pasivního osvojení se 

jednalo o jednu z předložek s nejmenší chybovostí v porozumění. Nejspíše se jedná o příliš 

určující a specifikující předložku a v rámci aktivního užití je pro žáky mladšího školního věku 

jednodušší a přirozenější namísto předložky uprostřed ve slovním spojení uprostřed koberce 

užít předložku na koberci. Předložky s obecnějším významem k/ke, mimo a od/ode byly 

nejčastěji spontánně užívány při umístění dudlíku položeného vedle krabice. Ojediněle byl 

namísto předložky vedle užíván místo blíže určující příslovečný výraz dopředu. Předložka 

k/ke byla používána také k vyjádření umístění dudlíku mezi knihami či před krabicí.  

Úspěšnost v užívání předložek – boxgraf 

V rámci testování aktivního užívání předložkových výrazů u žáků přípravných ročníků a žáků 

první třídy bylo získáno několik skupin dat. Odpovědi jednotlivých žáků byly analyzovány a 

byla určena jejich správnost či chybnost. Pro souhrnné zhodnocení a porovnání správnosti 

odpovědí žáků z přípravných ročníků a žáků z první třídy byl vybrán krabicový graf, jelikož 

je vhodný pro porovnání menších souborů. Krabicový graf je vhodným jednak k popisu míry 

centrální tendence, jednak k porovnání rozptýlenosti měření dat, tedy také k zachycení 

výrazně odlehlých hodnot. Výhodou tímto způsobem naměřených dat je získání rezistentního 

odhadu střední hodnoty (mediánu), jež není citlivý vůči krajním hodnotám, jako je citlivý 

například průměr (Hendl, 2012).  
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Krabicový Graf č.9 sestrojený pro porovnání správnosti užívání předložek vypovídá o tom, že 

žáci přípravných ročníků ani žáci první třídy nedosáhli vyššího počtu správných odpovědí 

nežli sedm. Tedy, že žáci mladšího školního věku ve svém projevu vždy užívali alespoň tři 

předložky s významovou chybou nebo předložky z testovaného souboru nahrazovali jinými 

předložkovými či příslovečnými výrazy s obecnějším či naopak velmi úzce specifikujícím 

významem.  

Graf č. 9 - krabicový graf - úspěšnost v aktivním užívání předložek 

 

Po odhlédnutí od ojediněle dosahovaných minim a maxim lze říci, že žáci přípravných tříd 

užívali správně čtyři až více než šest předložek. Výkony žáků první třídy byly méně 

rozrůzněné, pohybovaly se v rozmezí pěti a více než šesti správných odpovědí. Míra centrální 

tendence pak vypovídá přesněji o tom, že žáci přípravných tříd nejčastěji dosahovali pěti či 

šesti správných odpovědí (medián 5,5), žáci tříd prvních dosahovali nejčastěji šesti správných 

odpovědí (medián 6).59 Žák přípravné třídy tedy chyboval v užívání zhruba čtyř až pěti 

předložek, žák první třídy se dopouštěl chyby zhruba v užívání čtyř předložek. 

Z rozložení kvartilů60 v Grafu č.9 je viditelné, že množství jednotlivými žáky správně užitých 

předložek se více lišilo u dětí přípravných tříd, jejichž výsledky byly rozrůzněnější, 

variabilnější. Avšak grafické znázornění třetího kvartilu prozrazuje, že skupina žáků s vyšším 

                                                
59 V průměru žáci přípravných tříd dosahovali 5,4 správných odpovědí a žáci první třídy 5,6 správných 
odpovědí. Nevýhodou hodnot získaných výpočtem aritmetického průměru je citlivost této míry centrální 
tendence vůči krajním hodnotám maxima a minima.  
60 Kvartily dělí soubor na čtyři části, z nichž každá obsahuje 25% jednotek. Boxgraf zaznamenává dolní kvartil 
(Q1 = 25%), druhý kvartil neboli medián (Q2 = 50%) a horní, třetí kvartil Q3 (75%). Díky tomuto zobrazení 
podílu údajů lze sledovat míru rozptýlenosti dat. (Hendl, 2012). 
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počtem správných odpovědí byla v přípravných třídách početnější, nežli skupina žáků 

s vyšším počtem správných odpovědí v první třídě.  

Výsledky získané analýzou správnosti užívání předložek lze shrnout následovně. Maximum 

dosažených správných odpovědí bylo u obou testovaných skupin totožné. Výsledky žáků 

první třídy byly méně rozrůzněné, lze tedy říci, že žáci první třídy podávali stabilnější 

výkony. Tvrzení, že žáci první třídy dosahovali ve správnosti užívání předložek lepších 

výsledků, než žáci přípravných tříd dokazuje míra centrální tendence. Avšak rozdíl ve 

správnosti užívání předložkových výrazů nebyl natolik výrazný, jak by se vzhledem 

k přítomnosti postižení či znevýhodnění žáků přípravných tříd mohlo očekávat.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Data získaná zkoumáním pasivního porozumění u žáků přípravných ročníků a první třídy se různila ještě 

méně. Krabicový graf sestrojený pro zhodnocení správnosti odpovědí v rámci pasivního osvojení významů 

předložek není součástí práce, jelikož měl příliš malou výpovědní hodnotu. Míra centrální tendence se shodně 

pohybovala v hodnotě osmi správných porozumění na žáka přípravné i první třídy. Totožnou pro přípravné i 

první třídy byla také hodnota maximálního dosaženého počtu správných odpovědí, jichž bylo v přípravných i 

prvních třídách osm. Krabicový graf zaznamenal pouze jedinou rozlišnost, a to v minimálním počtu správných 

odpovědí, jenž byl u žáků přípravných tříd pět a u žáků tříd prvních šest.  
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17. Odlišnosti v pasivním a aktivním osvojení předložek 

Grafy č. 10 a 11 znázorňují rozdíly v pasivním porozumění a aktivním užívání předložek u 

žáků přípravných tříd a u žáků třídy první. 

