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Anotace

Tématem  diplomové  práce  je  diagnostika  řečových  schopností  žáků  ZŠ 

speciální, tedy dětí  se středním či lehkým mentálním postižením. Cílem teoretické části 

je shrnutí  základních informací  o  mentální  retardaci,  psychických zvláštnostech dětí 

s mentálním postižením a především zpracování  problematiky řečového projevu této 

skupiny  dětí.  Dále  je  v teoretické  části  rozpracována  problematika  logopedické 

diagnostiky u intaktní populace a u dětí s mentálním postižením. Cílem praktické části 

bylo vytvoření diagnostického materiálu, zaměřeného na diagnostiku obsahové stránky 

řeči  žáků  ZŠ  speciální.  Dále  jsou  v praktické  části  prezentovány  také  výsledky 

z aplikace tohoto diagnostického materiálu. 

Informace  představené  v  této  diplomové  práci  se  pokouší  shrnout  poznatky 

týkající  se  této  problematiky  a  vytvořený  diagnostický  materiál  je  nabídkou  pro 

odborníky pracující s touto specifickou skupinou.

Klíčová  slova:  mentální  retardace,  stupeň  mentální  retardace,  komunikace  a  řeč, 

logopedická diagnostika, diagnostický materiál
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Annotation

The aim of  the thesis  is  the  diagnosis  of  speech abilities  of  special  primary 

school pupils, namely children with moderate and mild mental retardation. The theoretic 

part summarizes basic information about mental retardation and psychical  differences 

of children with mental disorder and on speech utterance of this group of children. In 

following sections the field of logopedic diagnosis of intact population and of children 

with mental disorder is described. 

The  practical  part  is  aimed  on  creation  of  diagnostic  material   focused  on 

diagnostics of substantial component of speech of children attending special primary 

school. Results of application of this diagnostic material are discussed as well.

Information  introduced in this thesis summarize knowledge of this topic and 

created diagnostic material is the offer for specialists working with this specific group.

Key  words: mental  disorder,  communication  and  speech,  logopedic  diagnostics, 

diagnostic material, mild and moderate mental retardation 
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Úvod

Předkládaná  diplomová  práce  se  zaměřuje  na  oblast  diagnostiky  řečových 

schopností žáků ZŠ speciální, tedy dětí se středním či lehkým mentálním postižením. 

K výběru  tohoto  tématu  mě  vedlo  několik  skutečností.  Jednou  z nich  byly 

zkušenosti získané během mého působení v  ZŠ speciální, kde jsem se setkala se žáky 

s různou schopností a úrovní komunikace, která hraje významnou roli v jejich zapojení 

do  společnosti.  Vzhledem  k tomu,  že  současná  logopedie  obrací  svou  pozornost 

především  na  skupinu  nemluvících  dětí  a  problematice  řečového  projevu  dětí 

s mentálním postižením se téměř nevěnuje, rozhodla jsem se, že v této diplomové práci 

se  zaměřím  právě  na  skupinu  žáků  s rozvíjejícím  se  řečovým  projevem.  Tato 

problematika  je  velmi  aktuální  také  proto,  že  v posledních  patnácti  letech  pro  tuto 

skupinu nevznikl  žádný diagnostický materiál,  proto  se  v praktické  části  pokusím o 

vytvoření diagnostického matriálu, který bude respektovat specifika této skupiny. 

Cílem teoretické  části  této  práce  je  tedy shrnutí  poznatků týkajících se  dané 

problematiky a na jejich základě se pak v rámci  praktické části  pokusit  o  vytvoření 

diagnostického materiálu, který bude respektovat zvláštnosti těchto dětí. 

Teoretická  část  této  diplomové  práce  je  vedena  v několika  liniích.   Jednak 

představuje problematiku osob s mentálním postižením, zabývá se definicí a klasifikací 

mentální  retardace,  dále  osobností  dítěte  s mentálním  postižením,  zvláštnostmi  ve 

fyzické, kognitivní a psychosociální oblasti.

Další linií je oblast komunikace a řeči osob s mentálním postižením. Kapitoly 

věnující  se  této  problematice  se  zabývají  nejen  obecnou  charakteristikou  řečového 

projevu  z hlediska  stupně  postižení,  ale  také  problematikou  vývoje  řeči  u  dětí 

s mentálním postižením a v těchto kapitolách jsou také popsány faktory, které vývoj řeči 

ovlivňují.

Teoretická část  se dále věnuje problematice logopedické diagnostiky a jejími 

možnostmi v případě skupiny dětí s mentálním postižením. 

Poznatky, které z teoretické části diplomové práce vyplývají, pak budou zásadní 

při  realizaci  praktické  části,  jejímž  cílem  je  vytvoření  a  aplikace  diagnostického 

materiálu pro skupinu žáků ZŠ speciální.
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2. Mentální retardace

2.1 Definice mentální retardace

Termín  mentální  retardace  vychází  z latinského  mentis  =  mysl,  retardare  = 

zdržet,  zaostávat.  V české  odborné  literatuře  se  objevuje  kromě  pojmu  mentální 

retardace (MR) používá také pojem mentální postižení (dále jen MP) a oba pojmy se 

používají často jako synonyma. 

Vývoj v chápání člověka s mentální retardací se odráží v definicích, které byly 

v průběhu  času  vytvořeny  různými  autory  podle  jejich  teoretických  poznatků. 

V současné době existuje nejen v naší ale i světové literatuře velké množství definic, 

které  se  pojmem mentální  retardace  zabývají.  Tyto definice  nejsou  jednotné,  což  je 

odrazem teoretických postojů autorů, kteří  při  jejich formulování zohledňovali  různé 

faktory  a  kritéria.  V níže  uvedeném přehledu uvádíme definice  několika  odborníků, 

kteří se zabývali touto problematikou a zdůrazňovali ve svém pojetí jen jeden z faktorů. 

Výčet není vyčerpávající a zájemci o tuto problematiku mohou naleznout více informací 

v literatuře (viz Sovák 1972, Dolejší 1973, Rubinštejnová 1986, Černá 1995, Langer 

1996, Švarcová 2003 aj.)  či je odkazujeme na práci Černá a kol. (1995), kde je možné 

nalézt odkazy na další českou i zahraniční literaturu.

Definice zdůrazňující inteligenční kvocient

Tento  typ  definic  vyjadřuje  rozsah  postižení  na  základě  vyšetření  stupně 

intelektu. „Za mentálně postižené bývají považovány všechny osoby, jejichž rozsah IQ 

je nižší než pásmo hraniční, tj. nižší než 80-70.“ (Černá a kol., 1995, s.  9)

Definice zohledňující biologické faktory

V odborné literatuře zabývající se biologickým pojetím mentální retardace je za 

jednu  z představitelek  této  koncepce  považována  Rubinštejnová,  která  používá  pro 

dnešní  pojem  mentální  retardace  výraz  mentální  zaostalost.  Tato  autorka  mentálně 

zaostalé  dítě  charakterizuje  jako  dítě  „jehož   poznávací  činnost  je  trvale  porušena 

v důsledku organického poškození mozku.“ (Rubinštejnová, S. J., 1986, s. 37)

Také  Sovákova  definice  zohledňuje  biologické  faktory  a  vymezuje  mentální 

retardaci  jako  „poruchu  vývoje  všech  psychických  funkcí,  nejvíce  však  funkcí 

rozumových. Je to souhrn četných, leckdy mnohotvárných příznaků, které mají různé 
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příčiny a rozličný základ patologicko-anatomický. Většinou jde o následky hrubšího 

poškození mozku, vzácněji o jiné příčiny.“ (Sovák, M., 1972, s. 107)

Definice zohledňující sociální faktory

Tento  typ  definice  pojímá  mentální  retardaci  jako  trvalé  snížení  schopnosti 

jedince plně se socializovat.

