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Cílem bakalářské práce je zjistit, na jaké úrovni je mluvený 
projev učitelek mateřských škol a do jaké míry jsou děti 
předškolního věku schopny porozumět řeči při zadávání 
jednoduchého úkolu a konkrétním pojmům nadřazeným a 
podřazeným. 



Anotace 

Ve své bakalářské práci Respektování vývojových specifik 
dětí v dnešní mateřské škole se v prvních kapitolách 
teoretické části zabývám tématem vzniku lidské řeči od 
prvopočátku. Nastiňuji několik různých teorií od 
biblických a mystických přes teorie odborné až po 
Darwinovu teorii podle několika zdrojů. Poukazuji na 
důležitost a význam lidské řeči v životě člověka. 
Dále popisuji vývoj lidské řeči již od prenatálního období 
a faktory, které jsou při vývoji řeči důležité a ovlivňují ho. 
V dalších kapitolách píši o nejčastějších poruchách v řeči 
dětí a jejich prevenci. 
V praktické části své bakalářské práce zjišťuji úroveň 
mluveného projevu učitelek mateřských škol a schopnost 
předškolních dětí porozumět řeči a pojmům, se kterými by 
se v mateřské škole měly setkat. Ke svému průzkumu 
v mateřských školách využívám metody pozorování a 
analýzu edukačních produktů. Ve vyhodnocení a závěru 
vysvětluji odpovědi na své hypotézy a naplňuji své 
stanovené cíle. 

The annotation 

I put mind to the topic of the rise of human speech from 
the first, in my first chapters of the theoretic part in my 
bechelor work about authority of development specificity 
of children. I show some of diferent theories from sacred 
and mystic theory in the fave of professional theory to 
Darwin theory. 1 adver to the importance and thesense of 
human speech in human life. 
And then I describe human speech making from prenatal 
period and 1 describe elements, that are very important in 
human speech making and affect it. I write about most 
fregnent defect in children speech and their prevention in 
the next chapters. 
1 find level in the practical paut of my bechelor work of 
spoken speech of kindergartener and of ability of 
preschool children to understand the speech and 
conceptions that they are supposed to meet with. 
1 use mathods of sighting for my research in unrsery 
school. In the evalution and the finish of my work 1 show 
up answers of my hypothesis and accauplish my difined 
point. 
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Úvod 

Co mě přivedlo k tématu bakalářské práce? 
Nedávno jsem byla v jedné mateřské škole na praxi 
svědkem situace mezi paní učitelkou a malým chlapcem, 
která mě znepokojila. Stála jsem spaní učitelkou u 
vozíčku se svačinou a nalévaly jsme do skleniček čaj 
nebo mléko. Když tu přišel malý chlapec a bez jediného 
slova stál s prázdnou skleničkou a koukal na nás. Podívala 
jsem se na něj a čekala, že se vysloví. Paní učitelka ho 
však předběhla slovy ."Ty chceš nalít čaj, viď?" Chlapec 
na otázku nijak nereagoval. Otočila jsem se na něho se 
slovy : „To nám ale musíš přece říct, abychom věděly, co 
chceš? To my jinak nepoznáme." V tom mě paní učitelka 
zastavila s káravým pohledem a řekla mi, že na ní chlapec 
kýval po tom, co se ho zeptala. Dlouho mi tato situace 
vrtala hlavou. Přemýšlela jsem nad tím, že daná paní 
učitelka nedala chlapci ani možnost k tomu, aby se 
vyjádřil a ani se ho nesnažila nějak k tomu namotivovat. 
Říkám si, kdo jiný, než učitel a rodič by měl dítě 
podporovat v rozvoji řeči, v tom, aby dítě chápalo a 
porozumělo slovům, aby se umělo samostatně vyjádřit a 
prosadit se? A jak vůbec? Kde a při jakých činnostech? 
Tohle všechno mě přimělo zabývat se tímto tématem více 
do hloubky. Zamyslet se nad tím, co znamená řeč v životě 
člověka. To jak je pro člověka a dítě důležitá. Známe 
přece mnoho případů takzvaných vlčích dětí. Jsou to děti, 
které z nějakého důvodu vyrůstaly od útlého věku mezi 
zvířaty. Tyto děti se velmi často již po návratu do 
civilizace nenaučily mluvit a hlavně porozumět řeči a 
slovu. Je to proto, že právě v předškolním věku si dítě řeč 
osvojuje. Učí se chápat pojmy, rozumět souvislostem. A 
pokud má špatný příklad, nebo je jeho řeč zanedbávaná či 
se s ní vůbec nesetká, nedokáže si ji v pozdějším věku již 
osvojit nebo chápat. A jak k tomu, aby si dítě řeč správně 
osvojilo může dojít, když jsou v mateřských školách 
učitelky, které ještě stále nedbají na rozvoj dětské řeči, 
nepodněcují je a nejsou jim správným příkladem? 
Rozhodla jsem se proto provést průzkum v mateřský 
školách a zjistit, jakou váhu učitelé přikládají vývoji 
dětské řeči svým vlastním příkladem. Ne proto, abych je 
později mohla kárat a říkat, co dělají špatně, ale proto, 
abych se i já sama poučila, jak co nejlépe s dětmi pracovat 
a vyvarovala se případných chyb. 



Teoretická část 
1. Vznik a vývoj jazyka a lidské řeči 

1.1. Teorie vzniku lidské řeči 

Otázka vzniku jazyka a řeči poutala pozornost lidstva již 
odedávna. Proto také známe o vzniku a původu jazyka 
mnoho teorií. A to jak mýtických, tak vědeckých. 
Například Domin Švorad ve své knize Vznik a vývoj řeči 
a myšlení (1956) jich uvádí hned několik. První je biblická 
legenda, která se v souvislosti se stvořením světa dotýká 
otázky původu jazyka. V legendě se praví, že Bůh po 
stvoření zvířat je přivedl k Adamovi, aby je pojmenoval. 
Adam, první člověk, nazval všechny ptáky nebeskými a 
všechna zvířata pozemskými.Tak prý promluvil člověk 
podle legendy poprvé. To jakou řečí to bylo, se různé 
národy dlouho dohadovaly, ve snaze dokázat, že právě 
jejich řeč je tou nejstarší. 
V Bibli dále stojí, že lidé ve snaze přiblížit se k Bohu, 
rozhodli se vystavět město s věží sahající až k nebesům. 
To stvořitele rozzlobilo. Překazil lidem stavbu tím, že jim 
promíchal jazyky a rozmístil je po celé Zemi. Tak prý 
z původního jednoho společného jazyka vznikla řada 
jazyků národních. Tyto teorie a legendy popírají možnost 
vzniku řeči a člověka přirozeným způsobem, vývojovým 
procesem. 
Legendární teorie narazily podle Svorada (1956) na odpor 
již ve starověku. Slavný římský filosof Lucretius se 
domníval, že jazyk vytvořila příroda a potřeba, která ji 
vyvolala. Člověk tedy začal mluvit na základě vývojem 
vzniklé schopnosti tvořit článkované zvuky, na základě 
potřeby se dorozumívat. 
Dále pak vznikaly nové, biologické teorie o původu 
jazyka. 
Podle jedné z nich, teorie onomatopoické, vznikl jazyk 

jako výsledek napodobování šumů v přírodě a křiků zvěře. 
Z tohoto napodobovaného zvuku se později vyvinula 
slova, označující předměty a zvířata. 
Jiná biologická teorie původu řeči, teorie interjekcionální, 
odvozuje naše slova z emočních projevů, z bezděčných 
zvolání, citoslovcí. Předpokládá, že ze spontánních zvuků, 
kterými předchůdce člověka vyjadřoval své city, nálady a 
dojmy, se vyvinuly názvy předmětů a jevů. Tuto teorii, jak 
uvádí Svorad ve své knize (1956), není možno považovat 
za správnou. Pokud by tomu tak bylo, musel by mít 
předchůdce člověka mnohem bohatší citový život než 
dnešní člověk. Mimo to předměty a jevy , které u člověka 
vyvolávají emoce, by musely mít stejné a nebo podobné 
názvy. 

A 



Vývoj vědy časem tyto teorie překonal a vědci jim dali 
posměšná jména jako „ teorie vau - vau" tedy 
napodobování zvuků, nebo „teorie uch - uch, citových 
výkřiků. 
Francouz Noiret přišel s myšlenkou, že začátek lidské řeči 
je třeba hledat v souvislosti s pracovní činností člověka. 
Prvními slovy byla podle něho slovesa, kterými člověk 
označoval svou práci. Tuto myšlenku však nedovedl dále 
rozvést. 
Sovětský vědec Marr a podobně i Angličan Pcdgett a 
Holanďan van Geinecken rozvinuli teorii tak zvané 
„posunkové řeči". Domnívali se, že lidé vyjadřovali 
myšlenky nejdříve gesty, pohyby rukou, které vznikaly při 
práci. Komplikovanější formy pracovní činnosti a výroba 
se společenským rozdělením práce, přinesly později 
potřebu nahradit posunkovou řeč mnohem přesněji. A to 
tedy řečí zvukovou. Chybné je ale tvrzení, že lidská 
společnost neměla po určitou dobu zvukový jazyk a že ho 
nahrazoval jazyk posunkový. 
Je nemožné, aby takto výrazově omezený a chudý 
prostředek umožnil lidem vyjadřovat své myšlenky 
a dorozumívat se? Nemohl. Všechny tyto teorie rozvinul a 
i popřel ve své knize Domin Svorad (1956). 
Současné teorie o vzniku řeči se zakládají na vývojové 
teorii Charlese Darwina. Ten v polovině minulého století 
nashromáždil obrovské množství materiálů dokazujících, 
že vývoj člověka je těsně spjat s vývojem živočichů. Jako 
první vyslovil svou domněnku o vývoji člověka ze 
živočišných předků. 

1.2. Evoluce lidského jazyka 

„Nikdo doopravdy sjistotou neví, co a kdy podmínilo 
v mozku vznik nové kvality lidského jazyka." Tuto větu 
uvádí Jan Beneš v knize Horno sapiens sapiens, 
hominizace ve světle biologických, behaviorálních a 
sociokulturních adaptací (1990). Dále pak uvádí, že o 
jazyku našich předků nemáme žádné zvukové záznamy. 
Nevíme, zda se nejdříve zvětšila korová oblast v místě 
Brockova a Wernicova centra a na to pak vznikla řeč, 
nebo to bylo opačně? Stejně tak spočívá problém i 
v nahlížení na vývoj jazyka. Klade si tedy otázku : 
„Vyvíjela se komunikace a vnímání současně?" 
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Mnozí vědci se domnívají, že na tyto aspekty lze nahlížet 
odděleně. Podle této úvahy se hominidi (čeled1 Homidea, 
rodu Australopithecus) mohli dorozumívat zvukovými 
signály od samotného počátku. Není vyloučeno, že raní 
hominidi si vytvořili neděděný stereotypní dorozumívací 
systém založený na dohodnutých signálech. Stejně tak i 
naše část současného dorozumívání sestává z tzv. 
stereotypních pokřiků, jako je třeba cha - cha. 
Jazyk jako komunikační prostředek mohl tedy v evoluci 
hominidů vzniknout záhy, jako přirozený adaptivní 
výsledek. Vedle komunikace existuje ještě další aspekt 
jazyka. Je to vnímatelnost a poznatelnost. Tyto dvě složky 
ovšem nemohly vzniknout před tím, než by se vytvořil 
velký mozek se složitými nervovými drahami. 
Aby mohl člověk shromažďovat představy o minulých 
zkušenostech a využívat jich k popsání věcí vnímaných 
smysly, potřeboval k tomu „lidský" mozek. Tyto 
schopnosti potřebovaly nesmírné množství mozkové 
tkánč, proto musíme v této souvislosti uvažovat o 