Graf č. 10 - Počty správného porozumění a užití předložek - žáci přípravných tříd 

 

Graf č. 11 - Počty správného porozumění a užití předložek - žáci první třídy 

 

K největšímu rozdílu v míře pasivního porozumění a aktivního užívání docházelo shodně u 

obou testovaných skupin u předložky uprostřed. Této předložce správně porozuměli veškeří 

žáci přípravných tříd a v první třídě chyboval pouze jeden žák, avšak aktivně ji ve svém 

projevu používalo pouhých 10% žáků z přípravných ročníků a 15% žáků z první třídy.  
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Shodně u obou skupin docházelo také k druhému nejvýraznějšímu rozdílu v míře porozumění 

a užívání, a to u předložky mezi. V přípravných třídách významu předložky porozumělo 70% 

žáků, avšak aktivně předložku užilo pouze 45% dětí. V prvních třídách aktivně užívalo 

předložku dokonce jen 35% žáků, ačkoliv významu předložky porozumělo 85% třídy.  

Další rozdíly v porozumění a aktivním užívání předložek již byly méně výrazné a 

nedocházelo ke shodě v rozdílu u obou testovaných skupin. Například 95% žáků 

z přípravných tříd porozumělo významu předložky před, avšak ve vlastním projevu ji použilo 

60% žáků. V první třídě docházelo k  výraznějšímu rozdílu ve správném porozumění 

předložce vedle v 95% případů a jejímu užití v 75% případů.  

K opačnému jevu, procentuálně vyššímu zastoupení předložky v aktivním slovníku namísto 

předpokládaného pasivního, došlo pouze u předložky pod ve skupině žáků přípravných tříd. 

Jednalo se o rozdíl 15%, avšak v početním zastoupení se jedná o rozdíl jednoho žáka, jelikož 

významu předložky správně porozumělo sedmnáct žáků, avšak aktivně předložku použilo 

žáků osmnáct.  

Ke zcela totožné míře procentuálního zastoupení v aktivním i pasivním slovníku docházelo u 

předložek na a do u žáků přípravných tříd, u žáků třídy první pouze u předložky na. K téměř 

totožné míře aktivního i pasivního osvojení docházelo u předložky pod a u žáků první třídy 

také u předložky do. 

Výsledky získané testováním pasivního a aktivního osvojení jednotlivých předložek dokládají 

obecný předpoklad, že pasivně je rozuměno významům mnoha jazykových jednotek, avšak 

aktivně je užíváno pouze omezené množství z nich. Mezi počtem pojmů, jimž dítě rozumí a 

počtem výrazů, jež aktivně používá, je asymetrický vztah. (viz Kap. 2.2). 

18. Aktivity užívané pro rozvoj slovní zásoby v přípravných a prvních 

třídách 

Vyučující žáků přípravných tříd a žáků první třídy byli dotazováni, jakým způsobem rozvíjí 

slovní zásobu dětí mladšího školního věku. Blíže byly zjišťovány zejména metody a formy 

práce rozvíjející osvojování předložek. Výsledky rozhovorů jsou shrnuty v následující slovní 

zprávě spolu s doporučeními, jakým způsobem lze používané pomůcky, metody a formy 

práce upravit, aby byly rozvíjeny ty slovní druhy, jejichž porozumění či užívání se testováním 

ukázalo jako problematické. 
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18.1 Rozvoj slovní zásoby vyprávěním 

Slovní zásoba dětí mladšího školního věku byla shodně ve všech testovaných třídách 

rozvíjena prostřednictvím vyprávění příběhu, jehož osnova je zaznamenávána obrázky. 

Úkolem žáků je seřadit obrázky na základě dějové posloupnosti a slovně reprodukovat takto 

vzniklý příběh. Rozeznávání příčin a následků, tedy i samotná reprodukce, je snazší, pokud 

jsou náměty příběhu převzaty ze známých pohádek. Správné rozeznání vztahů a určení 

seriality děje je obtížnější, pokud obrázky zaznamenávají příběh, jež dítěti není známý. 

Užíváním této didaktické pomůcky jsou rozvíjeny veškeré slovní druhy, zejména pak 

jazykové jednotky vyjadřující děj a jeho okolnosti. Dále je vhodně podporováno ucelené 

vyjadřování prostřednictvím vět a souvětí. Tuto didaktickou pomůcku lze snadno vyrobit 

laminací obrázků znázorňujících klíčové události  příběhu.  

Vyprávění je produkcí vlastního mluvního projevu a může být velmi vhodnou metodou 

přispívající nejen k rozvoji slovní zásoby, ale obecně k rozvoji jazykových dovedností. Žáci 

jedné z přípravných tříd každé pondělní ráno vyprávějí zážitky z víkendu. Tento mluvní 

projev je opírán o vlastnoručně zhotovené obrázky-koláže, na nichž jsou zachyceny události, 

předměty a osoby důležité pro uplynulý víkend. Dětské koláže jsou dobrým podnětem 

k zavedení rozhovoru mezi učitelem a žákem či mezi žáky samotnými. Tímto je rozvíjena 

ochota a touha žáků komunikovat. 