Jedním z představitelů tohoto pojetí je například Trengold (1956, in Černá a kol., 

1995), který považuje mentální retardaci za stav nedokončeného mentálního vývoje a 

neschopnost jedince adaptovat se na prostředí, které je „normální“, a v němž žijí jeho 

spoluobčané takovou měrou, že není schopen nezávislé existence bez ohledu a pomoci. 

Tyto  definice,  zohledňující  jen  jeden  typ  faktorů,  nepodávají  přesný  obraz 

mentálního postižení,  přistupují  k problematice jednostranně a nezohledňují  potřebné 

faktory, které se na obrazu mentální retardace podílejí.

Definice zdůrazňující více hledisek

V současné  době  ve  vymezení  pojmu  mentální  retardace  existují  snahy  o 

propojení  různých  pohledů  a  sjednocení  různých  přístupů.  V  literatuře  je  uváděno 

například podání Blehové,  která používá termín oligofrenie a charakterizuje ji  takto: 

„Oligofrenie  je  vrozený  nebo  časně  získaný  chorobný  stav,  charakterizovaný 

disharmonií  osobnosti  s největším  postižením  v okruhu  rozumových  schopností, 

majících za následek neuspokojivé přizpůsobování se požadavkům společnosti. Porucha 

je chronická, ale během doby se zpravidla nezhoršuje. Slabomyslnost postihuje celou 

osobnost.“  Blehová  (1978 in Černá a kol. 1995, s. 11)

Také definice Dolejšího se pokouší zohlednit všechna hlediska v definování MR. 

Tento autor uvádí, že „mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických 

funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, 

závislá ne některých z těchto činitelů: nedostatcích genetických vloh, porušeném stavu 

anatomicko-fyziologickém a  funkce  mozku  a  jeho  zrání,  nedostatečném nasycování 

základních psychických potřeb dítěte vlivem senzorické, emoční a kulturní, deficitem 

učení, zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech individua po 

opakovaných  stavech  frustrace  i  stresu,  na  typologických  zvláštnostech  vývoje 

osobnosti.“   (Dolejší,  M.,  1983,  s.  38)  Tato  definice  je  velmi  podrobná a  poněkud 

nepřehledná.
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Stručnější a obecnější je definice speciálně pedagogického slovníku UNESCO 

vydaném v roce 1977 a aktualizovaném v roce 1983 (UNESCO 1977 in Černá a kol., 

1995).  Definice mentální retardace zní takto: ,,Pojem mentální retardace se vztahuje 

k podprůměrnému obecně  intelektuálnímu fungování  osoby,  které  se  stává  zřejmým 

v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou 

zřejmé:

• z pomalého tempa dospívání

• ze snížené schopnosti učit se

• z nedostatečné sociální přizpůsobivosti.“

(UNESCO 1977 in Černá, M., 1995, s. 12)

K této definici se přiklání i současná česká psychopedie, která mentální retardaci 

vnímá  jako  multidimenzionální  fenomén,  ve  kterém  se  překrývají  anatomické, 

fyziologické, psychologické, pedagogické a sociální kvality jedince. Podle této definice 

jsou  pro  jedince  s mentálním  postižením  charakteristické  individuální  zvláštnosti 

psychických činností, které jsou zapříčiněny dominantním postižením intelektu a odráží 

se  v jeho  chování  a  sociální  přizpůsobivosti.  Tento  stav  může  vzniknout  v různých 

vývojových obdobích života. (Černá a kol., 1995).
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2.2 Klasifikace mentální retardace

Cílem klasifikace mentální retardace je zařazení jedinců s MP do jednotlivých 

kategorií. V dřívější praxi  toto zařazení probíhalo na základě výše IQ. 

Černá  (1995)  uvádí,  že  v současnosti  stále  více  odborníků  zastává  názor,  že 

pouhé  měření  kognitivních  schopností  člověka  je  nevypovídající  proces.  Stanovený 

inteligenční kvocient má pouze orientační hodnotu, která nemůže zachytit celou řadu 

kvantitativních  ani  kvalitativních  znaků  kognitivních  schopností  člověka.  Toto 

hodnocení  se  stává  ještě  nepřesnějším  v případě  člověka  s  mentálním  postižením. 

Ukazuje se, že vzhledem ke specifickým zvláštnostem osob s MP dochází ke zkreslení 

výsledků, a to zejména u lidí obtížně komunikujících nebo nekomunikujících. Černá 

(1995) upozorňuje na to, že zjištěný rozsah IQ má svou úlohu při posuzování osobnosti 

člověka  s mentálním  postižením  jen  tehdy,  pokud  jsou  v úvahu  brány  další 

charakteristické znaky a okolnosti, které k výkonu při měření IQ přispěly. Diagnostika 

mentální retardace, je velmi obtížným procesem, ve kterém musí být zohledněna řada 

specifických  znaků,  které  se  u  jedinců  s mentálním  postižením  vyskytují.  Na  tyto 

specifika v  literatuře upozorňuje řada odborníků. Autorka dále uvádí, že na základě 

výsledků  diagnostického  procesu,  který  respektuje  zvláštnosti  této  skupiny,  se  pak 

mohou volit výchovné postupy a opatření, které povedou ke změnám ve vývoji dítěte. 

Zdůrazňuje  také,  že  mezi  jednotlivými  stupni  jsou  plynulé  přechody,  postižení 

v jednotlivých  oblastech  není  stejně  intenzivní  a  posouzení  intelektu  nestačí  pro 

vystihnutí proměnlivosti celé osobnosti. 

Švarcová (2003) upozorňuje na problematické vymezení hodnot IQ z několika 

důvodů. Hovoří o kolísavosti ve výsledcích, které jsou způsobeny časovým odstupem, 

momentální psychické dispozici, zdůrazňuje kvalitu a konstrukci testu a formu kladení 

otázek.

Také v publikaci  autorů Černá,  Kvapilík  (1990)  je  upozorněno na nepřesnost 

vyšetření inteligenčního kvocientu, které nebere v úvahu tzv. neintelektové jevy jako je 

např.  motivační  bariéra,  nedokonalá  schopnost  vyjadřování,  snížená  adaptibilita, 

nesoustředěnost aj.
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Při  klasifikaci  mentální  retardace  mohou  být  užívána  různá  hlediska  např. 

hledisko etiologické či symptomatologické, může být použita klasifikace podle věku či 

podle typu chování atd.