Z V c t s e n é m a s t r u k t u r o v a n ě j š í m m o z k u . N č k t c ř í 
antropologuvč spojují vxnik lidského jazyka so vznikem 
raných hominidů za zcela nepravděpodobné, jak Beneš 
(1990) vysvětluje. 
To, že moderní jazyk vznikl až. s moderním člověkem 
Homo sapiens sapiens by vysvětlovalo náhlý rozkvět jeho 
kultury. 
Řeč vyžaduje dokonalé mluvidlo. Skutečné mluvidlo se 
vytvořilo až u moderního člověka. Zmenšené čelisti a 
změna v jejich umístění, vyvážení lebky na páteři 
nepochybně podmínily přestavbu hlasového traktu. A to 
zvláště hrtanu, jazyka. Protože jsou lide vzpřímení, svírá 
jejich jícen a průdušnice s podélnou osou ústní dutiny 
přibližně pravý úhel. Lidoopi vzpřímení nejsou, takže obě 
trubice směřují šikmo nahoru, a tím svírají úhel tupý. Na 
tomto názoru se shoduje Beneš s Rogerem Foustem v 
jeho knize Nejbližší příbuzní (2000). 
Beneš (1990) dále uvádí, že hominidi zřejmě velmi dlouho 
vystačili s účinným komunikačním systémem, který 
z počátku nevykazoval žádné perceptivně komunikační 
složitosti. Ty se s rozvojem pracovních činností a vznikem 
lidského vědomí vyvinuly později. Možná již v konečné 
íázi Homo erectus, nebo na přechodu Homo erectus a 
Hamo sapiens. 
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Teprve ale s příchodem Horno sapiens sapiens byl původní 
komunikační systém hominidů nahrazen moderním 
lidským jazykem a jeho aktivní složkou řeči. V této dobč 
to byla hláskovaná řeč. Ta dokázala odkrýt vědomí 
druhého člověka, učinila je dostupné pro druhého a 
společnost vůbec. Tím, že se řeč spolupodílí na veškerých 
činnostech člověka, na vytváření vztahů mezi lidmi, 
začleňuje se tím i vědomí. Vstupuje tak do popředí fakt 
jednoty vědomí a řeči. Jedinečnost člověka a celého rodu 
byla závislá nejen na pokroku ve výrobě či manipulaci 
s předměty, ale i na vývoj hláskového a cílevědomého 
jazyka a jeho aktivní složky - řeči. Byla to řeč, které za 
pomocí vedení myšlení umožnila třídit pojmy, vytvářet 
modely a spojovat představy. První hominidi by se nikdy 
nedostali na lidskou úroveň, kdyby ustrnuli na 
jednoduchém systému příkazů a zákazů, i pokud by 
k němu připojili četná gesta a řadu grimas. Všemi těmito 
úvahami o vývoji lidského jazyka u hominidů se zabýval 
Jan Beneš (1990). Říká, že to byla právě záplava zvuků 
vycházejících z úst, která člověku umožnila vytvořit četná 
společenská pravidla, hodnotové normy, znalosti o světě, 
dovolila ukládání a přenos lidského chování. Vytvořila 
společenské vědomí a položila tím základ ke kulturní 
evoluci, která je tak jedinečně lidskou. 
S jeho názorem mohu pouze souhlasit. Je fakt, že ani on 
ani nikdo jiný, nám nemohou s jistotou říci, že tomu tak 
doopravdy bylo. Z této doby nemáme žádné přesné 
záznamy či dokumentaci, která by to potvrzovala. Jsou to 
spíše jen indicie, jako například jeskyní malby a kosterní 
vykopávky, které nám ukazují směr, kterým se lidská řeč 
vyvíjela. Ale i přesto se přikláním více k teorii Darwina a 

hominizaci Beneše (1990), než k biblickým příběhům a 
mýtům o stvoření svčta. Je to především z důvodu, že jsem 
realista a potřebuji mít aspoň malý důkaz k tomu, abych 
v nčco uvěřila. 
A ten mi biblické příběhy nepodávají. 

1.3. Řeč, jako aktivní složka lidského jazyka 

Jan Beneš (1990) si ve své knize o lidské evoluci pokládá 
tuto otázku : „Jaké jsou podstatné rysy lidského jazyka?" 
Vědci vycházejí z konstrukčních charakteristik všech 
komunikačních systémů. Po důkladném rozboru stanovili 
jazykovědci pět klíčových znaků, jež mohou 
charakterizovat lidský jazyk. 
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Byla to - otevřenost 
- arbitrárnost 
- přesnost 
- diskrétnost 
- dvojjazyčnost 

Většinu těchto lidských charakteristik můžeme najít i u 
jiných komunikačních systémů v biosféře. Pouze člověk 
má všechny tyto charakteristiky pohromadě. Společně 
tvoří lidský komunikační vzorec. 
Otevřenost spočívá v možnosti průběžně vyjadřovat věci, 
které předtím uživatel viděl a uvažovat děje, které se ještě 
nekonaly. Dovoluje nám tedy například psát dopisy, 
vyjadřovat svá přání nebo touhy. 
Je-li lidský jazyk otevřeným komunikačním systémem je 
tedy současně i arbitrárním. Schopnost naučit se lidskému 
jazyku je každému člověku vrozená. Přitom každý mluví 
svou mateřštinou, jiným jazykem. A naučil se mluvit od té 
skupiny lidí, ve které vyrůstal a byl vychováván. 
Přenos je další znak lidského jazyka. Dovoluje mluvčímu 
přenést informaci z místa časově vzdáleného do místa 
současného i několikrát za sebou. 
Dalším důležitým znakem je diskrétnost. Což znamená, že 
každé naše slovo v jazyce je vymezenou zprávou složenou 
z přesného a vyhrazeného počtu souzvuků, spojených 
přesnými a vymezenými kombinacemi. 
Dvojjazyčnost, dvě složky jazyka. Tvořené fonémem a 
morfémem. Přičemž foném nazývají jazykovědci zdánlivě 
bezvýznamné hlásky, které jsou s to rozlišovat od sebe 
různá slova a jejich tvary. A tyto fonémy mohou skládat 
morfémy. Tedy jinak nejmenší významová slova, jako je 
například LES, PES. Jsou to vlastně kombinace fonémů, 
které zamezují zmatení v jazyce, a přitom obohacují a 
rozšiřují možnosti pro přenášení znaků. Dvojjazyčnost je 
zřejmě ústředním prvkem pro přenos informace slovy. Jak 
popisuje Beneš (1990). 
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2. Vývoj řeči dítěte 

„Řeč je schopnost, která je dána pouze člověku. Její rozvoj 
je těsně spjat s vývojem myšlení, kognice", říká ve 
své knize Vývoj dětské řeči krok za krokem Dana 
Kutálková (2005). Svorad (1956) uvádí, že vývoj řeči a 
myšlení u dítěte se děje za určitých podmínek. Prochází 
všemi základními vývojovými stadii a řídí se 
nejobecnějšími zákonitostmi společnými pro ontogenezi a 
fylogenezi. Každý ve vývoji musí projít všemi stádii 
vývoje řeči. 
Nelze s přesností určit, kdy které období nastoupí. Vývoj 
řeči je ovlivňován nejen vrozenými dispozicemi, ale také 
zdravotním stavem dítěte a sociokulturními podmínkami, 
ve kterých dítě vyrůstá. Na základě toho může dojít ke 
zrychlenému či naopak opožděnému vývoji řeči. 

Pokusím se tedy co nejpřesněji popsat fáze vývoje dětské 
řeči podle vývojových období s ohledem na jejich 
zákonitosti. 

Počátky vývoje dětské řeči začínají už v prenatální období. 
Tím, že matka na dítě mluví, vzniká mezi nimi pouto, 
které je později velmi důležité pro další fáze vývoje řeči. 

2.1. Novorozenecké období 

Jak píše Dana Kutálková (2005), již těsně po narození se 
začne dítě hlasově projevovat. Jedná se o takzvaný „první 
křik". Je to reflexní činnost, která směřuje k budoucímu 
používání hlasu. Během prvních týdnů života křik nemusí 
znamenat, že dítěti něco schází. 
I když tento křik obvykle pokládáme za projev 
nespokojenosti. A pátráme po příčině. Jestli je dítě mokré 
nebo má hlad. Tento křik je způsoben nejistotou a 
strachem. Dítě volá svou matku. Touží po přítomnosti 
někoho blízkého. Po sevření v náruči. Protože ještě 
donedávna bylo v matčině břiše, v její těsné blízkosti. 
Koncem druhého měsíce se charakter dětského křiku 
mění. Kromě kňourání, které začíná měkkým hlasovým 
začátkem, se objevuje i pláč začínající tvrdým hlasovým 
/ačáikem, Neurčitého kňourání postupně ubývá a je 
nahrazeno spokojeným broukáním. Pláč začínající tvrdým 
hlasovým začátkem se stane signálem toho, že něco není 
v pořádku. 
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Kojenec postupně zjistí, že křik přivolává pomoc a začne 
ho cílevědomě využívat. Křik se tím mění z reflexního 
děje na nástroj vůle. Období křiku dále přechází v období 
broukání. Dítě pohybuje mluvidly jako při sání nebo 
polykání a přitom si houká. Ozývají se pak zvuky podobné 
některým hláskám nebo slabikám. Například ba, grr, pa. 
Jde zatím pouze o hru s mluvidly, nejedná se o 
uvědomělou činnost. Všechny děti ze všech zemí světa si 
broukají stejné zvuky. A to i děti od narození hluché. 
Dalším obdobím je napodobivé žvatlání. Dítě už si 
nebrouká samo pro sebe, ale reaguje na své okolí. Zde je 
rozvoj dětské řeči závislý na tom, na kolik využijeme chuť 
dítěte k navazování kontaktů. Není ani tak podstatné, co 
dítěti říkáme, jako jak s dítětem mluvíme. A to by mělo 
být klidně, zřetelně a ne příliš nahlas. Můžeme používat 
zdrobnčliny, ale měli bychom se vyvarovat šišlání. Dětská 
napodobivost je silná, a mohli bychom dítěti nechtěně 
vytvořit základ pro nějakou řečovou poruchu. 
Dítě v tomto období již otáčí hlavičku směrem odkud slyší 
lidský hlas. Reaguje na hlas matky a pozná ho. Tato 
reakce je výrazem aktivního postoje k okolí. To rozšiřuje 
jeho zkušenost a tvoří předpoklady pro rozvoj řeči. U 
dítěte se tím vytvářejí podmíněné spoje mezi sluchovým 
centrem a ohnisky podráždění v jiných analyzátorech. Ty 
vznikají z nějakého podnětu. (Například pokud máme 
v ruce láhev s mlčkem a dítěti opakujeme slovo papat 
nebo ham.) Pokud se tyto spoje opakují, nabývá tím u 
dítěte slovo určitého významu. Postupně začíná rozumět 
tomu, co říkáme. Zpočátku jen jednotlivá slova, později i 
věty. Ke konci prvního roku rozumí řadě výrazů týkajících 
se každodenního života, jak uvádí Domin Svorad v knize 
Vznik a vývoj řeči a myšlení (1956). Dítě reaguje na své 
jméno a jednoduché pokyny. Různými zvuky vyjadřuje 
emoce. Vrtí hlavou na výraz nesouhlasu. Jestliže ve druhé 
polovině roku přestává dítě žvatlat a nereaguje na běžné 
slovní výrazy, je třeba ověřit, zda nejde o poruchu sluchu. 
K. Kileen Allen spolu s Lyn R. Marotz ve své knize 
Přehled vývoje dítčte od prenatálního období do 8 let 
(2002) uvádí další stručné charakteristiky 
novorozeneckého období, které se většinou shodují 
s Kutálkouvou (2005), a nebojí doplňují o další. 
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2.2. Batolccí období 