V jedné z přípravných tříd byl pro rozvoj slovní zásoby užíván učební systém Logico piccolo. 

Jedná se o rámeček s barevnými knoflíky, s nimiž dítě manipuluje za účelem označení 

správných odpovědí. Do rámečku se vkládají karty s úkoly z příslušné vzdělávací oblasti. 

Karty rozvíjející jazykové dovednosti se zaměřují na rozvoj chápání významu jednotlivých 

pojmů a myšlenkových operací přiřazování, porovnávání či řazení dle posloupnosti (obdobně 

jako u vyprávění založeného na reprodukci příběhu). Tato pomůcka je vhodná zejména pro 

individuální práci, žák postupuje dle svého tempa a sám si může kontrolovat správnost 

odpovědí. 

18.2 Rozvoj slovní zásoby pojmenováváním obrázků 

Slovní zásoba žáků mladšího školního věku byla shodně v přípravných třídách i první třídě 

rozvíjena spolu s prvotním osvojováním písmen. V přípravných třídách byla za tímto účelem 

zhotovena didaktická pomůcka fungující na principu puzzle. Žák pojmenovává obrázek a 

nachází k němu pasující puzzle s odpovídajícím počátečním písmenem zobrazovaného slova. 

Dále byla k osvojování písmen a rozvoji slovní zásoby používána společenská hra Abeceda 
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v kostce od Albi. Hra obsahuje několik karet s obrázky znázorňujícími slova, jež začínají na 

totožné písmeno.  Žáci se s písmeny a slovy dále seznamovali prostřednictvím karet 

znázorňujících určitou osobu, věc či zvíře. Karty byly rozstříhány svisle do proužků podle 

počtu písmen (každý z proužků obsahoval část obrázku a pod ním jedno z písmen daného 

slova). Úkolem žáka bylo složit obrázek a pojmenovat osobu, věc či zvíře na obrázku. 

Veškeré metody pojmenovávání obrázků podporují utváření pojmů a užívání správných 

jazykových jednotek k jejich označení. Výše zmíněnými úlohami je však podporováno aktivní 

užívání zejména podstatných jmen. Didaktické pomůcky lze snadno upravit za účelem 

podpory aktivního užívání jiných slovních druhů, a to vyobrazením dějů, okolností, vztahů či 

vlastností.  

V přípravných třídách byla slovní zásoba dále rozvíjena prostřednictvím obrázkového čtení. 

Učitel předčítá ucelený psaný text, v němž jsou některé z událostí, osob, zvířat či věcí 

zaznamenány nikoliv prostřednictvím slov, ale obrázků. Žáci sledují text s obrázky spolu 

s učitelem a doplňují vhodné jazykové jednotky odpovídající obrázku. Tímto je rozvíjena 

nejen obsahová, ale i formální stránka jazykového projevu žáka. Žák musí na základě 

významových vztahů v textu doplnit významově správnou jazykovou jednotku a použít ji 

v gramaticky správném tvaru.  

18.3 Rozvoj slovní zásoby jazykovými hrami 

Jazykové hry (viz Kap.7) byly využívány zejména ve výuce žáků první třídy. Jedna 

z používaných jazykových her je založená na popisu myšleného. Žák na základě instrukcí 

popisuje věc, osobu, zvíře, děj, událost či místo (stanovením hranic pro myšlené a popisované 

může být rozvoj slovní zásoby zaměřen na konkrétní slovní druh). Spolužáci se na základě 

žákova popisu snaží uhodnout, na co žák myslí. Dotazováním na myšlené je popisující žák 

vhodně nucen k bližšímu určení, specifikaci a používání výstižnějších jazykových jednotek. 

Jazykovou hrou rozvíjející slovní zásobu a podporující vyjadřování subjektivních názorů je 

posílání míčku v kruhu. Míček je v kruhu posílán některému ze spolužáků, avšak žák 

posílající míček musí odůvodnit své rozhodnutí (př.: Posílám míček Tomášovi, protože se mi 

zdá smutný a chci mu udělat radost/ protože má hezké triko/ aj.). 

Slovní zásoba může být dále rozvíjena jazykovou hrou založenou na vyjmenovávání všeho 

potřebného, co se musí zabalit na dovolenou. Žák vymyslí a pojmenuje jednu věc, kterou by 

si s sebou zabalil na dovolenou. Další z žáků uvede výčet všech věcí již ostatními spolužáky 

zabalených a přidá svůj návrh. Tímto aktivita podporuje schopnost zapamatování. Pro rozvoj 
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jiných slovních druhů nežli podstatných jmen lze zavést pravidlo odůvodnění. Žák uvede, co 

by si s sebou zabalil a proč. Tímto jsou žáci opět vedeni k výstižnému vyjadřování. Hra může 

být tematicky obměňována (Co vše si koupím / Co budu potřebovat na koláč, aj.). 

Poslední z jazykových her užívaných v  první třídě byla hra na obchodního zástupce, jehož 

jméno, původ a zboží začínají na stejné písmeno (Jsem Zdeněk, jedu k vám ze Znojma a vezu 

zelí). Tímto způsobem je rozvíjena nejen slovní zásoba vlastních a místních jmen, ale i 

osvojování písmen a sluchová percepce. Dále, pokud bychom stanovili pravidlo, že jméno, 

původ a zboží každého z žáků - obchodních zástupců, bude dáno abecední posloupností, by 

byla podporována i znalost abecedy. 