Klasifikace  mentální  retardace  není  předmětem této práce,  proto zde  uvádím 

nejpoužívanější způsob klasifikace v teorii i praxi a zájemce o podrobnější zpracování 

této problematiky odkazuji na literaturu. (viz Černá a kol. 1995, Pipeková 2004)

Jak  již  bylo  zmíněno,  uvádíme  zde  nejpoužívanější  klasifikaci  mentální 

retardace,  a to klasifikaci dle  Světové zdravotnické organizace.  V dřívější praxi se 

vymezení stupňů u jednotlivých autorů velmi často lišilo. Tuto nejednotnost se snažila 

vyřešit Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 1968 vymezila jednotlivé 

stupně MR pomocí IQ.

V současné  době  se  česká  psychiatrie  při  klasifikaci  mentální  retardace  řídí 

dokumentem přeloženým do češtiny s názvem Mezinárodní klasifikace nemocí  (dále 

MKN), který byl vydán v rámci 10. revize Světové zdravotnické organizace (WHO) 

v roce  1992  a  který  platí  od  1.  1.  1993.  Tento  způsob  klasifikace  je  používán 

v lékařských oborech, ale je srozumitelný i pro speciální pedagogy.

Mentální retardace podle WHO spadá do oboru psychiatrie, proto má jako první 

označení F. Mentální retardaci je určen celý oddíl  F70 – F79 a je rozdělena do šesti 

základních kategorií (viz následující přehled a tabulka 1).

Charakteristika jednotlivých typů mentální retardace dle WHO:
F70     Lehká mentální retardace
IQ se pohybuje přibližně mezi 50-69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 
let). 

Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie)
lehká normální subnormalita
debilita

F71     Střední mentální retardace
IQ se pohybuje v pásmu 35 až 49 (což u dospělých to odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 
let).

Patří sem: střední mentální subnormalita
střední slabomyslnost (oligofrenie)
imbecilita
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F72   Těžká mentální retardace
IQ dosahuje hodnot 20 až 34 (u dospělých odpovídá věku 3 až 6 let). 

Patří sem: těžká mentální  subnormalita
těžká slabomyslnost (oligofrenie)
idioimbecilita

F73    Hluboká mentální retardace
IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). 

Patří sem: těžká mentální  subnormalita
hluboká slabomyslnost (oligofrenie)
idiocie

F78    Jiná mentální retardace

F 79   Neurčená mentální retardace
Patří sem:  mentální deficit NS

subnormalita NS
slabomyslnost, (oligofrenie, NS)

„Poruchy uvedené pod F 70 – F 79 mají tyto společné vlastnosti: 

a) začátek je vždy v kojeneckém věku nebo dětství;

b)  postižení  nebo opoždění  ve vývoji  funkcí,  které mají  silný vztah k biologickému 

zrání nervové soustavy;

c) stálý průběh bez remisí a relapsů. 

Ve  většině  případů  je  postižena  řeč,  prostorová  orientace  a  motorická  koordinace. 

Opoždění nebo poškození je přítomno již velmi časně, může být spolehlivě zjištěno a 

postupně  se  mírní  s přibývajícím  věkem  dítěte,  i  když  drobnější  defekty   často 

přetrvávají až do dospělého věku.“

(10. revize MKN, WHO 1993, s. 162 -163)
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Pro větší přehlednost uvádíme výše uvedené kategorie v následující tabulce.

Tabulka 1    Klasifikace mentální retardace podle 10. revize MKN, WHO

Označení Stupeň mentální retardace IQ Mentální věk u 
dospělých osob

F 70 Lehká mentální retardace 50-69 9 – 12 let

F71 Střední mentální retardace 35-49 6 -9 let

F72 Těžká mentální retardace 20-34 3 - 6 let

F73 Hluboká mentální retardace Pod 20 pod 3 roky

F78 Jiná mentální retardace

IQ nelze pro přidružená 
(smyslová, tělesná, 
poruchy chování či 
autismus) postižení určit

F79
Nespecifikovaná mentální 
retardace

MR je potvrzena, ale pro 
nedostatek znaků nelze 
jedince zařadit

Jak je z výše uvedeného patrné, za nejlehčí stupeň mentální retardace je v rámci 

této klasifikace považována lehká mentální retardace s IQ 50 – 69. Skupina žáků s vyšší 

hodnotou IQ 70 – 85, kterou představují žáci současných ZŠ praktických, (tedy klienti 

psychopedických zařízení), by podle této klasifikace do kategorie MR nespadala.

Pro srovnání uvádíme také klasifikaci mentální retardace (viz tabulka 2), kterou 

vypracovala Černá (1995).
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Tabulka 2    Mentální retardace podle Černé

Hluboká 

IQ Pod 20

Těžká

IQ 20- 34

Střední

IQ 35- 49

Mírná 

IQ 50 -69

Neuropsy
chický 
vývoj

celkově omezen

minimální kapacita 
v oblasti 
senzoricko- 
motorické

značně omezen

částečná kapacita 
v oblasti 
senzoricko- 
motorické

omezen

částečný rozvoj 
v oblasti 
senzoricko- 
motorické

částečně omezen, 
případně zpožděn, 
projeví se zvláště 
v náročných 
životních situacích, 
rozvoj v oblasti 
senzoricko- 
motorické

Somatick
é vady

časté 
s neurologickými 
příznaky

časté méně časté ojedinělé

Poruchy 
motoriky

časté, nápadné 
stereotypní 
automatické pohyby

časté, méně 
nápadné, značná 
pohybová 
neobratnost a 
výrazné omezení 
motorického vývoje

méně časté, 
omezení 
motorického vývoje, 
nápadná 
nekoordinovanost 
pohybů

ojedinělé, opoždění 
motorického vývoje, 
poruchy jemné 
motoriky a 
pohybové 
koordinace

Poruchy 
psychiky

totální poruchy 
psychických 
procesů

značné omezení 
psychických 
procesů, nápadnosti 
v koncentraci 
pozornosti

omezení 
psychických 
procesů, slabá 
schopnost 
kombinace a 
usuzování

celkově snížená 
aktivita psychických 
procesů, 
nerovnoměrný 
rozvoj psychických 
funkcí, oslabení 
funkční reaktibility, 
konkrétné, názorné 
a mechanické 
schopnosti rozvinuty

Komunik
ace a řeč

komunikace 
nonverbální, 
neartikulované 
výkřiky, 
grimasování, 
případně 
echolalické 
opakování 
jednotlivých slov

minimální rozvoj 
komunikativních 
dovedností a řeči, 
izolovaná slova, 
značné poruchy 
formální stránky řeči

omezený vývoj řeči, 
rozvoj 
komunikativních 
dovedností, 
jednoduchá slovní 
spojení nebo 
jednoduché věty, 
nápadné poruchy 
formální stránky řeči

opožděný vývoj řeči, 
rozvoj 
komunikativních 
dovedností, 
obsahová chudost, 
jednoduchá, někdy 
agramatická stavba 
vět, časté poruchy 
formální stránky řeči
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Poruchy 
citů a 
vůle

totální porušení 
afektivní sféry,též 
sebepoškozování

značné porušení 
afektivní sféry, 
nestálost nálad, 
impulsivita

porušení afektivní 
sféry, značná 
afektivní labilita, 
zkratkové jednání

afektivní labilita, 
popudlivost, 
impulsivnost, 
pasivita, úzkostnost, 
zvýšená 
sugestibilita

Možnosti 
výchovy 
a 
socializa
ce

u jednotlivců 
jednoduché návyky 
sebeobsluhy

návyky 
sebeobsluhy, 
jednoduché 
pracovní činnosti 
pod stálým 
dohledem, u 
jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání

zapojení do 
jednoduché 
pracovní činnosti 
pod dohledem, u 
jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání

omezené základní 
vzdělání za 
předpokladu, 
vytvoření 
specifických 
podmínek, 
společenské a 
pracovní zapojení 
pod vedením

(Černá, M.,1995, s. 15).