V tomto období už se objevuje první slovo. Je to většinou 
kolem prvního roku. Někdy je zcela zřetelné, jindy rozumí 
jen maminka. Nejěastčjší první slova jsou citoslovce a 
slovo zvukomalebná - bum, ham, pá, haf. Méně často se 
objevují slova dvouslabičná, jako máma, táta. Tento názor 
zastává Dana Kutálková (2005). 
Oproti tomu v knize Diagnostika předškoláka - správný 
vývoj řeči dítěte, autorky Dr. Jiřina Klenková a Mgr. 
Helena Kolbábková (2003) uvádějí, že první slova, která 
se u dítěte objevují jsou podstatná jména. 
V této době jsou položeny základy mateřského jazyka. Je 
třeba využít chuti dítěte povídat si. Velmi rychle se 

rozšiřuje slovní zásoba. Kolem roku a pul dítě zná 70 - 80 
slov. Nejprve používá jedno slovo k vyjádření celé 
myšlenky, později využívá věly o dvou slovech. Tomuto 
jevu se říká holofrastická mluva, jak uvádí Allen a Marotz 
(2002). Postupně slova užívá ve smyslu jednoduchých vět. 
Slova však neskloňuje, nečasuje, jsou to věty bez 
gramatické stavby. Dítě již poslouchá jednoduché pokyny. 
Na požádání ukazuje na známe osoby. Aktivně používá 
kolem 50 slov. Uvědomuje si reciproční (vzájemný) 
charakter konverzace. Má rádo říkanky, básničky, 
písničky. 
Kolem druhého roku už obyčejně mluví v jednoduchých 
větách. Kutálková (2005) k tomto období krom jiného 
uvádí, že gramatické tvary dítě tvoří analyticky na základě 
podobnosti. Některá slova stále komolí nebo vytváří i 
slova nová, nemá-li správný výraz. Dítě často vyhledává 
příležitost k tomu si povídat. Zde je důležité, aby si rodiče 
s dětmi povídali, odpovídali jim na jejich otázky. Slovní 
zásoba se neustále rozšiřuje. V období dvou let věku dítě 
ovládá 200-400 slov. Většina slov, které používá, mají pro 
ně konkrétní význam. Allen a Marotz (2002) dále uvádějí, 
že dítě začíná pozvolna slova skloňovat a časovat. Asi ve 
dvou a půl letech tvoří i víceslovné věty. Dítě si rádo 
nechává číst. Uvědomuje si, že jazyk je nástrojem 
k vyjádření svých potřeb a přání tak, aby na to ostatní 
mohli reagovat. 
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Pasivní znalost jazyka je rozvinutější než aktivní. Sebe 
dítě označuje slovíčkem ,já". Záporné věty tvoří přidáním 
záporky ne. Může se ale stát, že vývoj neprobíhá, tak, jak 
by měl. Chlapci někdy začínají s prvními slovy až kolem 
druhého roku. Opoždění řeči může být způsobeno mnoha 
vnějšími faktory nebo rodové. Dítě však velmi rychle 
vývoj vyrovná. Na tento faktor upozorňuje jak Kutálková 
(2005), tak Klenová s Kolbábkovou (2003). 

2.3. Předškolní období 

Podle Allena a Marotz (2002) se toto období počítá od tří 
let až po vstup dítěte do školy. 
Období kolem třetího roku je typickým obdobím otázek. 
Dítě se ptá otázkou „Co je to?" Dítě se vyptává na věci, 
které nezná a chce na ně odpověď. Často těžko hledáme na 
různé dětské otázky vysvětlení přiměřené jejich věku. Dítě 
se však spokojí sjakoukoliv odpovědí. Neměli bychom 
dítěti lhát, ztrácí tím v nás důvěru, jak uvedla Kutálková 
(2005). S tím nemohu úplně souhlasit. Myslím si, že je 
podstatné, jakou odpověd1 dítěti poskytneme. A neměli 
bychom ho odbýt na otázku : „Proč?" , odpovědí : „Pro 
slepičí kvoč". Dítě se také často ptá na stejnou věc i 
několikrát. Je zde potřeba dítěte nejen dozvědět se něco 
nového, ale především si popovídat. Pokud se dítě v tomto 
období neptá, je to pro nás signálem, že něco není 
v pořádku a měli bychom pátrat po příčině. 
Allen a Marotz (2002) uvádějí, že dítě dokáže mluvit o 
nepřítomných lidech a předmětech, o událostech, které se 
neodehrávají bezprostředně. Mluví o tom, co dělají druzí. 
Připojuje další informace k tomu, co bylo řečeno. 
Správně odpovídá na jednoduché otázky. Používá 
množství slovních obratu. Mluví o sobě ve třetí osobě. 
Slovní zásoba se stále rozšiřuje. Dítě aktivně používá 300 
- 1000 slov. Recituje říkanky, zpívá písničky. Mluví 
většinou srozumitelně. Začíná rozlišovat mezi množným a 
jednotným číslem. 
Ve čtvrtém roce slovní zásoba stále roste, dítě používá 
1500 - 2000 slov. Je schopno vytvořit souvětí. Řeč je stále 
více podobná gramatické normě, jak uvádí Klenová 
s Kolbábkovou (2003). Allen a Marotz (2002), krom 
tohoto uvádějí také to, že dítě již užívá předložky na, 
v, pod a přivlastňovací tvary zájmen. Správně používá 
minulý čas. 
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Dokáže říct, jak se jmenuje křestním jménem i příjmením, 
jestli je chlapec nebo dívka, jak se jmenují sourozenci. 
Vyjadřuje to, zda je mu zima, je unavené nebo má hlad. 
Chápe význam pojmů největší, nejvyšší, stejně, více. Umí 
napočítat do dvaceti, i více. Pozná jestli dvojice slov znějí 
stejně nebo odlišně. Baví ho hry se slovy a vymýšlení 
nesmyslných výrazů. Rádo poslouchá příběhy a pohádky. 
U pětiletého dítěte se rozšiřuje oblast zájmu, spontánně se 
zvětšuje slovní zásoba. Má dobrou mechanickou paměť, 
snadno se tedy učí zpaměti. Má zálibu v rýmech a rytmu. 
Leckdy rytmizuje náhodně zaslechnutá slova nebo 
nahrazuje rým slovy jinými. Ustaluje se výslovnost řady 
hlásek. Kromě hlásky R a Ř umí vyslovit všechny. Pokud 
tomu tak není, je třeba zahájit úpravu výslovnosti. Po 
pátém roce je nutné zahájit logopedickou péči, pokud je 
to třeba. Tento názor zastává jak Kutálková (2005), tak i 
Klenová s Kolbábkovou (2003). Dítě zvládne podle 
obrázků v knize převyprávět příběh. Pozná a umí 
definovat 4 až 8 barev. Umí říct, v jakém městě bydlí, kdy 
má narozeniny a jak se jmenují rodiče. 
Dokáže si zapamatovat a vyřídit jednoduchý vzkaz. Mluví 
skoro gramaticky správně. V tomto období se mu upevňují 
základní vyjadřovací návyky. Schopnost samostatně se 
vyjadřovat je úměrná tomu, jak se rodiče dítěti věnovali. 
Proto se mezi dětmi objevují značné rozdíly, vysvětluje 
Kutálková (2005). 
Mezi pátým a šestým rokem dosahuje dítě slovní zásoby 
až 3000 slov. Dokáže pojmenovat předměty kolem sebe, 
správně vysvětlit, na co předměty používáme. Chápe i 
dokáže splnit složitější úkoly. 
Dítě šestileté. 1 s těmito dětmi se čím dál tím více 
setkáváme v mateřské škole. Jsou to většinou děti 
s odkladem školní docházky nebo děti, kterým nebylo do 
září roku, kdy mají nastoupit školní docházku, 6 let. 
Kolbábková s Klenovou (2003) říkají, že v tomto 
vývojovém stádiu už má dítě umět popsat situační děj na 
obrázku. Vyjádřit samostatně pocity. Souvisle a 
gramaticky správně a srozumitelně hovořit. Každý den se 
dítě učí 5 až 10 nových slov. Slovní zásoba se skládá z 10 
až 14 tisíc slov. Dítě už správně časuje slovesa a skloňuje 
podstatná jména. Přeříkává si pro sebe jednotlivé kroky, 
které podniká při řešení jednoduchých problematických 
situacích, jak píše Allen a Marotz (2002). Napodobuje 
slangové vyjadřování a umí mluvit hrubě. „Sprosté" řeči 
mu připadají legrační. Dítě už je schopno naučit se více 
než jednomu jazyku. 
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3. Nejčastější poruchy řeči v předškolním věku 

3.1. Opožděný vývoj řeči a dysfázie 

Kolem třetího roku se stává, že dítě ještě nemluví. Příčiny 
mohou být různé. Důvody musí vždy posoudit dětský 
lékař. Ten doporučuje další odborná vyšetření. Na základě 
vyšetření se zjistí, zda se jedná pouze o opožděný vývoj 
řeči a nebo o vývojovou dysfázii, tedy o poruchu 
komunikačních schopností, jak uvádí kniha Diagnostika 
předškoláka. Z přednášek logopedie vím, že opožděný 
vývoj řeči je takové narušení, které kopíruje fyziologický 
vývoj s mírným časovým opožděním. Dítě je zhruba o rok 
pozadu. Příčinou je většinou nedostatečná jazyková 
stimulace dítěte, omezené sociální zkušenosti a 
znevýhodněné sociokulturní prostředí. Takovéto dítě nemá 
vlastní slovní zásobu, nemá slovník aktivní ani pasivní. 
Vyjadřování je nesrozumitelné pro běžnou skupinu 
vrstevníků. Dysfázie je naopak odchylný vývoj řeči, jehož 
příčinou je orgánové postižení mozku. Narušuje všechny 
části řeči a přesahuje i do neřečových oblastí. Tyto děti 
více rozumí, než jsou schopny vyjádřit. Mají rozdíl mezi 
objemem slovní zásoby a srozumitelností toho, co 
produkují. Převažují u nich podstatná jména, nahrazují 
jimi například slovesa. Mají problémy s časováním a 
skloňováním. Diagnózu je možno stanovit kolem 4. roku. 
Rozlišujeme tři stupně postižení - lehké, střední a těžké. 
Včasná diagnóza, kvalitní terapie a zázemí jsou dobrými 
předpoklady, že dítě nastoupí do školy v běžné docházce. 

3.2. Výčet dalších poruch vývoje řeči 

Další poruchou řeči je huhňavost. Ta je způsobena 
zbytnělou nosní mandlí a nebo rozštěpem patra. Jde o 
poruchu zvuku řeči. Pro nápravu musí být vždy proveden 
chirurgický zákrok. 

Koktavost je další poruchou řeči, která se vyskytuje u 
předškolních dětí. Je to jedna z nejtěžších poruch dětské 
řeči pro její nesnadnou nápravu. Jedná se o neplynulost 
řeči. Ta se projevuje opakováním celých slabik nebo částí 
slov, opakováním slov celých, opakováním části vět, 
prolongací - natlakováním hlásek do slova a pauzami. 
Koktavost je většinou doprovázena poruchami 
mimoslovního chování ( grimasy, tiky, mrkání) a změnami 
vegetativními a emocionálními (pocení, pomoěování). 
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Dále se u předškolních dětí podle Klenkové a Kolbábkové 
(2003) objevuje porucha zvaná breptavost. Je 
charakteristická poruchou tempa řeči. Řeč je překotná. 
Dochází k vynechávání a ke komolení slov. Mluva je často 
zcela nesrozumitelná. Je narušeno dýchání, hlas, 
výslovnost hlásek je nepřesná. Tyto děti mají snížený cit 
pro rytmus a melodii. Objevují se projevy mimoslovního 
chování. 

Nejčastěji se vyskytující poruchou je patlavost. Jedná se o 
poruchu výslovnosti hlásek. Dítě neumí tvořit správně 
všechny hlásky. V tomto případě je nutno poradit se 
s logopedem. Vada může být způsobena, jak přirozenou 
odchylkou ve vývoji, tak se může jednat o vadu 
výslovnosti. To může stanovit pouze odborník, logoped. 