18.4 Metody a formy práce užívané pro rozvoj předložek 

Předložky byly v jedné z přípravných tříd rozvíjeny prostřednictvím vlastní didaktické 

pomůcky. Didaktická pomůcka je tvořena papírovou krabicí s otvory pro zasunování špejlí. 

Na špejlích jsou nalepeny domečky, stromy, ptáčci či slunce. Žák umísťuje špejle do otvorů 

v krabici podle zadaných instrukcí (př.: Uprostřed postav dům. Vpravo od domu je branka. Za 

domem rostou jabloně.). Dostupnější verzí tohoto úkolu by bylo vlepování vystřižených 

objektů do sešitu, avšak tímto bude rozvoj předložek omezen na soubor těch, které se dají 

použít v prostoru bez třetího rozměru (hloubky). 

Vyučující v první třídě užívá k rozvoji předložek jazykových her, jež nevyžadují speciální 

didaktické pomůcky. Pasivní porozumění předložkám může být rozvíjeno například slovním 

instruováním pohybu žáků (př.: Postavte se za kluka, který má šedé kalhoty. Vpravo od 

lavice.). Nevýhodou může být provádění úkonů nikoliv na základě pasivního porozumění 

předložce, ale na základě opakování pohybu spolužáků.  

Slovní instrukce k manipulaci s určitými objekty či vlastním tělem jsou dobrým způsobem 

rozvoje pasivního porozumění předložkám. Slovními instruktory by se mohli stát samotní 

žáci. Jeden žák ze skupiny by mohl slovně navádět spolužáky k sestavení určitého obrazce 

z barevně, tvarově či materiálově odlišných kostek. Instruující žák si bude obrazec sestavovat 

také, aby měli spolužáci po dokončení práce možnost porovnání nejen mezi sebou, ale i se 

správným vzorem. Tímto je rozvíjeno pasivní porozumění předložkám u žáků plnících 

instrukce a aktivní užívání předložek, ale i přídavných jmen (rozlišení barvy/ tvaru či kvality 

příslušné kostky) u instruujícího žáka. 
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19. Shrnutí a význam poznatků získaných rozhovory 

Na základě rozhovorů s vyučujícími bylo zjištěno, že metody a formy užívané k rozvoji slovní 

zásoby žáků přípravných ročníků a žáků první třídy se příliš neliší. Slovní zásoba je shodně 

rozvíjena zejména prostřednictvím dvou základních metod. Jedná se o metodu vyprávění a 

metodu popisu či pojmenování vyobrazeného. V první třídě však bylo zjištěno vyšší 

zastoupení jazykových her. Jazykové hry užívané v první třídě vhodně naváděly žáky 

k výstižnějšímu, blíže určujícímu a specifikujícímu vyjadřování (viz Kap. 18.3) Výsledky 

slovnědruhové analýzy dokazují, že schopnost vyjadřovat se stručně a jasně byla více 

osvojena u žáků první třídy (viz Kap. 14), je otázkou, do jaké míry se jedná o projev 

pozitivního vlivu jazykových her a do jaké míry se jedná o projev kognitivní a jazykové 

zralosti dětí bez odkladu školní docházky. 

Aktivity využívající popis a pojmenovávání (viz Kap.18.2) byly soustředěny zejména na 

rozvoj aktivního užívání podstatných jmen. Úlohy však lze snadno upravit tak, aby bylo 

rozvíjeno užívání jiných slovních druhů. Postačí zaměnit vyobrazené osoby, zvířata či věci za 

vztahy, vlastnosti, děje a jejich okolnosti. Rozvoj dalších slovních druhů v rámci 

pojmenovávání může být podpořen stanovením podmínky odůvodňování rozhodnutí pro 

volbu určitého pojmu. 

Některé z aktivit zaměřených na rozvoj slovní zásoby vhodně podporují také utváření jiných 

jazykových dovedností. Například vyprávění podporuje vyjadřování prostřednictvím 

ucelených vět a souvětí. Obrázkové čtení je vhodné pro nácvik užívání gramaticky správného 

tvaru slova (obrázkové slovo je součástí písemně zaznamenané věty a tvar doplněného slova 

by měl odpovídat osobě, číslu, času a dalším gramatickým kategoriím vyjádřeným ve větě). 

Předložky byly shodně rozvíjeny prostřednictvím manipulace s příslušnými objekty či 

vlastním tělem (viz Kap. 18.4). Učitel instruuje žáky, do jaké polohy mají objekty či vlastní 

tělo uvést (vedle/ za/ pod, aj.). Tímto způsobem je však rozvíjeno zejména pasivní 

porozumění předložkám, proto je dobré úkoly obměnit tak, aby instrukce podávali přímo 

někteří z žáků, tímto bude rozvíjeno aktivní osvojení předložek alespoň u některých z nich a 

žáci se v instruování mohou postupně střídat. Výsledky testování osvojení předložek 

dokazují, že žáci mladšího školního věku mají předložky správně osvojeny zejména pasivně, 

v aktivním užívání předložek častěji chybovali a předložky používali významově nesprávně, 

nahrazovali je obecnějšími předložkovými či příslovečnými výrazy (viz Kap. 17). Určitý vliv 

lze přisuzovat menšímu množství aktivit podporujících rozvoj aktivního užívání předložek ve 
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škole, avšak s větší pravděpodobností se jedná o projev obecně přítomného faktu, že pasivní 

slovní zásoba je širší a bohatší než množství jazykových výrazů, jež aktivně používáme. 