Černá  u  jednotlivých  stupňů  mentální  retardace  uvádí  přehled  nejvíce 

frekventovaných  znaků  typických  pro  danou  kategorii.  Klasifikace  MKN podle  10. 

revize Světové zdravotnické organizace (WHO) popisuje jen mentální věk těchto osob 

v dospělém věku. Obě klasifikace,  to znamená klasifikace podle Černé a klasifikace 

Světové zdravotnické organizace spolu vzájemně korespondují a doplňují se.

Cílem  této  práce  není  zabývat  se  charakteristikou  jednotlivých  stupňů  MR. 

Podrobnou charakteristiku jednotlivých stupňů MR naleznete v odborné literatuře (viz 

Černá 1995, Švarcová 2003, Pipeková 2004, Krejčířová 2005 aj.)

Charakteristikou skupiny,  pro  kterou  je  určen  diagnostický  materiál,  který  je 

cílem praktické části této diplomové práce, se budeme zabývat v kapitole 6 Žáci ZŠ 

speciální).  Jedná  se  o  skupinu  žáků,  kteří  spadají  do pásma střední,  případně  lehké 

mentální  retardace,  a  ve  zmíněné  kapitole  je  obecná  charakteristika  obou  stupňů 

uvedena. 

2



3.  Osobnost dítěte s mentálním postižením

Skupina  jedinců  s mentálním  postižením  je  velmi  různorodá,  nelze  přesně 

definovat kolik typů mentální retardace existuje, protože každý člověk je jedinečnou 

osobností  s charakteristickými  rysy,  vrozenými  dispozicemi  a  svým  specifickým 

vývojem.  Přesto  se  odborníci  (Švarcová,  Krejčířová,  Vágnerová)  zabývající  se 

problematikou mentální retardace shodují na některých znacích, které jsou pro osoby 

s mentálním postižením typické. Ty se objevují nejen v oblasti kognitivních procesů, ale 

i při utváření osobnosti dítěte s MP.

Švarcová  uvádí,  že  se  tyto  znaky  projevují  v závislosti  na  druhu  a  hloubce 

postižení, a rovnoměrnosti či nerovnoměrnosti postižení jednotlivých složek psychiky. 

Autorka tyto znaky netřídí do jednotlivých oblastí, podává jen jejich výčet. Podrobněji 

se jednotlivými oblastmi budeme zabývat v následujících kapitolách. Podle Švarcové 

(Švarcová, 2003, s. 35 - 49) jsou pro tuto skupinu typické tyto znaky:

• zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků
• snížená schopnost vnímání logických vztahů a časové posloupnosti
• těkavá pozornost 
• zpomalené tempo rozvoje řeči
• nedostatečná slovní zásoba  
• narušená formální stránka řeči
• v různé míře omezená sociální interakce a komunikace
• emoční nevyspělost
• zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí
• nedostatečná diferencovanost citů
• nízká úroveň sebekontroly chování
• citová vzrušivost a impulzivnost
• sugestibilita a rigidita chování
• abulie
• poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace
• nerovnováha aspirací a výkonů
• snížená adaptibilita na sociální požadavky
• opožděný psychosexuální vývoj

Výše  uvedený  přehled  je  pouze  obecný,  následující  kapitoly  se  konkrétně 

zabývají  jednotlivými  oblastmi  –  kognitivními  procesy,  emocionalitou  a  volními 

vlastnostmi u osob s MP. 
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3.1 Fyzická oblast 

U  dětí  s mentálním  postižením  dochází  již  v raném  věku  k odchylkám  od 

normálního  vývoje.  Motorická  stránka  osobnosti  úzce  souvisí  se stránkou  duševní. 

V duševním ani v motorickém vývoji  nepostupují  tyto děti  většinou ve svém vývoji 

stejným tempem. To často závisí na typu a stupni postižení. Důležitou roli také hraje 

anamnéza  jedince,  (např.  rodinné  prostředí  či  míra  odborné  péče).  Předpokladem 

dobrého fyzického vývoje je komplexní péče, dobrý zdravotní stav, adekvátní váha a 

rozvoj pohybových dovedností.  Všechny tyto faktory mohou do velké míry ovlivnit 

další složky osobnosti a kvalitu života dítěte.

Obecně lze konstatovat, že úroveň a kvalita motoriky se snižuje  v závislosti na 

stupni, typu a etiologii postižení. (Kvapilík, Černá, 1990)

3.2 Kognitivní oblast

3.2.1 Učení

Základní  podmínkou psychického vývoje  je  učení.  (Švarcová,  2003).  Dolejší 

(1983)  charakterizuje  učení  jako  psychologický  proces,  při  kterém  se  stimulací 

z vnějšího prostředí a praktickou činností  jedince v kontaktu s jeho okolím navozují, 

tvoří změny a pokroky ve vývoji a chování dítěte.  Tento proces je spjat  s procesem 

zrání.  Oba  procesy  pak  zasahují  do  oblasti  psychiky  a  chování.  Vágnerová  (1999) 

charakterizuje učení u dětí a dospívajících s mentálním postižením jako mechanické a 

asociační. 

Při procesu učení se také projevuje emoční nevyspělost. Děti s MP často necítí 

potřebu  učit  se  něco  nového.  Jejich  učení  je  motivováno  emotivně.  Učí  se  ne  pro 

poznání, ale aby udělali radost někomu blízkému, tedy pro potvrzení citového vztahu. 

(Švarcová, 2003)

3.2.2 Vnímání

„Vnímání  je  nejjednodušší,  lze  říci  primární  poznávací  schopností,  jež  je 

založena  na  smyslovém  zobrazení  reality.  Vnímání  lze  pojmout  i  jako  komunikaci 

člověka  s okolním  prostředím.  Člověk  přijímá  informace  z okolního  prostředí, 

zpracovává je a nějakým způsobem na ně reaguje.“ (Vágnerová 1997, s. 94)
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Základem  vnímání  je  utváření  zásoby  podmíněných  reflexů.  Ty  se  vytváří 

součinností  několika  analyzátorů  (periferní  receptor,  dostředivá  dráha,  centrum 

v mozkové kůře), které zpracovávají počitky a vjemy z okolního prostředí. U zdravých 

dětí  je  tento  proces  automatický,  bouřlivý  a  velmi  rychlý,  ale  u  dětí  s mentálním 

postižením  vzhledem  k poškozené  nervové  soustavě,  probíhá  pomalu,  omezeně  a 

s velkým počtem zvláštností a nedostatků. To má u těchto dětí vliv i na celý průběh 

psychického vývoje. (Švarcová, 2003)

Pro  zrakové  vnímání dětí  s MP  je  typické  zpomalené  tempo vnímání 

(potřebují  delší  dobu expozice pro rozpoznání  obratového materiálu)  a  jeho  zúžený 

rozsah,  (rozpoznají  méně  předmětů  než  zdravé  děti).  Počitky  a  vjemy  jsou 

nediferenciované,  (špatně  rozlišují  tvary  a  barvy)  a  výraznou  zvláštností  tohoto 

psychického  procesu  je  inaktivita,  (při  prohlížení  předmětu  či  obrazu  se  nesnaží 

postihnout detaily a všechny vlastnosti).