4. Prevence poruch řeči podle Dany Kutálkové (2005) 

4.1. V novorozeneckém období 

Je prokázáno, že dítě okamžitě vnímá světla, stíny 
v místnosti, tělesné teplo a doteky. Taktéž spolehlivě 
odlišuje lidskou řeč od jiných zvuků a reaguje na ni. 
V době bdělosti je pro dítě důležitý kontakt s matkou, její 
hlas a její obličej. Při pohledu z očí do očí začne dospělý 
zpravidla na dítě mluvit. Tato mluva se odlišuje od té, 
kterou běžně používáme. Na miminko mluvíme poněkud 
vyšším hlasem, melodičtěji a slova opakujeme i vícekrát. 
Tím se dítěti vlastně nevědomě usnadňuje sluchové 
vnímání. 
Během druhého měsíce už dítě zachytí pohled očí a začíná 
se usmívat. Dospělý úsměvy opětuje a při tom něco 
povídá. Tyto chvíle jsou nesmírně důležité. Lidská řeč je 
pro dítě zvukem, který vždy nese nějakou informaci. Když 
s dítětem děláme nějakou činnost, měli bychom jí při tom 
popisovat. Časem zjistíme, že dítě již rozumí řadě výrazů. 
Asi kolem 3/4 roku můžeme zkoušet různé říkanky. Ze hry 
se ale nesmí stát pro dítě povinnost. Je velmi důležité 
správně vyslovovat a na dítě nešišlat. 
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4.2. V batolccím období 

Jakmile si všimneme, že dítě jeden zvuk opakovaně 
používá ve stejné situaci, můžeme si být jistě, že první 
slovo na sebe nenechá dlouho čekat. S ním stoupá větší 
zájem o knihy. Dětem bychom měli nabízet hlavně 
obrázkové knihy, jako jsou leporela. Prohlížení 
doprovázíme komentářem. U dětí jsou oblíbená zvířátka a 
zvuky, které je charakterizují. 
Při dialogu s dítětem volíme krátké snadno srozumitelné 
věty, jednoduchá, krátká a artikulačně snadná slova. Je to 
proto, aby je dítě mohlo snadno opakovat. Je důležité, 
abychom po dítěti slova opakovali správně. Nesmíme ho 
však nutit do správné výslovnosti. 
Aby dítě mohlo zřetelně mluvit, musí dosáhnout určité 
obratnosti mluvidel. Například vyplazování jazyka, 
olizování rtů do kruhu. Nejlehčí jsou hlásky, které se tvoří 
pohyby rtů. Hlásky B, P, M, F, V. Nejtěžší hlásky, kdy je 
třeba rozkmitat špičku jazyka. Tedy R,Ř. 

4.3. V předškolním období 

Kolem třetího roku není vývoj řeči ještě zdaleka 
dokončen. 
Nejlepší pro dětský věk jsou lidové písničky. Jsou 
většinou jednoduché, snadno zapamatovatelné, rytmické a 
málokdy jsou v textech slova obtížně vyslovitelná. 
Pokud dítě po čtvrtém roce neumí hlásky Ď, Ť, Ň a 
sykavky, je čas na logopedické vyšetření. Je potřeba najít 
příčinu proč vývoj výslovnosti stagnuje. 
Pokud dítě na začátku posledního předškolního roku 
nevyslovuje správně hlásky, je rozhodně čas na zahájení 
systematické logopedické péče. Děti mají v oblibě 
encyklopedie. 
Mezi 6. a 7. rokem končí rozvoj řeči. Funkce, dosud 
tvárná, plastická, a proto relativně snadno ovlivnitelná, se 
upevňuje a stabilizuje. Máme proto zájem, co nejrychleji 
dokončit úpravu výslovnosti. Počáteční čtení k tomu dává 
dobrou příležitost. 
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Praktická část 
5. Cíle 

5.1 Zjistit, na jaké úrovni je mluvený projev 
učitelek mateřských škol. 

5.2 Zjistit, do jaké míry jsou děti předškolního věku 
schopny porozumět zadání jednoduchého úkolu 
a konkrétním pojmům spadajícím pod určitou 
společnou skupinu. 

6. Hypotézy 

Vycházím z předpokladu, že učitelé mateřských škol vědí, 
že mají rozvíjet jazykovou výchovu dětí a že jsou pro ně 
mluvním vzorem. Předpokládám, že mohou používat 
pojmy, kterým děti nemusí rozumět a neporozumění může 
ovlivnit další průběh učení ve škole. 

7. Metody průzkumu 

7.1. Pozorování 

Pozorování je pro sběr dat metoda primární. V sociálních 
vědách je to jedna z nejvíce používaných a dobře 
propracovaných metod. Je to metoda náročná. Při aplikaci 
je třeba zachovat mnoho podmínek. Jak konkrétně 
pozorovat, záleží na účelu výzkumu, charakteru 
pozorovaného jevu či pozorovaných subjektů. 
V pedagogickém výzkumu je nejčastější aplikací 
pozorování třídy, tedy žáků a učitelů. 

Pozorování musí být - systematické 
- plánované 
- standardizované 
- nestandardizované 
- nezúčastněné 

7.2. Analýza edukačních produktů 

Tato metoda je často používaná. Po metodologické stránce 
není přesně vymezena. Někdy bývá označována jako 
„obsahová analýza pedagogických dokumentů" (Skalková 
a kol., 1983). Za pedagogické dokumenty se považují 
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v psané nebo tištěné podobě, magnetofonové nebo filmové 
záznamy. 

Dokumenty jsou : oficiální - školní statistiky, školní 
dokumentace o prospěchu 
žáka, zprávy o výchovně 
vzdělávacích činnostech 
a další. 

neoficiální - slohové práce žáků, 
vyjádření rodičů nebo 
učitelů o dětech, dětské 
deníky a další. 

Analýza edukačních produktů je metoda zaměřená na 
zkoumání vlastností, struktury a obsahu různých psaných 
nebo mluvených textů a neverbálních komunikátů, které 
byly vytvořeny v edukační sféře. 
Tato metoda se zaměřuje na zkoumání informací, které 
jsou vytvořeny subjekty 
(např. žáci, učitelé aj.) nebo jinými subjekty 
nezúčastněnými přímo v daných edukačních procesech. 
Analýza edukačních produktů může zkoumat například 
písemné práce žáků, výtvarné práce dětí, výpovědi rodičů 
o vlastních dětech, výpovědi učitelů o žácích aj. Dále pak 
různé kurikulární materiály, školské statistiky, legislativní 
dokumenty atd. 
V české pedagogice má obsahová analýza dva významy. 
Znamená jakýkoli rozbor, sumarizaci či vyhodnocení 
informací z nějakých písemných materiálů. Tento způsob 
je volný a ne příliš přesný, nepoužívá kvantitativních 
nástrojů. Druhý význam obsahové analýzy chápeme jako „ 
výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a 
kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace" 
(Janoušek a kol. , 1986). Tato technika pracuje 
s vyčleněnými jednotkami obsahu, s jejich srovnáváním a 
vyhodnocováním. Může být aplikovaná nejen na psané 
dokumenty, ale i na různé verbální i neverbální 
komunikátory. 

( Průcha Jan, 1995 ) 
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8. Pedagogický průzkum 

8.1. Analýza skupiny 

Pedagogický průzkum jsem prováděla ve dvou mateřských 
školách v Praze. 
A to v mateřské škole v Praze 4 a v Praze 6, kde jsem 
měla možnost pozorovat při pedagogickém procesu vždy 
dvě učitelky. Jednu při ranní směně a druhou při směně 
odpolední. Učitelky byly různého věku s různou délkou 
pedagogické praxe. 
Dále jsem v obou těchto mateřských školách prováděla 
analýzu řeči dětí podle diagnostiky řeči z knihy 
Diagnostika předškoláka (2002), která se týkala pouze dětí 
předškolních. Tedy dětí ve věku 5 a 6 let. To z toho 
důvodu, že děti předškolního věku by již měly porozumět 
tomu, co je pojem (slovo) nadřazený pojmu (slovu) 
podřazenému. Například, že zvíře je pes, kočka i kůň a 
podobně. Analýzu řeči mi bylo umožněno v mateřské 
škole v Praze 4 provést se šesti dětmi předškolního věku a 
v mateřské škole v Praze 6 s dětmi 10. Bylo to ovlivněno 
tím, kolik dětí předškolního věku aktuálně bylo v té dané 
třídě, ve které jsem průzkum uskutečnila. Poměr počtu 
chlapců a děvčat byl taktéž ovlivněn aktuálním počtem 
chlapců a děvčat předškolního věku ve třídách. 
V mateřské škole v Praze 4 jsem analýzu řeči prováděla 
s třemi chlapci a třemi děvčaty. V MŠ v Praze 6 se šesti 
chlapci a čtyřmi děvčaty. Délka každé analýzy řeči trvala 
zhruba od 5 do 10 minut s každým dítětem. 

8.2. Pozorování učitelek mateřských škol 

Pro pozorování učitelů jsem si nejdříve stanovila cíl, co 
bych chtěla zjišťovat. Podle tohoto cíle jsem dále 
sestavovala pozorovací arch (viz příloha č. 1.) tak, abych 
v jejich řeči a v komunikaci s dětmi vytýčila to 
nejdůležitější a také to, co je snadno pozorovatelné. V řeči 
učitelek jsem pozorovala hned několik různých aspektů. 
Na jaké úrovni je čeština, kterou používají při komunikaci 
s dětmi. Zda hovoří spisovnou češtinou, která by se měla 
ve školství používat. Nebo zda mluví češtinou hovorovou, 
obecnou nebo dokonce nespisovnou. 
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Dále jsem si všímala, zda používají slova hanlivá, nebo se 
v jejich řeči objevují slova vatová. Jestli je jejich 
artikulace dostatečně srozumitelná pro děti. Zda použijí 
někdy v komunikaci s dětmi ironii, které děti ještě nejsou 
schopny porozumět. A jestli se u nich vyskytuje nějaká 
slyšitelná vada řeči, či se objevuje nářečí. Proto, abych 
mohla všechno tyto oblasti sledovat, bylo nutné 
nastudovat přesné a stručné definice všech těchto aspektů. 

8.2.1. Definice : Podle Českého jazyka v kostce pro 
střední školy ( 1996). 

a) Spisovná čeština - reprezentativní útvar spisovného 
jazyka, jednotný na celém území, 
vznikl na základě středočeského 
nářečí 

- jazyk státních a úředních 
dokumentů, literatury, jednací 
jazyk na veřejnosti ( tisk, rozhlas, 
televize, škola) 

b) Hovorová čeština - mluvená podoba 
spisovné češtiny, užívá se v běžném 
osobním styku 

- neužívá tvarů knižních , má volnější 
větnou stavbu, méně přesné 
formulace, emocionální prvky 

( krásný, můžu, to je fak t ) 

c) Obecná čeština - vyvíjí tlak na spisovný jazyk 
- užívá tvary jako vokno, ňák, 

koncovka - e j 

d) Nářečí - místně a zeměpisně odlišené, rozdíl ve slovní 
zásobě, hláskosloví, tvarosloví 

- hanácké, chodské, lašské 

e ) S l o v a l i u i i l i v á v y j a d ř u j í z á p o r n ý c í l o v ý v z t a h ( d ě d e k , 

pacholek, vyďriduch) 

f) Ironie - pojmenování v opačném významu, zlehčující, 
posměšné, děti jí nerozumí 
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g) Výslovnostní styly / artikulace - srozumitelnost 
ve výslovnosti 

Zvlášť pečlivá - slavnostní, při uměleckém 
přednesu, v slavnostních projevech 

Základní (neutrální) - pečlivější než v běžném 
hovoru, ve veřejných projevech, 
v rozhlase, televizi, ve škole, 
na přednáškách 

Hovorová ( běžná ) - volnější, pohodlnější, často 
zjednodušuje souhláskové 
skupiny ( většina = vječina), 
v soukromých projevech 

Nespisovná (ledabylá) - nepečlivá artikulace 
hlásek, výrazné zjednodušování 

(švestka = šveska ), nedodržování 
kvality hlásek ^ jňvo = pÍYO j 

8.2.2. Vyhodnocování 

Pro vyhodnocení každého aspektu jsem zvolila 
pětistupňovou bodovou škálu. Bod jedna je hodnoceni 
nejlepší, bod pět je hodnocení nejhorší. Bod tři je spíše 
neutrální, připouští možnost výskytu, ale ne vysokou. Bod 
dvě se přiklání více k jedničce, hodnocení dobrému. Bod 
čtyři k pětce a tedy hodnocení špatnému. 