Rozvíjení slovní zásoby a jazykových dovedností vedením rozhovorů a nasloucháním 

dětským zážitkům či zkušenostem nebylo explicitně uvedeno žádným z vyučujících žáků 

mladšího školního věku. Souvislé vyjadřování bylo tímto způsobem rozvíjeno pouze v jedné 

z přípravných tříd v rámci sdílení víkendových zážitků zakreslených na obrázcích. Dále se 

vyučující nezmínili ani o podpoře souvislého vyjadřování prostřednictvím literární výchovy a 

jejích metod (viz Kap.7). Otázkou je, zda skutečně nejsou jazykové dovednosti žáků tímto 

způsobem rozvíjeny, nebo zda si pouze vyučující tuto skutečnost neuvědomili a v rozhovoru 

metody rozvíjení slovní zásoby a jazykových dovedností prostřednictvím rozhovorů a četby 

neuvedli. 

20. Limity a nedostatky zkoumání, návrhy na korekci 

Mluvní projevy, na jejichž základě byla prováděna slovnědruhová analýza, vznikaly popisem 

obrázku. Zástupnost slovních druhů v takto vzniklých mluvních projevech může být do určité 

míry ovlivněna charakterem obrázku, množstvím zakreslených objektů, dějů a jejich 

okolností. Důsledkem toho může být velká míra užívání podstatných jmen, jež se projevovala 

v mluvních projevech testovaných žáků (viz Kap.14). Tento nedostatek měl být alespoň 

z části eliminován zařazením analýzy mluvního projevu, jenž vznikal rozvzpomínáním a 

může být považován za spontánnější. Negativně by slovnědruhová předurčenost daná 

popisem mohla působit při utváření obecných závěrů o jazykových dovednostech žáků 

mladšího školního věku. Je nutno brát na vědomí, že analyzovaný mluvní projev byl 

spontánní pouze v rámci určitých hranic, nejednalo se o záznam mluvních projevů dítěte 

v přirozeném prostředí, v průběhu běžných denních činností, ale o záznam vzniklý popisem 

obrázku. 

Pro účely diplomové práce bylo sledováno aktivní užívání jednotlivých slovních druhů. 

Úroveň slovní zásoby žáků mladšího školního věku je tedy zachycena pouze v rovině aktivní 

(pouze u předložek bylo zjišťována míra aktivního i pasivního osvojení). Výsledky 

výzkumného šetření této diplomové práce například poukazují na méně časté užívání 

přídavných jmen v mluvních projevech žáků mladšího školního věku vzniklých popisem. 

Takové zjištění však vypovídá pouze o míře aktivního užití slovního druhu, nikoliv o míře 

porozumění jazykovým jednotkám vyjadřujícím vlastnosti a kvalitu. Deficit v rovině aktivně 

osvojených jazykových jednotek nemusí nutně korelovat s výsledky v oblasti pasivní, aktivní 
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užívání jednotlivých slovních druhů nemusí zcela odrážet jazykové znalosti a schopnosti 

dítěte.  

Aktivní užívání předložek bylo testováno v minimálně dvoudenním odstupu od pasivního 

porozumění jejich významu. I přesto mohlo teoreticky docházet ke správnému užívání 

předložek vlivem zapamatování předložky v užití s určitým objektem. Tedy k jevu, kdy byla 

předložka užita nikoliv na základě správného chápání jejího významu a aktivního osvojení, 

ale na základě jejího zapamatování v souvislosti s označovaným předmětem. Tento negativní 

vliv lze naprosto eliminovat pouhým obrácením pořadí testování. 

Testování pasivního a aktivního osvojení předložek prostřednictvím manipulace s objekty 

v prostoru je zároveň testováním prostorové orientace. Otázkou je, do jaké míry bylo 

nesprávné užívání předložkových výrazů ovlivněno chybným chápáním významu předložky a 

do jaké míry deficitem dítěte v prostorové orientaci.  

Již při analýze dat bylo upozorňováno, že v rámci testování pasivního i aktivního osvojení 

některých předložkových výrazů mohlo dojít k nesprávnému chápání či užití předložkového 

výrazu vlivem změněného prostorového vnímání způsobeného poposedáváním, nahýbáním či 

vstáváním dítěte nad výzkumným nástrojem. Tento negativní vliv lze eliminovat pouze 

zajištěním totožných podmínek sezení pro všechny respondenty. V případě pohybového 

neklidu může výzkumník dítě požádat, aby si opět sedlo nebo se alespoň postavilo 

k výzkumnému nástroji čelem. 

Dalším z již upozorňovaných negativních vlivů mohla být podobnost tvaru krabice a kostky 

při testování pasivního porozumění předložce pod ve znění: A potom dal Honza dudlík pod 

kostku. Někteří z respondentů vkládali dudlík do krabice. K tomuto chybnému umístění 

mohlo docházet vlivem podobnosti tvaru krabice a kostky. K eliminaci tohoto nedostatku by 

postačila specifikace: A potom dal Honza dudlík pod dřevěnou hrací kostku. 