Velkou  úlohu  v psychickém vývoji  má  sluchové  vnímání,  které  velmi  úzce 

souvisí  s rozvojem  řeči.  Diferenciační  podmíněné  spoje  se  v oblasti  sluchového 

analyzátoru vyvíjí pomalu,  což vede k opožděnému utváření řeči.  (blíže viz kapitola 

3.4.2  Další  faktory  ovlivňující  vývoj  řeči  u  osob  s mentálním  postižením). Stav 

sluchového  vnímání  má  také  vliv  na  orientaci  v prostoru  a  čase,  což  je  vázáno  na 

orientaci v každodenním životě. (Rubinštejnová, 1986)

Nedokonalé  počitky  a  vjemy  brzdí  a  zpomalují  rozvoj  vyšších  psychických 

procesů, zejména myšlení a mají výrazný vliv na zaostávání dítěte. Uvedené nedostatky 

se  však  dají  kompenzovat  vhodnou  výchovou  a  vzděláváním  dětí  s mentálním 

postižením. Prostředkem jak zlepšit kvalitu jejich počitků a vjemů je dostatek podnětů, 

zkušeností  a znalostí.  Naopak nedostatek podnětů brzdí rozvoj vnímání a zpomaluje 

rozvoj myšlení u těchto dětí a prohlubuje tak mentální postižení. (Švarcová, 2003)

3.2.3 Myšlení

Myšlení  je  v psychologii  definováno  jako  „zprostředkované  a  zobecňující 

poznání skutečnosti, zejména jejích podstatných znaků a vztahů“ (Čáp 1980, s. 34)

Rubinštejnová  (1986,  s.  139)  uvádí,  že  „myšlení  je  zobecněné  a  slovem 

zprostředkované poznání skutečnosti.  Myšlení umožňuje poznat podstatu předmětů a 
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jevů. Myšlení dává možnost předvídat výsledky určitého jednání, tvořivě a cílevědomě 

pracovat.“ 

Jedním  z charakteristických  znaků  MP,  jak  uvádí  i  definice  zohledňující 

biologické faktory (viz kapitola Definice mentálního postižení) je porušení poznávací 

činnosti.  Pro  myšlení  je  důležitý  dostatek  názorných  i  sluchových představ,  znalost 

zacházení s předměty, dostatek komunikace a neporušený vývoj řeči. Omezení ve všech 

jmenovaných  oblastech  přináší  dětem  s mentálním  postižením  problémy  (Švarcová, 

2003).

Pro myšlení dítěte s MP je typická  slabá schopnost zobecňování,  tyto děti si 

špatně  osvojují  pravidla  a  obecné  pojmy,  mohou  se  je  sice  naučit  nazpaměť,  ale 

nechápou jejich význam a neumí je adekvátně používat. Charakteristickým znakem je 

konkrétnost  myšlení,  což  znamená,  že  myšlení  se  odehrává  na  úrovni  jednotlivých 

obrazů a situací, dále se projevuje neschopností pochopit v nich skryté znaky, které by 

mohl v budoucnosti aplikovat na jiné, podobné situace. Hranice konkrétního myšlení 

může pravděpodobně překročit pouze dítě s lehkým mentálním postižením. (Švarcová, 

2003)

Dalším typickým znakem je nesoustavnost myšlení, která se projevuje hlavně u 

dětí,  které  se  rychle  unaví  a  vyplývá  z kolísající  pozornosti  a  slabé  schopnosti 

soustředění,  dále  se  projevuje ulpíváním na detailech a tendencí  ke stereotypnosti  a 

řešení úkolů analogicky. (Rubinštejnová, 1986)

Závažným nedostatkem myšlení  je  slabá řídící  úloha.  Děti  s MP nedovedou 

používat  již  osvojené  rozumové  operace,  nepromýšlí  své  jednání  a  nepředvídají 

výsledek.  Tento  nedostatek  je  spojen  také  s nekritičností  myšlení.  Tyto  děti 

nepochybují  o  správnosti  svých  domněnek,  málokdy  zpozorují  své  chyby  a   ni 

nepředpokládají, že by jejich chování mohlo být chybné. (Švarcová, 2003)

3.2.4 Pozornost

„Pozornost je centrem vědomí, která se projevuje aktivní zaměřeností na určitý 

obsah.  Pozornost  je  formální  psychickou  funkcí,  která  je  vždy  spojena  s určitým 

uvědoměným obsahem, nějakou činností a určitým stavem aktivace.“ (Vágnerová 1997, 

s. 33)
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Pozornost  souvisí  s bezprostředním  vnímáním  a  pátráním  a  lze  ji  dělit  na 

podmíněnou, která je vázána na vůli  a má charakter podmíněného reflexu. Dále na 

pozornost  nepodmíněnou,  která  se  mimovolně zaměřuje  na silné podněty.  (Valenta, 

Krejčířová 1997) 

Švarcová  (2003)  uvádí,  že  u  dítěte  s mentálním  postižením  je  problémem 

vzbudit  a  zaměřit  pozornost,  chybí  koncentrace.  Tyto  nedostatky  udržení  pozornosti 

působí problémy v učení a pracovních činnostech.

Záměrná pozornost dětí s MP se vyznačuje nízkým rozsahem sledovaného pole, 

nestálostí  a  snadnou  unavitelností  a  sníženou  schopností  rozdělit  pozornost  na  více 

činností. Žák s MP je schopen udržet záměrnou pozornost maximálně po dobu 15 – 20 

minut,  pak  musí  následovat  relaxace.  Při  práci  s dětmi  s mentálním  postižením  je 

důležité  vhodně  naplánovat  činnosti,  při  kterých  je  nutná  koncentrace  a  doplnit  je 

relaxací. Je také důležité počítat s tím, že schopnost udržet pozornost se liší v závislosti 

na hloubce postižení a časové křivce dne. (Valenta, Krejčířová 1997)

3.2.5 Paměť

„Paměť je funkce, která umožňuje uchování zkušenosti,  informací o okolním 

světě i o sobě samém ve vztahu k tomuto světu.“ (Vágnerová 1997, s. 119)

Pro děti s MP je typické pomalé tempo osvojování nových poznatků. Je nutné 

časté  opakování a  i  přesto rychle zapomínají  a osvojené poznatky a dovednosti  pak 

neumí  včas  a  vhodně  využít  v praxi.   Příčiny  tohoto  pomalého  a  nekvalitního 

osvojování nových vědomostí spočívají ve vlastnostech nervových procesů těchto dětí. 