Škála: 
1 - znamená, že se daný prvek nevyskytuje vůbec, tedy 

nikdy 
2 - vyskytuje se zřídka kdy, připouští se, že se alespoň 

jednou daný prvek vyskytl 
3 - prvek se vyskytl vícekrát, než jen jednou, ale ne 

mnohokrát, vyskytl se tedy občas 
4 - daný prvek se vyskytuje často, byl by slyšitelný a 

pozorovatelný i pro osobu, která se ho nesnaží 
přímo sledovat 

5 - výskyt je velmi často, slyšitelný pro každého 
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8.3. Průběh pozorování 

8.3.1. Mateřská škola v Praze 4 

a) V této mateřské škole jsem pozorovala při ranní směně 
učitelku A, která je skoro důchodového věku s více jak 
čtyřicetiletou pedagogickou praxí. Učitelka má hezký 
vztah k dětem, ale působí přísným dojmem. Během svého 
pozorování jsme si všimla, velmi pěkné práce s hlasem, 
což na děti dobře působilo. Paní učitelka také v této 
mateřské škole provádí logopedickou péči s předškolními 
dětmi několik dní v týdnu po obědě. 
Mluva učitelky A se nejvíce přiklání k hovorové češtině. 
Velmi často se vyskytovaly výrazy končící koncovkou -
ý, - ju. Například dobrý místo dobré nebo děkuju místo 
děkuji. Slova vatová se nevyskytovala během komunikace 
vůbec. Stejně tak ani slova hanlivá. Artikulace byla 
nesrozumitelná jen zřídka kdy, což bylo způsobeno tím, že 
paní učitelka A na děti mluvila poměrně rychle a někdy i 
hodně potichu. Žádná ironie směrem k dětem se 
neobjevila. Podobně ani žádné nářečí nebo tak zvaná 
pražská mluva, tedy protahování některých hlásek. Tato 
učitelka neměla ani žádnou slyšitelnou vadu řeči. V mém 
hodnocení dopadla celkově velmi dobře, 
b) Druhá učitelka B, kterou jsem při práci pozorovala při 
odpolední směně, má dvacetiletou pedagogickou praxí. 
Její čeština je také hovorová. Spisovné výrazy se vyskytují 
jen zřídka. Vatová slova nepoužívá žádná. Raději se 
chvilku odmlčí. Slova hanlivá se objevují jen zřídka. 
Například : „Ty jsi ale truhlík." Nesrozumitelnost 
artikulace se nevyskytuje. Učitelka má zřetelnou 
výslovnost. Ironie se vyskytuje také zřídka kdy, ale přece 
jen se vyskytla. A to užití opačného významu, než bylo 
v situaci na místě. Chlapec rozbil talířek a učitelka B mu 
řekla : „To se ti teda povedlo." Nebo když chlapci omylem 
při hře shodili jinému chlapci věž z kostek, užila učitelka 
B výraz : „To jste teda pašáci." V obou případech děti, ke 
kterým byla ironie použita, jen stály a koukaly. Bylo vidět, 
že tomu, co učitelka říká, přesně nerozumí. Dále se u 
učitelky B občas objevuje pražská mluva. Některé hlásky 
ve slovech jsou zbytečně protahovány. Vady řeči 
se nevyskytují vůbec. Tato učitelka na mě působila u dětí 
velmi dobře i přes některé nedostatky, bych ji hodnotila 
celkově dobře. 
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8.3.2. Mateřská škola Praha 6 

a) V této mateřské škole jsem nejprve při ranní směně 
pozorovala učitelku A s pětadvacetiletou pedagogickou 
praxí. Tato učitelka dává při své práci velký důraz na 
rozvíjení hudebních dovedností dětí. Podle toho se pak 
dále odvíjí její činnosti s dětmi. Podle mého názoru má 
zpěv vliv na správnost výslovnosti a srozumitelnost řeči. 
V mluvě učitelky A se vyskytuje spíše hovorová čeština, 
ve které se ale objevuje i hodně výrazů z češtiny spisovné. 
Co se týče řeči, v této oblasti byla učitelka A v mém 
pozorování v tomto bodě hodnocena nejlépe 
zpozorovaných učitelek. Slova vatová se nevyskytovala 
nikdy. Hanlivá slova se objevují jen zřídka kdy. A to ve 
chvíli, kdy děti zlobily, ohradila se na ně učitelka A se 
slovy : „ Nedělejte kraviny!" . 
Nesrozumitelnost artikulace s nevyskytla nikdy. 
U učitelky A se nikdy nevyskytlo ani použití ironie. 

Nářečí se objevovalo občas. A to například slova : semka 
nebo ju. Jak jsem se později dozvěděla, učitelka A je 
původem z Moravy. Vada řeči se u této učitelky během 
mého pozorování nevyskytla nikdy. Mluvu učitelky A 
bych celkově hodnotila pozitivně. Jediné, co na mě 
působilo rušivě bylo nářečí, které se v řeči občas objevilo. 
A velmi mě zaskočilo využití slova hanlivého, 
b) Druhá učitelka B, kterou jsem v této mateřské škole 
pozorovala při odpolední směně má teprve tříletou 
pedagogickou praxi. K dětem má hezký vztah a u dětí 
přirozený respekt. V mluvě se vyskytuje pouze čeština 
hovorová. Vatová slova s objevují zřídka kdy. Například 
výrazy hmm nebo nooo. Slova hanlivá se nevyskytla 
nikdy. Nesrozumitelnost artikulace se také nevyskytla 
nikdy. Stejně tak se během mého pozorování nevyskytla 
žádná ironie, ani pražská mluva nebo nářečí. Vadu řeči 
jsme u učitelky B také nezpozorovala nikdy. Učitelka B na 
mě působila přirozeným dojmem a v mém hodnocení 
dopadla velmi dobře. 
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8.4. Analýza řeči předškolního dítěte 

Mým cílem v analýze řeči bylo zjistit, zda děti 
předškolního věku dokáží porozumět řeči učitelů při 
zadávání úkolu a zda chápou, co je pojem nadřazený 
pojmu podřazenému. K této činnosti s dětmi jsem si 
v odborné literatuře vyhledala diagnostiku porozumění 
řeči podle Kolbábkové a Klenové v knize Diagnostika 
předškoláka ( 2002). Přesný postup a motivaci jsme si 
stanovila sama. Hodnocení jsem upravila tak, aby co 
nejlépe vyhovovalo tomu, co zjišťuji. Z knihy jsme 
použila pouze obrázky k diagnostice porozumění řeči (viz. 
příloha č. 2.) a zadání úkolu se správným řešením. U 
některých obrázků jsem si pozměnila název, protože podle 
mého soudu neodpovídaly tomu, co je na obrázcích 
vyobrazené, a to například kolo na kolobčžku (viz. 
obrázek A v příloze č. 2) Pro zaznamenávání jsem si 
vytvořila arch (viz. příloha č. 3.), ke kterému jsem si 
zapisovala pořadí zadávaných skupin pojmů, výběr 
prvních obrázků ze skupiny pojmů, správnost a 
nesprávnost výběru a různé poznámky nebo odlišnosti dětí 
při práci. Podle toho jsem pak jednodušeji mohla stanovit 
vyhodnocení každého dítěte. 

8.4.1. Disignostika porozumění řeči 

U k u l : V ý b d r o b r á z k ů p o d l e p o k y n ů . S r o v n á n í v š e c h 

obrázků, které jsou podřazené nějakému 
společnému pojmu. Například : „Vyber všechny 
obrázky, na kterých vidíš zvířátka." 

Počet obrázků : 36 ,6 skupin s různým počtem obrázků 

Řešení: 1) Pohádkové postavy (6) - kašpárek 
princezna 
čert 
čaroděj 
vodník 

2) Dopravní prostředky (5) - auto 
nákladní auto 
koloběžka 
vlak 
letadlo 
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3) Květiny (5) - růže 
kaktus 
zvonek 
pampeliška 
kytice 

4) Hračky (5) - kočárek 
míč 
drak 
panenka 
medvídek 

5) Zvířata ( 1 0 ) - kočka 
husa 
slepice 
prase 
kuře 
had 
pes 
ovce 
zajíc 
moucha 

6) Potraviny (5) - jablko 
česnek 
salám 
koláč 
houska. 

Postup : 1) Rozprostření kartiček s obrázky po stole. 
2) Seznámení se s materiálem. Dítě si může 

obrázky prohlédnout, osahat. 
3) Zadání úkolu. Postup od jednodušších skupin 

ke složitějším. Například od zvířátek, 
kytiček k pohádkovým postavám nebo 
hračkám. 

4) Vyhodnocení 

Motivace k činnosti : Děti motivuji k činnosti tím, 
že potřebuji pomoci 
s rozsypanými obrázky, které se 
mi promíchaly mezi sebou a já 
nevím, jaké obrázky k sobě patří 
a jaké ne. 

22 



Prosím dítě, jestli mi může 
pomoci srovnat kartičky do 
skupin, které mají něco 
společného. Nejdříve všechna 
zvířátka, dopravní prostředky atd. 
až po pohádkové postavy. 

Hodnocení: Pro hodnocení jsme si stanovila dvě 
hlediska, která chci u dětí pozorovat. A to 
hledisko porozumění řeči a hledisko splnění 
zadaného úkolu dítětem. Ke každému 
hledisku jsem si sestavila tříbodovou 
stupnici tak, abych pro hodnocení vystihla 
to nejdůležitější. Hledisko porozumění řeči 
se týkalo toho, zda děti dokáží porozumět 
jednoduše zadanému úkolu nebo jestli je 
třeba zadání opakovat či ho pozměnit. 
Z hlediska splnění úkolu jsem 
pozorovala,zda děti chybují ve výběru 
obrázků nebo nechybují. Pokud chybují, 
tak ve kterých obrázkách, a v jakém 
počtu obrázků se chyba vyskytuje. 

Z hlediska porozumění řeči: 

1 - Dítě zcela nerozumí zadání úkolu 
2 - Dítě nerozumí zadání úkolu, je třeba opakovat 

a nebo pozměnit formulaci zadání 
3 - Dítě zadání úkolu rozumí 

Z hlediska splnění zadaného úkolu : 

1 - Dítě úkol nesplnilo 
2 - Dítě splnilo, ale chybuje ve výběru kartiček 

( počet, v jakých) 
3 - Dítě úkol splnilo a nechybuje ve výběru kartiček 
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8.4.2. Slovo jako pojem 

Co je pojem a proč je pro dítě důležitý ve vývoji řeči jsem 
se dočetla v knize Vývoj myšlení a řeči od Svorada 
(1956): 
Pojem vzniká zobecněním, které provedeme 
abstrahováním, tedy myšlenkovým vydělením určitých 
podstatných zvláštností dané skupiny předmětů. Při 
myšlení vždy užíváme pojmů. Pojmy odrážejí a zachycují 
podstatné a obecné vlastnosti předmětů a jevů. Jsou 
konkrétní tehdy, když zahrnují předměty nebo jevy jako 
celek. Abstraktní jsou, když zahrnují znaky jevů předmětů. 
V našem myšlení pojem vystupuje ve formě významu 
slova. Pojem je vždy spojen se slovem. Slovem 
zobecňujeme fakta. Má vždy obecný význam. Slovo 
znamená vždy pojem. 
Naše myšlení probíhá ve formě soustav pojmů. Spojení, 
které vzniká mezi pojmy nazýváme soudy. Soudy dále 
v myšlení spojujeme, díky nim vyjadřujeme vztahy mezi 
předměty a jevy skutečného světa. Dedukcí, tedy 
myšlenkovou operací dále vyvozujeme z několika soudů, 
soud nový, čili úsudek. Při všech myšlenkových 
pochodech využíváme pojmů. Z toho vyplývá, že je 
myšlení neoddělitelně svázáno s řečí a má v ní svůj 
základ. 