Vlastní výzkumný nástroj, v praxi využitelný jako didaktická pomůcka, byl v rámci 

diplomové práce užíván pouze pro získání dat k analýze. Didaktická pomůcka by mohla 

sloužit jako diagnostický materiál, avšak pro používání výzkumného nástroje za tímto účelem 

by nejprve musel být získán vyšší počet intaktních respondentů z prvních tříd pro stanovení 

norem výkonu v jednotlivých testových úlohách. Výzkumné šetření by dále mohlo být 

rozšířeno o testování účinnosti výzkumného nástroje jako didaktické pomůcky. 
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21. Možnosti využití výsledků zkoumání v praxi 

Samotný testovací nástroj by mohl být v praxi používán jako diagnostický materiál za účelem 

zjišťování úrovně aktivního a pasivního osvojení předložek u žáků nastupujících do 

přípravných či prvních tříd. Žáci by mohli být testováni na začátku školní docházky a poté po 

určité době působení edukačního prostředí. Již výsledky prvotního testování na počátku školní 

docházky by učitelům či logopedickým pracovníkům mohly napovědět, jaké předložkové 

výrazy činí žákům problémy v porozumění a jaké v užití. Na základě těchto zjištění může 

učitel či logoped stanovit metody a formy práce pro rozvoj percepce a produkce předložek. 

Výkony žáků nultých ročníků a žáků první třídy v testování aktivního užívání předložek 

nebyly natolik rozdílné, jak mohlo být vzhledem k deficitům vzniklým postižením či 

znevýhodněním žáků přípravných tříd očekáváno. Výsledky výzkumného šetření upozorňují 

na problematické užívání předložek nejen u žáků přípravných tříd, ale i u žáků intaktních 

navštěvujících běžnou první třídu. K podpoře rozvoje produkce, ale i percepce, 

předložkových či příslovečných výrazů může být v praxi používána didaktická pomůcka, jež 

byla v práci užívána jako testovací nástroj. 

Výsledky slovnědruhové analýzy upozorňují na důležitost rozvoje slovní zásoby nejen ve 

skupině žáků přípravných tříd, avšak i u žáků intaktních. Učitelé, logopedičtí pracovníci, ale i 

rodiče, by se měli více zaměřovat na obsahovou stránku mluvních projevů dětí a snažit se 

eliminovat užívání neurčitých slovních tvarů a jazykových jednotek s univerzálním 

významem (př.: eliminovat nadužívání tvarů slovesa s univerzálním významem být a mít, 

omezit užívání neurčitých tvarů zájmen nějaký, takový, něco). Žáci by měli být vedeni ke 

konkrétnímu, výstižnému a přesnému jazykovému projevu. Nemusí se jednat o násilná 

procvičování. Přínosnějším by bylo více se soustředit na jazykovou stránku mluvního projevu 

dítěte při běžných denních aktivitách a nabízet dítěti alternativy jazykových jednotek tak, aby 

jeho projev byl sdělnější a výstižnější. Dítěte se v případě užívání neurčitých slovních tvarů 

můžeme doptávat tak, aby muselo uvažovat o jazykových jednotkách vyjadřující skutečnost 

přesněji. Výsledky slovnědruhové analýzy upozorňují dále na potřebu rozvoje přídavných 

jmen a jejich užívání. 
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22. Výsledky výzkumného šetření v souvztažnosti k závěrům obdobných 

výzkumů62 

Výzkumy Kesselové (1998) dokazují, že každým pátým slovem v mluvním projevu dítěte je 

podstatné jméno či sloveso. Výzkum této diplomové práce poukazuje na ještě vyšší frekvenci 

užívání podstatných jmen. Podstatným jménem bylo každé čtvrté slovo mluvního projevu. 

Rozdíl ve výsledcích výzkumů je pravděpodobně způsoben popisným zaměřením mluvních 

projevů žáků tohoto výzkumu. Mluvní projevy dětí byly spontánní pouze v rámci určitých 

hranic, nejednalo se o záznam mluvních projevů vzniklých v přirozeném prostředí, v průběhu 

běžných denních činností, ale o záznam vzniklý popisem obrázku, v rámci nějž se mnoho 

z respondentů uchýlilo k vyjmenovávání viděných objektů (př.: Tady vidím knížky, houpacího 

koníka, a tady, jak pláče miminko. Je tam taky lokomotiva a vláček). 

Kesselová (1993) dále na základě výzkumů dochází ke zjištění, že téměř 20% jazykových 

jednotek užívaných v mluvních projevech žáků mladšího školního věku tvoří slovesa. 

Výzkumné šetření této diplomové práce poukazuje na vyšší frekvenci užívání sloves. 

V mluvních projevech žáků nultých ročníků tvořila slova 22% veškerých užívaných 

jazykových jednotek a v projevech žáků první třídy se jednalo o 23%. Avšak i výsledky 

výzkumu této diplomové práce poukazují na nadužívání sloves s obecným významem, 

zejména tvarů sloves být a mít. Nadužívání sloves jít a dát, jež dokazuje výzkum Kesselové, 

nebylo zaznamenáno. Pravděpodobně se jedná o důsledek popisného charakteru mluvních 

projevů určených k analýze. Podkladem výzkumů slovenské autorky jsou spontánní mluvní 

projevy z přirozeného prostředí dítěte. 

Kesselová (1999) na základě analýzy spontánních mluvních projevů dětí mladšího školního 

věku dokazuje nadměrné používání zájmen. Zájmena dle výsledků jejích výzkumů tvoří 

čtvrtinu dětského slovníku. Ve výsledcích této diplomové práce zájmena tvořila zhruba 

šestinu slovníku žáků. Výsledky šetření této diplomové práce nedokazují tak vysokou 

frekvenci užívání zájmen, jelikož za zájmena nebyla považována zájmenná příslovce tam, 

tady, tyto jazykové jednotky byly v rámci analýzy určovány jako příslovce. 