Slabost  spojovací  funkce  mozkové  kůry  zapříčiňuje  malý  rozsah,  pomalé  tempo  a 

nepevnost vytváření nových podmíněných spojů. (Rubinštejnová, 1987)

Typickými  znaky  paměti  dětí  s MP  je  také  nestálost  uchování  získaných 

poznatků  a  jejich  nepřesnost  vybavování.  Fyziologickým  základem  těchto  znaků 

paměti je vyhasínání  podmíněných spojů a dočasný útlum korové činnosti, (často je to 

ochranný útlum).

Ke zvláštnostem paměti  osob s MP patří  také  nekvalitní  třídění  paměťových 

stop, převažuje u nich spíše mechanická paměť. Ta udržuje paměťové stopy bez většího 

výběru, není schopna větší selekce. (Valenta, Krejčířová, 1997)
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3.3 Psychosociální oblast

3.3.1 Emocionální vývoj

„Emocionalita  je  specifickou  dimenzí  temperamentu.  Je  vrozenou  a  tudíž 

trvalejší  dispozicí  osobnosti,  určující  základní  způsob  citového  prožívání  (intenzitu, 

stabilitu, časovou dimenzi, proměnlivost i vztah k vyvolávajícím podnětům) a z něho 

vyplývající chování.“ (Vágnerová 1997, s. 44)

Emoce jsou důležitou složkou lidského chování, vyjadřují vztah člověka k sobě 

samému i  okolnímu světu.  Regulují  chování   a  spolu  s percepčními  a  kognitivními 

schopnostmi ovlivňují výkony intelektové i motorické výkony.

Švarcová (2003) uvádí, že děti s MP jsou  emočně nevyspělé, chovají se jako 

děti  na  nižší  věkové  úrovni.  Pokud  s nimi  přicházíme  do  kontaktu,  musíme  tuto 

skutečnost respektovat a volit vhodný přístup. Cizí prostředí, neznámé osoby či podněty 

a náročné úkoly mohou u tohoto typu dětí vyvolat strach a úzkost. 

Dále se u těchto dětí objevuje výrazná citová instabilita, projevující se citovou 

tupostí, či afektivní výbušností a vzdorováním. (Švarcová, 2003) 

Také  Kvapilík  a  Černá  (1990)  uvádějí  zvýšenou  citovou  a  volní  labilitu, 

nestálost nálady, impulsivnost, agresivitu, úzkost a pasivitu.

Rubinštejnová (1987) uvádí několik typických znaků u dětí s MP. Jednak je to 

dlouhodobá  nediferencovanost  citů  -  rozsah  prožitků  je  minimální,  buď  převládá 

jednostranné uspokojení či jednostranné neuspokojení, chybí citové nuance.

Dále  tato  autorka  uvádí  jako  charakteristické  znaky  emocionální  sféry  u  dětí  s MP 

neadekvátnost citů a to ve smyslu dynamiky a intenzity k podnětů. Děti reagují buď 

velmi málo či naopak zase neúměrně silně, a nedostatečné ovládání citů intelektem, 

kdy děti neumí korigovat své city vzhledem k situaci a těžko nalézají uspokojení svých 

potřeb. 

Nedostatečná úroveň ovládání citů intelektem také způsobuje, že se u dětí s MP 

opožděně a  obtížně utváří  morální  city jako je  svědomí,  soucit,  pocit  odpovědnosti, 

povinnosti apod. (Rubinštejnová, 1987)
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3.3.2 Utváření volních vlastností

„Vůle je schopnost chtění a z něho vyplývajícího jednání. Je to velmi složitá 

osobnostní vlastnost, kterou člověk získává pod tlakem sociálního prostředí a která se 

pomalu rozvíjí již od dětství.“ (Vágnerová 1997, s. 79)

Pro děti s mentálním postižením je charakteristický nedostatek vůle –  abulie, 

která  se  projevuje  nedostatkem  iniciativy,  neschopností  řídit  vlastní  jednání  a 

překonávat překážky. Slabost vůle se neprojevuje vždy a ve všech situacích. Někdy jsou 

tyto děti vynaložit veliké úsilí, aby dosáhly čeho chtějí, jindy ví, jak mají jednat, ale 

nejsou toho schopny. (Rubinštejnová, 1987) 

Dalším  typickým  projevem  je  impulzivnost,  kdy  se  dítě  s MP  podřizuje 

bezprostředním  vlivům  okolní  situace  či  vlastním  afektivním  impulzům.  (Valenta, 

Krejčířová, 1997)

U dětí s MP je typická také sugestibilita, nekritické přijímání rad a pokynů od 

okolních lidí, neschopnost ověřit si je a srovnat s vlastními zájmy a zkušenostmi. Na 

druhou stranu tyto děti mohou být vůči jiným pokynům a požadavkům zcela imunní a 

dlouho jim vzdorují. (Švarcová, 2003)

Výchova vůle je vždy dlouhodobý a složitý proces a to i u skupiny intaktních 

dětí.  U dětí  s MP je  tento proces ještě  zdlouhavější  a  komplikovanější  a  závislý  na 

závažnosti  jejich  postižení.  Bez  volního  úsilí  však  dítě  nemůže  splnit  ani  ten 

nejjednodušší úkol, to znamená ani se dále rozvíjet. (Švarcová, 2003)
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4. Komunikace a řeč osob s mentálním postižením

4.1 Základní pojmy

V této kapitole  se  stručně zabývám několika základními pojmy týkajícími  se 

komunikace, které se budou v následujících kapitolách objevovat. Cílem této kapitoly 

není  porovnání  pojetí  a  přístupů  ke  komunikaci  v různých  vědních  oborech  či 

jednotlivých autorů,  jedná se jen o ujasnění daných pojmů. Tato kapitola se zabývá 

komunikací  obecně,  formami  komunikace,  dále  termínem  jazyk,  řeč,  narušená 

komunikační schopnost. 

Komunikace –  jak  uvádí  Housarová  (2003),  je  jedním  ze  základních  prostředků 

sociální interakce. Komunikaci je  možné vymezit  jako vzájemné sdělování,  (příjem, 

zpracování, uložení a vydávání informací).  Z pohledu logopedie má interindividuální 

komunikace dvě formy: 

• verbální komunikace má symbolickou povahu a vnitřní diferenciaci na: 

− mluvenou = hlasitá a šeptaná řeč

− psanou podobu

• neverbální  komunikace  zahrnuje  různé pohyby částí  těla,  faciální  expresi  a 

prozodiku

Jazyk –  v Logopedickém slovníku najdeme pod tímto pojmem následující vymezení: 

„jazyk  je  systematické,  konvenční  použití  zvukových,  znakových  nebo  psaných 

symbolů  v lidské  společnosti  pro  komunikaci;  soustava  druhotných  dorozumívacích 

prostředků znakové povahy, zprostředkující dorozumívání lidí.“ (Dvořák 2001, s. 95)

Řeč – „praktickou zvukovou realizací jazyka, zahrnuje motorické činnosti jako dýchání, 

fonaci (tvorba hlasu),  artikulaci (tvorbu hlásek) v oblasti  artikulačních orgánů neboli 

mluvidel. Při zdůraznění skutečnosti, že jde o vyjádření jazykového obsahu myšlenkové 

činnosti,  realizované  pomoci  motoriky  mluvidel,  je  užíván  také  výraz  mluva.“ 

(Neubauer, 2001). 