8.5. Průběh analýzy řeči 

8.5.1. Mateřská škola Praha 4 

V této mateřské škole mi bylo umožněno provést vlastní 
práci s 6 dětmi. Z toho byli 3 chlapci a 3 dívky. Pro práci 
mi byla vyčleněna sborovna, ve které probíhá při 
odpoledním odpočinku logopedie. Na práci s dětmi jsem 
měla klidné, ničím nerušené prostředí. Práce byla tedy 
výhradně individuální bez dalších pozorovatelů. 

a) Chlapci : Chlapec 1 byl 6,2 let starý, velmi malého 
vzrůstu s nejistým vystupováním. Chlapec by potřeboval 
odklad. Rodiče ho i přes doporučení učitelek v této 
mateřské škole chtějí poslat v září do školy. 
Pořadí zadávaných skupin jsem volila od zvířat, dále pak 
dopravní prostředky, květiny, potraviny, pohádkové 
postavy a poslední hračky. Chlapci 1 bylo potřeba zadání 
úkolu několikrát opakovat, dokonce i pozměnit zadání 
úkolu, než si byl jistý a pustil se do práce. 
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Během výběru vyžadoval zpětnou vazbu, zda vybírá 
obrázky správně. Ve skupině zvířat vybral jako první 
obrázek hada. Všechny zvířata vybral správně. 
V dopravních prostředcích sáhl jako po prvním obrázku po 
letadlu a zbytek obrázků vybral také správně. U květin 
vybral jako první kytici květin a zbytek obrázků vybral 
také správně. V potravinách vybral první housku a zbytek 
obrázků vybral správně. Nechybuje ani při výběru 
pohádkových postav, jako první zde vybral kašpárka. V 
poslední skupině hraěek vybral jako první míč, pak draka, 
li zbylých obrázků si nebyl jist a přiřadil dodatečně 
plyšového medvídka ke zvířatům, panenku k pohádkovým 
postavám a kočárek k dopravním prostředkům. Na otázku, 
zda si je jist, že je to tak správně, přikyvuje, že ano. 
Chlapec 1 chyboval ve výběru obrázků třikrát a to vždy ve 
skupině hraček. 

Chlapec 2 byl starý 5,5 let. Zadání úkolu 
porozuměl hned napoprvé. Nebylo třeba zadání úkolu 
opakovat. Jako první skupinu jsem vybrala dopravní 
prostředky. Chlapec 2 vybral první obrázek nákladní auto, 
a dále pak všechny dopravní prostředky správně. Druhou 
skupinou byly zvířata. Chlapec 2 vybral nejdříve psa. 
Nevybral však všechny zvířata. Kočku, hada, ovci a 
mouchu dodává později v průběhu výběru dalších 
obrázků. Důvodem zřejmě byla malá přehlednost ve 
větším počtu obrázků na začátku. Třetí skupinou byly 
květiny, chlapec vybral všechny správně, jako první 
pampelišku, kterou i pojmenoval. Další skupinou byly 
potraviny. Chlapec 2 vybral jako první obrázek jablka. 
Všechny potraviny vybral, až na obrázek housky, ten 
přiřadil na úplném konci výběru. Pátou skupinou byly 
hračky. Zde chlapec 2 vybral jako první kočárek. 
Plyšového medvídka přiřadil už dříve ke zvířatům. 
K hračkám vybral i pohádkovou postavu kašpárka. Jako 
první u nich přiřadil princeznu. Dále se ve výběru nespletl. 

Chlapec 3 byl 5,7 let starý. Zadání úkolu rozumí bez 
problému. Do činnosti se pustil s chutí. Jako první vybral 
ze zvířat slepici. Přiřadil ke zvířatům opět jako ostatní 
chlapci i plyšového medvídka. Další obrázky vybral 
správně. Z dopravních prostředků vybral nejprve nákladní 
auto, další obrázky vybral v této skupině správně. Jako 
třetí skupinu jsem mu zadala výběr hraček. Chlapec 3 
vybral jako první míč, pak panenku. U obrázku kočárku si 
nebyl jist, zda to není dopravní prostředek. Papírového 
draka neumí ani pojmenovat. Nevěděl, co to je. Další 
skupinu jsem zvolila květiny. 
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V těch 3 vybral jako první zvonky a dále se už při výběru 
nepletl. Další skupinu jsem vybral potraviny. Jako první 
jablko. Dále si nebyl jist salámem a koláčem. Zbytek 
vybral správně. U poslední skupiny jsem se ptala chlapce 
3 zda ví, jaké obrázky nám zbyly. Chlapec nazval všechny 
pohádkové postavy hračkami, loutkami. 

b) Dívky : Dívka 1 byla 5,5 let stará. Zadání úkolu 
rozuměla hned napoprvé. Této dívence jsem zadala 
nejprve skupinu zvířat. 1. dívka vybrala jako první 
obrázek prasátka a ve zbytku obrázků zvířat se nespletla. 
Pouze plyšového medvídka přiřadila ke zvířatům, místo 
k hračkám. Další skupinou byly květiny. Zde vybrala jako 
první kytici květin a v dalším výběru se nespletla. Jako 
třetí jsem zadala pohádkové postavy. Dívka 1 se nespletla 
ani ve výběru pohádkových postav, jako první vybrala 
kašpárka. Nespletla se ani při výběru potravin, zde jako 
první vybrala jablko. V hračkách vybrala první panenku a 
v dopravních prostředcích vlak. Ve výběru těchto dvou 
skupin se opět nespletla. Dívka 1 svou práci komentovala 
pojmenováváním obrázků. 

Další dívkou 2 byla 5,7 let stará. Dívka 2 
rozuměla zadání úkolu, nebylo třeba opakovat nebo 
pozměnit znění. Jako první ve zvířátkách vybrala psa, dále 
přiřadila medvídka ke zvířatům a zbytek obrázků vybrala 
správně. V další skupině květin vybrala jako první růži a 
dále se ve výběru nespletla. Třetí skupinou na výběr jsme 
zadala dívce 2 hračky. V těch vybrala jako první míč a 
dále se neplete. Další skupinou byly dopravní prostředky. 
Zde vybrala jako první auto. Bylo třeba jí poradit při 
rozhodování, zda letadlo je dopravní prostředek nebo 
hračka. Zbytek obrázků přiřadila správně. Pátou skupinou 
byly pohádkové postavy. Ty vybrala všechny správně a 
jako první vodníka. Poslední skupinou byly potraviny, u 
těch se dívka 2 nespletla. 

Poslední dívkou 3 v této mateřské škole byla 6,7 
let stará holčička. Tato dívka chápala znění úkolu hned 
napoprvé. Jako první skupinu jsem jí zadala květiny. 
Vybrala všechny správně, jako první růži. Kaktus vybrala 
a komentovala to tím, že to může být také květina, protože 
je zelený. Druhou skupinu vybrala pohádkové postavy. 
Nejdříve vybrala princeznu a ve zbytku obrázků se 
neplete. Třetí skupinou byly zvířata. Zde vybrala jako 
prvního plyšového medvídka, který patří mezi hračky. 
Další zvířata vybrala správně. Dále jsem dívce 3 zadala 
výběr potravin. 
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Z těch vybrala jako první ěesnek. Nad salámem 
přemýšlela, zda je to potravina nebo ne. Nakonec se 
rozhodla, že ano. Jako pátou skupinu vybrala hračky. 
První z hraček vybrala kočárek. Dále pak všechny obrázky 
správně. Nad panenkou se pozastavila a nazvala jí dítětem. 
Nebyla si jista kam patří. Poslední skupinou byly dopravní 
prostředky. Zde vybrala první letadlo. Dále pak auto a 
vlak. Nad nákladním autem a koloběžkou přemýšlela, zda 
by to nemohly být i hračky. Po celou dobu výběru dívka 3 
komentovala svůj výběr. Pojmenovávala obrázky. Bylo 
vidět, že nad výběrem přemýšlela. Když se spletla, chytla 
se za hlavu a říkala, že se popletla. 

8.5.2. Mateřská škola Praha 6 

V této mateřské škole jsem analýzu řeči prováděla s 10 
dětmi. Z toho s 6 chlapci a 4 dívkami. Pro práci s dětmi 
mi byl poskytnut pouze tišší koutek třídy u stolečku. Děti 
byly tedy nepřímo rušeny okolními činnostmi dětí, což 
ztěžovalo soustředění a práci. 

a) Chlapci : Chlapec 1 byl 6,2 let starý. Chlapec 1 
rozuměl zadání úkolu hned napoprvé. Jako první jsem 
chlapci zadala výběr zvířat. Chlapec první obrázek vybral 
zajíce. Dále zařazoval plyšového medvídka mezi zvířata. 
Mouchu a kuře přiřazoval do skupiny později v průběhu 
hledání dalších skupin. To mohlo být ovlivněno špatnou 
orientací mezi více obrázky. Další skupinu vyhledával 
chlapec 1 květiny. Jako první našel zvonek, zbytek květin 
vybral správně. Potraviny vybral taky všechny správně a 
jako první zvonek. Další skupinou byly dopravní 
prostředky. Zde vybral jako první obrázek s autem. Vlak 
však nepřiřadil. Zbytek obrázků vybral správně. Jako 
pátou skupinu vybral hračky. V této skupině jako první 
vybral chlapec 1 míč. Přiřadil sem také vlak a kašpárka. 
Poslední skupinu, pohádkové postavy označil jako loutky. 
Nerozuměl pojmu pohádkové postavy. 

Druhý chlapec byl 5,5 let starý. Zadání úkolu 
zcela nerozuměl. Bylo potřeba mu úkol zopakovat 
několikrát na začátku činnosti a v průběhu činnosti mu 
úkol připomínat. Jako první skupinu jsem mu zadala 
zvířata. Chlapec 2 vybral nejdříve obrázek prasete, pak 
pokračuje dále ve výběru a přiřadil do skupiny zvířat i 
plyšového medvídka. Zbytek zvířátek vybral správně. 
Další skupinou byly květiny. Jako první zde vybral 
chlapec 2 růži, potom pampelišku. Nad ostatními 
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květinami se pozastavil se slovy, že nezná jejich 
pojmenování, tedy neví, zda je může do skupiny zařadit. 
Řekla jsme chlapci, že nevadí, že nezná přesné názvy 
květin. Stačí, když si je jist, že je to květina. Pokud je, ať ji 
přiřadí k ostatním květinám. Chlapec 2 přikývl a zbytek 
květin zařadil správně. Jako třetí skupinu jsem chlapci 2 
zadala dopravní prostředky. Ty vybral všechny bez 
problémů, jako první nákladní auto, ČtvrtOll Skupinu 

vybral chlapec 2 potraviny. Jako první vybral jablko. 
O s t a t n í p o t r a v i n y v y b r a l p a k t a k é s p r á v n ě , p o u z e j i m 

dával jiné názvy. A to česnek = cibule, salám = maso, 
koláč= koblížek, houska = chleba. Chlapec 2 zřejmě 
neznal přesné názvy těchto obrázků a tak jim přiřadil 
názvy jim blízkých potravin, které zná a které byly těmto 
podobné. Další skupinou byly hračky. Ty vybral chlapec 2 
opět všechny správně, jako první vybral panenku. Poslední 
skupina zbývajících obrázků byly pohádkové postavy. 
Zeptala jsem s chlapce 2 , zda ví, co by to mohlo všechno 
být. Chlapec 2 správně určil, že se jedná o pohádkové 
postavy. Během celé činnosti chlapec 2 pojmenovával 
obrázky, které zrovna přiřazoval do skupin. 

Chlapec 3 byl 6, 7 let starý. Zadání úkolu porozuměl 
hned napoprvé. První skupinu vybíral chlapec 3 dopravní 
prostředky. Všechny vybral správně, jako první obrázek 
auta. Další skupinu, kterou jsem chlapci zadala byla 
zvířata. Chlapec 3 vybral první kočku, pak všechna 
zvířátka správně. Přiřadil zde také jako většina dětí i 
plyšového medvídka. Jako třetí skupinu jsem chlapci 3 
zadala pohádkové postavy. Ty chlapec vybral opět 
všechny správně. Jako první vybral princeznu. Dále vybral 
květiny. U těch jako první pampelišku. Ostatní přiřadil 
také správně. Poslední skupinou byly hračky. Ani u těch 
se chlapec nespletl. První vybírá míč. Chlapec všechny 
obrázky při výběru pojmenovával. 