                                                
62 Souvztažnost je hledána pouze k výsledkům výzkumů z jazykového prostředí blízkého charakteru českého 
jazyka. Český jazyk je jazykem flektivním,. Porovnat jazykové dovednosti dětí užívajících flektivní a analytický 
jazyk by bylo komplikované. Analytické jazyky (například angličtina) vyjadřují gramatické funkce nikoliv 
časováním a skloňováním příslušných slov, ale pomocí slovosledu a užívání těch druhů slov, jež vyjadřují 
potřebný gramatický význam. Míra užívání jednotlivých slovních druhů by se lišila z důvodu odlišných 
vlastností a fungování jazyka. 
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Množství spojek je dle výzkumu Kesselové (2000) srovnatelné s množství užitých 

podstatných jmen. Tento vztah výsledky výzkumného šetření v diplomové práci nedokazují. 

V mluvních projevech žáků byl poměr užívání spojek a podstatných jmen nevyrovnaný. Žáci 

nultých ročníků i žáci první třídy používali více podstatných jmen nežli spojovacích výrazů. 

Pravděpodobně se opět jedná o vliv popisného charakteru mluvního projevu, jenž byl 

analyzován. 

23. Diskuze k výsledkům šetření 

Stěžejním tématem k diskuzi je, zda je vůbec vhodné hodnotit pasivní či aktivní slovní zásobu 

dětí mladšího školního věku prostřednictvím testování, jelikož výsledkem testování není zcela 

spontánní mluvní projev, jenž by se dal považovat za totožný s mluvními projevy dítěte 

v přirozených komunikačních podmínkách. Do výkonů žáků se v rámci testování také 

projevují negativní vlivy jako aktuální stav dítěte, únava, motivace k plnění úkolu, 

nesoustředěnost či míra ochoty dítěte spolupracovat s výzkumníkem.  

Hodnocení slovní zásoby na základě dat získaných testováním lze i přesto považovat za 

vhodné a přínosné. Účelem této diplomové práce bylo pouze porovnat kvantitu a kvalitu 

slovní zásoby žáků přípravných ročníků a žáků prvních tříd a všichni žáci měli k tvorbě 

mluvního projevu a plnění úkolů totožné podmínky. Pokud bychom chtěli utvářet širší obecné 

závěry o slovní zásobě a jazykových dovednostech dětí mladšího školního věku, nemělo by 

testování zůstat jediným způsobem, jakým aktivní a pasivní osvojení jazykových jednotek 

sledujeme, stěžejním by měla být analýza spontánního mluvního projevu v přirozených 

komunikačních podmínkách. 
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Závěr 

Práce se zaměřovala na zhodnocení lexikonu dětí mladšího školního věku s odkladem a bez 

odkladu školní docházky. Hodnoceno bylo množství a charakter užívaných slovních druhů 

v mluvních projevech vzniklých popisem obrázku. Testování se blíže zaměřovalo na produkci 

a percepci předložkových výrazů. K testování byl využit vlastní testovací nástroj, jenž lze 

v praxi použít jako didaktickou pomůcku rozvíjející aktivní a pasivní osvojení předložek. 

Úkoly, jež jsou součástí testování, jsou provázány příběhem a mají v sobě prvek hry. Herní 

prvek i tematická návaznost zvyšují atraktivitu a podporují ochotu plnit jednotlivé úkoly. Data 

získaná testováním byla analyzována pomocí metod popisné a relační statistiky. Výsledky 

byly vyhodnocovány pro obě skupiny respondentů a následně porovnávány. 

Sledován byl také způsob rozvíjení obsahové stránky řeči žáků mladšího školního věku ve 

vzdělávacím prostředí škol, a to se specifickým zaměřením na rozvoj percepce a produkce 

předložek. Metody a formy práce užívané v edukačním prostředí škol byly zjišťovány 

prostřednictvím rozhovorů s třídními vyučujícími žáků přípravných a prvních tříd. Pomůcky, 

metody a formy práce užívané k rozvoji slovní zásoby byly shrnuty ve slovní zprávě spolu 

s doporučením úprav na rozvoj těch slovních druhů, jejichž porozumění či užívání se 

v testování ukázalo jako problematické. 

Výzkumné  šetření probíhalo v době od 30.11.2016 do 6.1.2017 ve dvou přípravných třídách 

v Praze a v jedné první třídě základní školy v Královéhradeckém kraji. Celkový testovaný 

soubor se skládal ze dvou základních výzkumných vzorků, žáků přípravných tříd a žáků první 

třídy. Počet respondentů byl v obou skupinách totožný. Celkem se testování účastnilo čtyřicet 

žáků a rozhovory byly vedeny se třemi třídními vyučujícími.  

Součástí práce jsou široká teoretická východiska seznamující čtenáře se slovní zásobou 

z hlediska fylogenetického, neurobiologického, psycholingvistického a logopedického. Dále 

je v práci prostřednictvím teorií vývojové psychologie přiblížen věk mladšího školního věku a 

problematika školní zralosti. V obecné rovině byl také sledován proces diagnostiky slovní 

zásoby dětí mladšího školního věku v logopedické a školní praxi. 