2



Narušená komunikační schopnost - Lechta (2002) píše, že „o narušené komunikační 

schopnosti hovoříme tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) působí 

vzhledem  ke  komunikačnímu  záměru  interferenčně.  Může  jít  např.  o  foneticko-

fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu jazykových 

projevů. Narušená komunikační schopnost se může týkat verbální i neverbální, mluvené 

i  grafické  formy  interindividuální  komunikace,  její  expresivní  i  receptivní  složky.“ 

(Lechta, 2002, s. 51)

Narušená komunikační schopnost může mít  trvalý či přechodný charakter, může mít 

příčiny  vrozené nebo  získané,  orgánové či  funkční,  narušení  může  být  úplné či 

částečné a  NKS  může  být  dominantním  symptomem  nebo  důsledkem  jiného 

onemocnění, poruchy, či postižení. Pak mluvíme o symptomatické poruše řeči – o této 

problematice je pojednáno více v následující kapitole. (Lechta, 2002)

4.2 Různé  pohledy  na  komunikaci  osob  s mentálním 

postižením  

Na problematiku řečového projevu osob s MP jako symptomatické poruchy řeči 

můžeme  nalézt  v současné  odborné  literatuře  dva  pohledy.  Jeden  je  představován 

Lechtou,  který  termín  symptomatická  porucha  řeči definuje  „jako  narušení 

komunikační schopnosti, doprovázející jiné, dominující postižení, případně poruchy a 

onemocnění.“ (Lechta, 2002, s. 52).

Termín symptomatická porucha řeči poprvé použil v 60. letech M. Sovák, ale do 

praxe tento pojem zavedl v 80. letech až V. Lechta, (do té doby se v odborné literatuře 

používal  termín  sekundární  poruchy  řeči),  který  se  podrobněji  touto  problematikou 

zabýval  a  rozpracoval  také  model  třech  základních  příčin  vzniku  symptomatických 

poruch řeči. (více o této problematice viz Lechta, 2002).

Z výše uvedené definice vyplývá, že řečový projev osob s MP Lechta řadí do 

problematiky NKS.

Jiný  pohled  má  na  tuto  problematiku  Neubauer.  Ten  je  zastáncem 

psycholingvisticky orientovaného přístupu a zařazuje verbální projev osob s MP do 
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poruch  na  bázi  postižení  kognitivních  schopností  v řečové  komunikaci.  (Neubauer, 

2001).

Jak jsme zmínili výše můžeme v populaci osob s MP podmíněně definovat dvě 

skupiny a to skupinu, u které dochází k  rozvoji verbálních schopností a skupinu, u níž 

k zahájení řeči nedošlo. Klasická logopedie dříve svou pozornost zaměřila na skupinu 

mluvících (viz Bezručková, 1983), soudobá logopedie se zabývá především skupinou 

nemluvících. (Laudová, 2003). 

Tento stav ovšem není ideální, pozornost logopedie by měla věnována oběma skupinám 

a měla by se pokusit nalézt v přístupech  ke komunikaci osob s MP optimální přístup.

Vzhledem k zaměření této práce je důležité si uvědomit, že cílovou skupinou, 

pro  kterou  je  vzniklý  diagnostický  materiál  určen  je  skupina  dětí  s MP,  která  je 

podrobně charakterizována v jedné z předchozích kapitol, to znamená, skupina dětí, u 

nichž vlastní vývoj řeči probíhá aspoň několik let.  

Problematikou řečového projevu u skupiny osob s MP budu zabývat podrobněji 

v následujících kapitolách.

4.3 Obecná  charakteristika  řečového  projevu  osob 

s mentálním postižením

V odborné  literatuře  nalézáme různé  charakteristiky  řeči  jedinců  s mentálním 

postižením.  Touto  problematikou  se  v různé  míře  zabývají  např.  Lechta  (2002), 

Škodová (2003), Rubinštejnová (1976), Vágnerová (1999), Klenková (2000) a Pipeková 

(2004).  Cílem této kapitoly je  uvést  obecnou charakteristiku řečového projevu osob 

s MP, tak jak je možné ji v odborné literatuře naleznout u různých autorů.

Podle Lechty (2002) mají řečové projevy jedinců s mentálním postižením velmi 

různorodý  charakter,  který  je  závislý  nejen  na  etiologii,  ale  i  jejich  individuálních 

předpokladech. Lechta dále uvádí, že jejich řeč je deformována ve všech jazykových 

rovinách  (viz  kapitola  3.6  Řečový  projev  osob  s mentálním  postižením  z pohledu 

jazykových  rovin),  a  ani  v dospělosti,  kromě  osob  s  nejlehčí  formou  mentálního 

postižení, nedosáhne úrovně normy. 
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Škodová (2003) ve své charakteristice zmiňuje, že symptomy jsou závislé na 

etiologii onemocnění a jsou individuální a variabilní. Škodová zmiňuje, že „z hlediska 

řeči je nejnápadnějším symptomem narušení  obsahové stránky řeči (nedostatečná či 

vágní  slovní  zásoba   a  narušená  gramatická  stránka  řeči)  současně  se  stránkou 

formální (výslovnost),  včetně modulačních faktorů řeči  (melodie,  tempo, dynamika, 

rytmus, apod.)Vedle vlivu sníženého intelektu působení i dalších poruchy jako (např. 

anomálie mluvidel, deformace chrupu, apod.).“ (Škodová, 2003, s. 392)

Velmi  podrobnou  charakteristiku,  která  zahrnuje  oblast  řeči,  komunikace  i 

jazyka,  podává  Vágnerová.  Ta  zmiňuje,  že  řeč  u  jedinců  s mentálním postižením je 

postižena v obsahové i  formální  složce.  Formální stránka řeči  je často poznamenána 

nedostatky v motorické koordinaci mluvidel či zhoršenou sluchovou diferenciací, která 

jim neposkytne adekvátní zpětnou vazbu.  Kromě toho pro aktivní řečový projev je u 

této skupiny typická:

• jazyková necitlivost, která se projevuje častými agramatismy

• jednoduchost  projevu, tj.  preferování  krátkých  a  jednoduchých  vět, 

jednoznačných a konkrétních pojmů

• stereotypní výběr slov a slovních spojení

• častý výskyt echolálií a perseverací

Dále uvádí, je pro mentálně postižené obtížnější porozumět verbálnímu projevu a to 

z důvodu  omezenější  slovní  zásoby,  ale  i  obtížím  v porozumění  celkovému 

kontextu.(1999, s. 152).

Podrobnou a také poměrně konkrétní charakteristiku řečového projevu jedinců 

s mentálním postižením uvádí Pipeková (2004, s.  301). Ta jako charakteristické rysy 

uvádí  rozdíl  mezi  aktivní  a  pasivní  slovní  zásobou,  chudost  aktivního slovníku, 

málo časté  používání  přídavných jmen,  sloves,  spojek,  upřednostňování  zájmen 

místo pojmenování osob a nedokonalou mluvnickou stavbu řeči.
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4.4 Vývoj řeči u osob s mentálním postižením

V této kapitole se budeme zabývat faktory, které ovlivňují vývoj řeči u osob 

s MP. První část této kapitoly se zabývá vlivem stupně mentálního postižení na vývoj 

řeči u osob s mentálním postižením, druhá část je věnována dalším příčinám, které se na 

řečovém vývoji u této skupiny podílejí.