Další chlapce 4 byl 6,2 let starý. Chlapec 4 
porozuměl zadání úkolu hned napoprvé. Ze skupin vybral 
jako první potraviny. V těch se ve výběru neplete a jako 
první vybral salám. Další skupinu vybral hračky. Jako 
první našel panenku. Medvídka nevybral, přiřadil ho až 
později mezi zvířata. Třetí skupinou byly zvířata. Zde jako 
první vybral kočku. Další zvířátka přiřadil správně. 
Vynechal však ovci, kterou v průběhu dalšího výběru 
doplnil. Potom jsem chlapci zadala výběr květin. U těch 
vybral jako první kaktus, další pak vybral také bez chyby. 
Pátou skupinou byly dopravní prostředky. U těch se 
chlapec nespletl a jako první vybral nákladní auto. 
Poslední skupinou byly pohádkové postavy. Zde chlapec 
vybral jako první kašpárka a zbytek přiřadil i pojmenoval 
dobře. 
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Chlapec 5 byl 6,3 let starý. Porozuměl úkolu bez 
problémů. Nebylo třeba mu úkol opakovat. První skupinou 
pro výběr jsem chlapci 5 zadala zvířata. U těch chlapec 
vybral jako první husu, v dalším výběru s nespletl. Pouze 
přiřadil mezi zvířata i plyšového medvídka. Druhou 
skupinou výběru byly květiny. První zvolil pampelišku, 
dále vybral správně. Další byly potraviny. Ani zde se 
chlapec 5 neplete. První vybral jablko. Čtvrtou skupinou 
byly pohádkové postavy. Zde vybral první obrázek krále. 
V dalším výběru se nespletl. Dále vybral chlapec dopravní 
prostředky. První vybral vlak, zbytek dobře bez problémů. 
Poslední skupinou byly hračky. U těch vybral první 
kočárek. Panenku přiřadil dodatečně k pohádkovým 
postavám. 

Posledním chlapcem 6 v této mateřské škole byl 5,7 
let starý chlapec, který nechápal zcela znění úkolu 
napoprvé. Bylo potřeba mu úkol zopakovat a pozměnit 
jeho znění, aby ho snadněji pochopil. Chlapec během celé 
činnosti působil nejistým dojmem. Při výběru měl ze 
všech dětí nej větší problémy. Obrázky se snažil 
pojmenovávat, často se však v pojmenování spletl, nebo 
vůbec nevěděl o jaký pojem se jedná. Jako první skupinu 
jsem chlapci 6 zadala zvířata. Chlapec vybral všechna 
správně, jako první vybral plyšového medvěda, které patří 
mezi hračky. Další skupina byly květiny. Zde vybral jako 
první pampelišku. Dále vybral vše kromě kaktusu. Ten 
řekl, že mezi květiny nepatří. Dále vybral mezi květiny 
housku. Tu označil za tulipán. Chlapce 6 jsem na chybu 
upozornila. Chlapec váhal, zda je houska tulipánem nebo 
není. Nakonec si dal kartičku stranou. Třetí skupinou jsem 
zvolila chlapci potraviny. Chlapec je vybral správně, až na 
housku, tu nepřiřadil nikam. Tuto kartičku nechal stále 
ležet opodál. Jablko, které chlapec vybral jako první 
nazval rajčetem. Další skupinu vybral chlapec hračky. Ty 
vybral správně, jako první míč. K hračkám však chlapec 
nesprávně zařadil i kolobčžku a letadlo. Pohádkové 
postavy vybral opět správně. Prvního kašpárka. Čerta však 
chlapec 6 nazval opět nesprávným názvem a to jako 
hajného. Poslední skupinou byly dopravní prostředky. U 
těch chlapec vybral jako první auto. Dále pak nákladní 
auto a vlak. Nakonec chlapci zbyla jenom jedna kartička 
s obrázkem housky. Chlapec 6 ji nedokázal pojmenovat. 
Zkoušel obrázek natočit a nazval housku pyramidou. 
Nakonec musím chlapci poradit, že se jedná o housku, a že 
patří mezi potraviny. 
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Chlapec 6 nebyl schopen přiřadit housku na hromádku, ve 
které měl potraviny. Nebyl schopen se mezi šesti 
sloupečky obrázků vyznat. Chtěl housku přiřadit opět na 
květiny. 

b) Dívky : Jako první jsem činnost prováděla s dívenkou 
5,6 let starou, dívkou 1 v této mateřské škole. Dívka 1 
úkolu bez problémů hned porozuměla. Nejdříve vybírala 
skupinu květin. Zde jako první vybrala pampelišku. 
V dalším výběru nechybovala. Druhou skupinou byly 
hračky. V těch vybrala jako první míč. Vynechala 
panenku, kterou později řadila mezi pohádkové postavy a 
medvídka, kterého zařadila mezi zvířata. Třetí skupinou 
výběru byly dopravní prostředky. U těch vybrala jako 
první nákladní auto a dále se ve výběru nespletla. Další 
skupinou byly potraviny. Z těch vybrala jako první koláč a 
další obrázky přiřadila správně. Pátou skupinou byly 
pohádkové postavy. 
U těch vybrala nejdříve krále. Dále pak řadila panenku a 

zbytek pohádkových postav vybrala bez chyby. Jako 
poslední skupinu jsem dívce 1 zadala zvířata. V těch 
nechybovala, pouze sem řadila plyšového medvídka, 
kterého vybrala i jako prvního. 

Další dívka 2 byla 6,5 let stará. Úkol pochopila 
napoprvé. Při výběru obrázky pojmenovávala. Nejdříve 
jsem dívce 2 zadala skupinu potravin. Jako první vybrala 
salám. Dále pak všechny potraviny správně. Jako druhou 
skupinu vybírala květiny. U těch zvolila pampelišku jako 
první a další bez chyby vybrala správně. Třetí skupinou 
byla zvířata. Zde vybrala první ovci, další zvířata pak také 
správně. Jako čtvrtou skupinu jsem dívce 2 zadala hračky. 
U těch jako první obrázek vybrala kočárek. V dalším 
výběru se nespletla. Pátou skupinou byly dopravní 
prostředky. Zde jako první vybrala vlak. Další obrázky 
pak přiřadila správně. Poslední zbývající skupina byly 
pohádkové postavy. Dívka 2 je správně určila i 
pojmenovala. 

Dívkou 3 byla 5, 9 let stará dívka, která 
porozuměla zadání úkolu hned napoprvé. Jako první 
skupinu jsem dívce 3 zadala květiny. První vybrala růži, 
zbytek květin určila správně. Další skupinou byla zvířata. 
U těch jako první vyhledala kuře. Dále přiřadila všechny 
zvířata správně, až na ovci, kterou přiřazuje později 
v průběhu dalšího výběru. Jako další skupinu vybrala 
pohádkové postavy. U těch bez problémů určila všechny 
obrázky správně. 
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Prvního vybrala kašpárka. Dále jsem dívce 3 zadala 
dopravní prostředky. Z těch první vybrala auto. Dále pak 
nákladní auto a letadlo. Vlak přiřadila až později, při 
dalším výběru. Koloběžku řadila mezi hračky. Pátou 
skupinou byly potraviny. První vybrala dívka 3 česnek. 
Všechny zbylé potraviny pak přiřadila správně. Poslední 
skupinu hraček poznala, jen chybovala při přiřazení 
koloběžky. 

Poslední dívka 4 byla 5,5 let stará. Znění úkolu 
pochopila bez problémů, nebylo třeba opakovat. Nejprve 
určila skupinu květin. První vybrala zvonek. Další pak 
správně, pouze vynechala kaktus, ten doplnila v průběhu 
dalšího výběru. Druhou skupinu jsem dívce 4 zadala 
zvířata. Obrázek, který vybrala první bylo prase. Dále pak 
všechny zvířata přiřadila správně, pouze plyšového 
medvídka řadila opět mezi zvířata. Třetí skupinou byly 
dopravní prostředky. Dívenka 4 nevěděla, co jsou 
dopravní prostředky. Po vysvětlení, že dopravními 
prostředky jezdíme, létáme, dopravujeme se s nimi na 
různá místa, pochopila. Vybrala pak jako první auto, 
zbytek správě, ale letadlo nevěděla vůbec. Další skupinu 
vybrala dívka 4 potraviny. U těch zvolila jako první 
česnek, dále pak všechny potraviny správně. Pátou 
skupinu jsem dívcc 4 zadala pohádkové postavy. První 
vybrala kašpárka. Dále princeznu, vodníka a krále. Čerta a 
čaroděje si nechala nakonec. Přiřadila je, až když byly 
všechny obrázky zařazeny do skupin. Bylo nutné jí 
poradit. Poslední zadanou skupinou byly hračky. Ty dívka 
4 určila dobře, pouze plyšového medvídka, kterého již 
dříve zařadila mezi zvířata. 

9. Výsledky průzkum 

9.1. Výsledky a vyhodnocení pozorování učitelek 
mateřských škol 

U pozorovaných učitelek dvou různých mateřských škol 
nepochybně v řeči „zvítězila" hovorová čeština, kterou 
používají všechny pozorované paní učitelky. Slova vatová 
se neobjevují u většiny učitelek téměř vůbec. Bylo znát, že 
mají paní učitelky své přípravy a to, co říkají dětem 
předem dobře promyšlené. A také, že po více letech praxe 
již mají zkušenosti a odpovědi na všemožné otázky dětí. 
Slovo nebo slova hanlivá jsem postřehla u dvou ze čtyř 
pozorovaných učitelek. 
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To se mi zdá být poměrně znepokojující. V jednom 
případě se jednalo o slova, která hraničila s ponižováním 
dětí a v druhém případě se jednalo skoro až o slovo 
vulgární. Na paní učitelkách bylo znát, že slova používají i 
v běžném životě a jejich užití si neuvědomují. 
Srozumitelnost artikulace byla bezchybná u tří ze čtyř 
učitelek. Pouze u jedné se občas vyskytla srozumitelnost 
menší. Využití ironie jsem zpozorovala pouze u jedné ze 
čtyř pozorovaných paní učitelek. Nářečí nebo tzv. pražská 
mluva se objevila u dvou pozorovaných učitelek. Jednalo 
se o nářečí moravské a o tzv. pražskou mluvu. Tedy o 
protahování samohlásek. Nějakou slyšitelnou vadu řeči 
jsem nezpozorovala u žádné ze čtyř pozorovaných paní 
učitelek. 
Při celkovém hodnocení se výsledky zobou mateřských 
škol z hlediska pozorování učitelek mnoho neliší. Ve 
čtyřech ze sedmi pozorovaných bodech dopadly paní 
učitelky stejně. Ve dvou bodech byla o stupeň lepší mluva 
paní učitelek z mateřské školy Praha 6. V jedno zbývající 
bodě dopadla o stupeň lépe naopak mateřská škole v Praze 
4. Celkově byla tedy o bod lepší mluva paní učitelek 
z mateřské školy z Prahy 6. 

Průměr 
známek 

Mateřská 
škola 
Praha 4 

Mateřská 
škola 
Praha 6 

Čeština 
2 2 

Vatová 
slova 1 1,5 
Hanlivá 
slova 1,5 1,5 
Artikulace 

1,5 1 
Použití 
ironie 1,5 1 
Nářečí 

1,5 1,5 
Vada řeči 

1 1 

Výsledek 
1,4285 1,3571 
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Ve výsledném průměru 1, 3928 je vidět nepatrný rozdíl, 
který je o jedno desetinné místo. 
Průměr obou známek z obou mateřských škol poukazuje 
na to, že paní učitelky v pozorovaných mateřských 
školách dopadly v hodnocení mluvního projevu velmi 
dobře. 

9.2. Výsledky a vyhodnocení analýzy řeči předškolních 
dětí 

Celkem se analýzy řeči podle obrázků zúčastnilo 
7 dívek a 9 chlapců ze dvou nižných mateřských škol. 