V rámci slovnědruhové analýzy mluvních projevů byla z části potvrzena hypotéza, že kvalita 

aktivní slovní zásoby dětí mladšího školního věku s odkladem školní docházky nedosahuje 

kvality aktivní slovní zásoby dětí bez odkladu školní docházky. Výsledky slovnědruhové 

analýzy poukázaly, že žáci první třídy častěji užívali podstatných jmen, přídavných jmen, 

spojovacích výrazů a číslovek. Důležité pro určení kvality mluvních projevů je, že žáci první 
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třídy používali více slov v určitém tvaru, díky čemuž byl jejich mluvní projev výstižnější. 

Výsledky slovnědruhové analýzy však nepotvrdily předpoklad, že je slovní zásoba žáků první 

třídy početně rozsáhlejší. Žáci první třídy se vyjadřovali stručněji, pomocí menšího počtu 

jazykových jednotek, avšak díky vyšší sdělné hodnotě slov užívaných v určitých tvarech a 

menší míře opakování bylo jejich vyjadřování efektivnější.  

Žáci přípravných ročníků s odkladem školní docházky ve svém vyjadřování používali více 

slovních druhů vyjadřujících pocity, rozpaky a nerozhodnost či subjektivní názory. Zejména 

se jednalo o vyšší četnost užívání citoslovcí a částic. Dále byl zaznamenán vyšší počet užívání 

zájmen. Ačkoliv byly mluvní projevy žáků přípravných tříd rozsáhlejší, děti s odkladem 

školní docházky se nevyjadřovaly natolik výstižně jako žáci první třídy. K popisu obrázku 

byly žáky přípravných tříd používány neurčité tvary slovních druhů a jazykové jednotky 

s univerzálním významem. Také v mluvních projevech žáků přípravných tříd často docházelo 

k opakování jednotlivých tvarů slov. 

Výsledky slovnědruhové analýzy i přesto upozorňují na důležitost rozvoje slovní zásoby 

nejen ve skupině žáků přípravných tříd, ale také u žáků intaktních. Učitelé, logopedičtí 

pracovníci, ale i rodiče, by se měli více zaměřovat na obsahovou stránku mluvních projevů 

dětí a snažit se eliminovat užívání neurčitých slovních tvarů a jazykových jednotek 

s univerzálním významem (př.: eliminovat nadužívání tvarů sloves být a mít s univerzálním 

významem, omezit užívání neurčitých tvarů zájmen nějaký, takový, něco). Žáci by měli být 

vedeni ke konkrétnímu, výstižnému a přesnému vyjadřování. Výsledky slovnědruhové 

analýzy dále upozorňují na potřebu rozvoje přídavných jmen a jejich užívání, a to u obou 

testovaných skupin. 

Výsledky získané testováním pasivního a aktivního osvojení jednotlivých předložkových 

výrazů doložily obecný předpoklad, že pasivně je rozuměno významům mnoha jazykových 

jednotek, avšak aktivně je užíváno pouze omezené množství z nich. Hypotéza o vyšší míře 

pasivního osvojení předložek u žáků první třídy nebyla potvrzena. Výsledky žáků přípravných 

tříd a žáků první třídy se v oblasti testování percepce téměř nerůznily. Pasivně mají žáci 

mladšího školního věku význam předložkových výrazů osvojen velmi dobře. V rámci 

testování aktivního osvojení předložkových výrazů však již dosahovali mírně lepších 

výsledků žáci první třídy. Výsledky testování aktivního osvojení předložek potvrdily 

hypotézu o vyšší míře aktivního osvojení předložek u žáků první třídy. Avšak výsledky se 

nerůznily natolik, jak by se vzhledem k existenci deficitů vzniklých postižením či 

znevýhodněním žáků přípravných tříd dalo očekávat. Výsledky výzkumného šetření tímto 
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upozorňují na skutečnost, že rozvíjet užívání předložek je třeba stejnou mírou i u žáků 

intaktních. 

Výsledky rozhovorů s vyučujícími shodně poukazovaly na časté rozvíjení slovní zásoby 

prostřednictvím metod vyprávění a metody popisu či pojmenovávání obrázků. Aktivity 

využívající popis a pojmenování byly soustřeďovány zpravidla na rozvoj produkce 

podstatných jmen. V první třídě bylo zjištěno častější využívání jazykových her, jež vhodně 

navádějí žáky k výstižnějšímu, blíže určujícímu a specifikujícímu vyjadřování. Výsledky 

slovnědruhové analýzy dokazovaly, že schopnost vyjadřovat se stručně a jasně byla více 

osvojena žáky první třídy avšak je otázkou, do jaké míry se jedná o projev pozitivního vlivu 

jazykových her a do jaké míry se jedná o projev kognitivní a jazykové zralosti dětí bez 

odkladu školní docházky. V rámci procvičování předložkových výrazů převažovaly aktivity 

podporující pasivní porozumění, nikoliv aktivní užívání předložek. Otázkou je, do jaké míry 

má tato skutečnost vliv na výsledky testování, jež dokazovaly, že žáci mladšího školního věku 

mají předložky správně osvojeny zejména pasivně a v aktivním užívání předložek často 

chybují, předložky používají významově nesprávně či je nahrazují obecnějšími 

předložkovými a příslovečnými výrazy. 

Rodiče, učitelé i logopedičtí pracovníci by měli neustále brát na vědomí, že komunikační 

kompetence dětí mladšího školního věku se neprojevuje pouze zvládnutím zvukové stránky 

řeči, tedy artikulace. Jádrem komunikační kompetence dětí je zejména dovednost vyjadřovat 

myšlenky a popisovat skutečnost výstižnými slovy. K tomu dětem můžeme napomáhat 

rozvíjením jejich slovní zásoby. 
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