9.2.1 Vyhodnocení z hlediska porozumění řeči 

Všechna děvčata úkol pochopila hned na poprvé. 
Dostala hodnocení nejvyšší bodem tři. 
Tři chlapci z devíti zadání úkolu neporozuměli na poprvé. 
Bylo třeba jim úkol zopakovat nebo i pozměnit zadání. 
Tito chlapci byli ohodnoceni body dvěmi. 
Zbývajících šest chlapců zadání úkolu porozumělo hned 

na poprvé a byli ohodnoceni body třemi. 
Žádné z dětí, které se účastnily průzkumu nezískalo 
v porozumění řeči nižší hodnocení než bod dvě. Všechny 
děti tedy úkolu porozuměly. Nízký počet dětí 
s hodnocením v bodě dvě poukazuje na to, že většina dětí, 
které se zúčastnily průzkumu je schopna porozumět řeči a 
zadání jednoduchého úkolu hned při prvním vysvětlení. 

Porozumění řeči Dívky Chlapci 
Dítě zadání úkolu 
rozumí 

100% 6 7 % 

Dítěti je třeba 
opakovat nebo 
pozměnit zadání 
úkolu 

0 % 33 % 

Dítě zadání úkolu 
zcela nerozumí 

0 % 0 % 
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Celkově v porozumění řeči, jak je vidět v tabulce 
dopadly lépe dívky, než chlapci. 
Ze 100 % všech zúčastněných dětí porozumělo zadání 
úkolu na poprvé 81 % . 

9.2.2. Vyhodnocení z hlediska splnění úkolu 

V tomto bodě hodnocení získaly čtyři ze sedmi dívek 
nejvyšší hodnocení. Ve výběru kartiček s obrázky podle 
zadání nechybovaly. Čtyři zbývající dívky ve výběru 
kartiček s obrázky několikrát chybují, ale úkol dokáží 
splnit. 
Chlapci v tomto bodě hodnocení ve třech z devíti 
zúčastněných úkol splnili a při výběru kartiček nechybují. 
Zbylých šest chlapců několikrát chybuje ve výběru 
kartiček, úkol přesto dokáží splnit. Stejně jako u 
porozumění řeči i u splnění úkolu žádné dítě nezískalo 
v hodnocení bod jedna, tedy nejhorší hodnocení, nesplnění 
úkolu vůbec. 

Splnění úkolu Dívky Chlapci 
Dítě úkol splnilo a 
nechybuje 

5 7 % 3 3 % 

Dítě úkol splnilo, 
ale chybuje 

4 3 % 6 7 % 

Dítě úkol nesplnilo 
vůbec 

0 % 0 % 

Z této tabulky je vidět, že dívky byly při plnění úkolu lepší 
než chlapci. U dívek větší procento úkol dokázalo splnit a 
nechybovat. U chlapců větší procento chybovalo ve 
výběru obrázků, přesto však dokázalo úkol splnit. IJ 
žádného z dětí nedošlo k nesplnění úkolu vůbec. 
Ze 100 % zúčastněných dětí dokázalo bez chyby úkol 
splnit 44 % . 
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Největším problémem pro děti při výběru obrázků byl 
plyšový medvídek, kterého kniha Diagnostika předškoláka 
řadí mezi hračky. Skoro všechny děti zařadily tuto 
kartičku s medvídkem mezi zvířata. Tento jev si vysvětluji 
tak, že děti se zřejmě nesoustředily při výběru kartiček na 
detaily nakresleného plyšového medvídka, ale na obrázek 
na kartičce jako na celek. Tak by se medvídek mohl brát i 
jako zvíře. Děti nejspíše ještě nedokáží na obrázku rozlišit 
charakteristické rysy plyšové hračky od obrázku 
skutečného medvídka. Tím, bych chtěla poukázat i na 
horší zpracování obrázků v knize. Obrázek byl měl být 
více jednoznačný. Dalším problémem pro výběr byly pro 
děti pohádkové postavy nebo potraviny. 
Zde bych chtěla znovu poukázat na ne příliš dobré 
zpracování obrázků v knize Diagnostika předškoláka 
(2003). Všechny obrázky v knize jsou jednoznačně 
určeny, do které kategorie patří. Přesto je podle mne 
možné je zařadit do kategorií dvou. Například medvídka 
mohu zařadit jak mezi zvířata, tak i mezi hračky jako 
plyšáka. Dále pak koloběžku, kterou bych mohla zařadit 
jak mezi dopravní prostředky, jak říká kniha, nebo i jako 
hračku, protože si s ní děti hrají, jezdí na ní. A 
v neposlední řadě vlak, který tato kniha řadí mezi dopravní 
prostředky. Já bych ho ale mohla zařadit i mezi hračky, 
protože kreslené ztvárnění vlaku připomíná spíše vlak 
dřevěný. 

I přes tyto zjevné nedostatky, jsme se chtěla držet zadání 
z knihy Diagnostika předškoláka (2002) a ověřit si, zda 
děti budou v těchto obrázkách chybovat nebo zda se mi 
mé podezření potvrdí. 
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10. Závěr 

Závěrem práce bych se chtěla věnovat cílům, které jsme si 
na začátku stanovila. Vzhledem k malému počtu 
pozorovaných učitelek mateřských škol i dětí 
zúčastněných se analýzy řeči, nemohu z průzkumu 
vyvozovat obecné závěry. Během průzkumu jsem zjistila, 
že většina pozorovaných učitelek mateřských škol používá 
při komunikaci s dětmi nebo před dětmi hovorovou 
češtinu. Tento fakt mě poněkud zklamal. Děti by se podle 
mého názoru měly setkat s češtinou spisovnou. Protože 
kde jinde by ji měly slyšet, než od nás učitelů. Učitelky 
v mateřských školách jsou pro děti velkým vzorem. A 
měly by si to také uvědomovat. Český jazyk jako takový 
je velmi krásný a v dnešní době bohužel upadá. Díky 
médiím, televizi a technické revoluci se začíná na 
spisovnou češtinu zapomínat. Tento fakt, ale nemění nic 
na tom, že pro budoucí život a vstup dítěte do školy 
hovorová čeština děti nemůže nijak poškodit. Jinak je to 
s pojmy, které jsou hanlivé. To, že jsem se s tčmito slovy 
setkala ti učitelek během svého poměrně krátkého 
pozorováni, mě velmi překvapilo. Pro děti se tato slova 
z úst učitelek brzo mohou stát běžnými. Tím je pak 
převezmou za své a budou je využívat i nadále. Nedivme 
se pak tomu, jaký slovník má naše mládež. 
Ve druhé části průzkumu jsem zjistila, že většina dnešních 
předškolních dělí je schopna porozumět řeči. Dokáže 
splnit krátký úkol s jednoduchým zadáním. 
U zúčastněných dětí nebyl problém porozumět pojmu 
nadřazenému nad pojmy podřazenými. Snad jen u jednoho 
chlapce se vyskytly větší problémy s porozuměním řeči 
a s identifikací obrázků na kartičkách. Tento jev 

poukazoval spíše j i ž na nějakou vadu či poruchu, která 
přímo nesouvisela s vývojem řeči. Tím bych se chtěla 
rovněž vyjádřit ke zpracování diagnostiky řeči v knize 
Diagnostika předškoláka (2002). Během průzkumu jsme 
došla k závěru, že některé obrázky jsou pro děti složité a 
děti jim neporozumí tak, jak by autorka očekávala. Je to 
kvůli ilustracím , které jsou často nepřesné a nejasné, ale 
také proto, že některé obrázky podle mého názoru mohou 
patřit do jiné, než do určené skupiny. Dále bych například 
obrázek kaktusu nebo kytice nevolila pro předškolní děti, 
ale až pro děti starší. Protože rozpoznání těchto obrázků je 
pro děti předškolního věku příliš složité. 



To, že mluvený projev učitelky úzce souvisí i s rozvojem 
řeči dětí, které jsou v mateřské škole, je samozřejmé. 
To, do jaké míry souvisí porozumění řeči dětí s tím, jak se 
mezi dětmi učitelky vyjadřují, se mi z mého průzkumu 
zjistit nepodařilo. Z průzkumu je zřejmé, že porozumění 
řeči nezáleží jen na tom, jak se vyjadřuje daná učitelka, ale 
především na tom, jak u dětí rozvíjí řeč a jazykovou 
výchovu. Do jaké míry dává dětem prostor k vlastnímu 
vyjádření, k vyprávění, komunikaci mezi dětmi, tak i 
komunikaci s dospělou osobou. Jak jsem již zmínila 
v úvodu práce, je pro děti důležitá motivace k činnosti. 
A to i motivace křeči a rozvoji řečových schopností. 
Protože právě pomocí řeči mohou děti co nejlépe a 
nejpřesněji vyjadřovat své potřeby a touhy, své názory. 
Myslím si, že bychom měly jako učitelky u dětí pěstovat 
dobrý vztah k českému jazyku pomocí literatury a dobrým 
příkladem a taktéž rozvíjet jazykovou výchovu, aby se děti 
samy dokázaly vyjádřit a porozuměly jeden druhému, tak i 
samy sobě. 
Vývoj řeči je v životě člověka a především předškolního 
dítěte důležitým prvkem, který prochází několika 
vývojovými stádii v lidském vývoji. Význam řeči při 
komunikaci je nenahraditelný. Už první hominidi měli 
potřebu začít se vyjadřovat zvuky a později slovy, protože 
zjistili, že komunikace pomocí gest jim nestačí. Řeč 
a komunikace jako taková je nejdůležitčjší dorozumívací 
prostředek pro všechny živočichy na světě. Jen má každý 
druh nebo národ svůj specifický charakter dorozumívání. 
U člověka je to právě převážně řeč, která složí ke 
komunikaci. Proto bychom o ni měli dbát a přikládat jí 
takový význam jaký jí náleží. 
Díky této práci jsme se dozvěděla nová fakta o vývoji a 
významu lidské řeči a to od úplného začátku jejího vzniku, 
až po přesný vývoj řeči člověka už před jeho narozením. 
Lidská řeč nás provází od začátku života vlídným slovem 
maminky a tatínka, kteří se neskonale radují z našeho 
prvního slova. Posloucháním pohádek od paní učitelek ve 
školce a přednášek ve škole. Povídáním si s kamarády. 
Sdělováním svých pocitů a postojů, až po učení řeči 
vlastních dětí a předávání zkušeností vyprávěním 
vnoučatům. Proto má a měla by mít řeč v našem životě 
velký význam. 



Na úplný závěr práce bych chtěla poděkovat především 
paní doktorce Havlové za odborné vedení a rady, které mi 
během plnění práce poskytovala. Dále mé díky patří 
dvěma mateřským školám, hlavně jejich ředitelkám, které 
mi umožnily provedení pedagogického průzkumu a 
poskytly podmínky a prostředí pro jeho splnění. 
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12.1. Pozorovací arch 

1) Ke kleré vrstvě českého jazyka se mluva přiklání? 

Spisovná čeština Hovorová čeština Obecná čeština Nespisovná čeština 

2) Jak často se v řeči objevují vatová slova? 

1 2 3 4 5 

3) Jak často se v řeči objevují slova hanlivá? 

1 2 3 4 5 

4) Srozumitelnost artikulace? 

1 2 3 4 5 

5) Jak často se objevuje použití ironie? 

1 2 3 4 5 

6) Objevuje se nějaké nářečí nebo tzv.pražská mluva? 

1 2 3 4 5 

7) Vyskytuje se nějaká vada řeči? 

1 2 3 4 5 

(Jaká?) 

Škála : I - nikdy 
2 - zřídka kdy 
3 - občas 
4 - často 
5 - velmi často 









12.3. Zaznamenávací arch 

1) Pohádkové postavy(6) - kašpárek 
princezna 
čert 
čaroděj 
vodník 
král 

2) Dopravní prostředky (5) - auto 
nákladní auto 
koloběžka 
vlak 
letadlo 

3) Květiny ( 5 ) - r ů ž e 
kaktus 
zvonek 
pampeliška 
kytka 

4) Hračky (5) - kočárek 
míč 
drak 
panenka 
medvídek 

5) Zví řa ta (10)-kočka 
husa 

slepice 
prase 
kuře 
had 
pes 

ovce 
zajíc 

moucha 

6) Potraviny (5) - j a b l k o 
česnek 
salám 
koláč 
houska 