Rubinštejnová  (1986)  jako  typické  znaky  vývoje  řeči  u  osob  s mentálním 

postižením uvádí zpomalené tempo rozvoje řeči v důsledku opoždění vývoje sluchové 

diferenciace a motoriky artikulačního ústrojí, nedostatečné osvojování významu slov, 

rozdíl  mezi  aktivním a pasivním slovníkem, chudost slovní  zásoby a zvláštnosti 

mluvnické struktury řeči.

4.4.1 Vývoj řeči v závislosti na hloubce mentálního postižení

Řeč  bývá  velmi  často  prvním  diagnostickým  znakem  mentálního  postižení. 

Vývoj  řeči  a  postižení  rozumových  schopností  spolu  úzce  souvisí.  Podrobněji  se 

vývojem řeči jedinců s mentálním postižením zabývají v naší literatuře jen autoři Sovák 

(1981),  Bezručková (1983) a Lechta (2002), proto se budu dále odkazovat především 

na tyto autory. 

Řeč  se  u  jedinců  s mentálním  postižením  rozvíjí  často  opožděně,  pomalým 

tempem a odlišně od normy. Vzhledem k tomu, že u zdravých dětí s počátky prvních 

řečových  projevů  vzniká  mnoho  možností,  jak  je  v různých  oblastech  rozvíjet  a 

stimulovat,  je  jasné,  že  pokud u dětí  s  mentálním postižením  dochází  k zaostávání 

vývoje  řeči,  bude  to  retardovat  a  negativně  ovlivňovat  jejich  rozvoj  i  v dalších 

oblastech. 

Podle  Sovákovy  klasifikace  poruch  vývoje  řeči  (1981)  se  u  mentálně 

postižených dětí jedná o vývoj řeči omezený – dítě s mentálním postižením  nedosáhne 

ve vývoji řeči normy. Vždy je omezena zvuková, gramatická či obsahová stránka řeči.

Lechta (2002) u těchto dětí hovoří o narušeném vývoji řeči. U skupiny osob s 

mentálním postižením jde o narušenou komunikační schopnost,  která je symptomem 

dominujícího mentálního postižení, a proto užívá označení symptomatická vada řeči.
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Lechta (tamtéž) dále uvádí, že začátek vývoje řeči, její další rozvoj a pozdější 

úroveň komunikačních schopností je závislá na úrovni IQ, což znamená, že vývoj řeči 

bude závislý na stupni a typu mentálního postižení.

To  potvrzuje  i  dřívější  práce  dvou  vědců  Böhmeho  a  Busemana,  kteří  se  touto 

problematikou  zabývali  a  tuto  skutečnost  potvrzují  a  kterou  ve  své  knize  zmiňuje 

Lechta (2002). 

Buseman (1968)  píše: „v pozdějším věku lze někdy jen těžko identifikovat, do 

jaké míry je narušení inteligence primárním defektem a brání v osvojení lidské řeči, 

nebo do  jaké  míry  brání  porucha  řeči  nabývání  poznatků  a  získávání  dovedností  a 

vyvolává snížení inteligence. Každý druh poškození inteligence způsobuje sám o sobě 

řečový handicap už v prvních základních výkonech, a proto je velmi těžké odlišit podíl 

řeči a podíl inteligence v projevech např. dítěte s lehkou mentální retardací.“ Buseman 

(1968  in Lechta, 2002, s. 77) 

Zjištění, ke kterému dospěl Böhme tento fakt doplňuje: „z vývojového hlediska 

musí být dosaženo určité prahové hodnoty IQ, která variovaná věkem umožňuje vývoj 

řeči.  Děti  s profilem  IQ  pod  touto  prahovou  hodnotou  disponují  jen  různou  mírou 

primitivních řečových schopností.“ Böhme (1976  in Lechta, 2002, s. 76)

Také v později vydané odborné literatuře nalezneme stejné závěry. Krahulcová 

(viz tabulka 3) uvádí, že je ,,vývoj řeči v přímém vztahu k hloubce mentálního postižení 

omezen,  probíhá vývojově pomaleji,  deformovaně a  později  velmi  často nedosahuje 

žádoucí úroveň.“  (Krahulcová, B., 1995, s. 42).

Tabulka 3  Opoždění vývoje řeči ve vztahu k hloubce mentálního postižení

Hloubka postižení Průměrný začátek vlastního vývoje řeči
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

hluboké MP (0-19)                                                                        ◘

těžké MP (20- 35)                                                            ◘  ◘

střední MP (36- 51)                                                 ◘         ◘          ◘

mírné MP  (52- 67)                                     ◘         ◘          ◘         ◘

hraniční MP  (68- 70)                           ◘        ◘         ◘         ◘          ◘

(Krahulcová, B., 1995, s. 43)
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Obecně platí,  že již v předřečovém období a v prvních projevech řeči se děti 

s mentálním postižením odlišují od normy,  jednotlivá stadia řeči nastupují pozvolna a 

trvají  déle. Normální  úrovně  řeči  však  ve  všech  jejích  složkách  není  nikdy  zcela 

dosaženo. Jednotlivé stupně se vzájemně prolínají a plynule mezi sebou přecházejí a od 

toho se  odvíjí  i  zvláštnosti  logopedické  péče,  kterou  tito  jedinci  potřebují.  (Lechta, 

2002).  Problematikou  zvláštností  logopedické  péče  u  mentálně  postižených  se  více 

zabývá např. Bezručková (1983),  Lechta (2002) či Škodová (2003).

Prognóza  vývoje  řeči   a  dosažených  řečových  schopností  je  závislá  na 

charakteru primární příčiny, na stupni a formě mentální retardace, dále na specifičnosti 

dominujícího postižení a samozřejmě  také na kvalitě vlivů sociálního prostředí.

Na souvislosti mezi vývojem řeči a formou mentálního postižení, a na vliv typu 

mentálního  postižení  na  vývoj  řeči  upozorňuje  Lechta  (2002),  který  uvádí,  že  tato 

problematika,  kromě  vývoje  řeči  u  dětí  s  Downovým  syndromem,  je  málo 

rozpracována.Podrobněji  se  o  možnostech  komunikačních  schopností  u  jednotlivých 

stupňů mentálního postižení zabývá kapitola 3.5 (Vliv stupně postižení na řečový projev 

osob s mentálním postižením).

4.4.2 Další  faktory  ovlivňující  vývoj  řeči  u  osob  s mentálním 

postižením

Jak  již  bylo  v předchozí  kapitole  zmíněno,  vývoj  řeči  dětí  s mentálním 

postižením se  odlišuje  od  zdravé  populace.  Názory  odborníků  se  shodují  v tom,  že 

hlavní příčinou je dominantní mentální postižení, které způsobuje deficity i v dalších 

oblastech. Tuto problematiku řeší několik níže uvedených autorů.

Rubinštejnová  (1986)  uvádí,  jako  základní  příčinu  slabost  spojovací  funkce 

kůry a  pomalé  vytváření  diferenciačních  podmíněných  spojů  u  všech  analyzátorů. 

Největší vliv pak na vývoj řeči mají nedostatky v oblasti sluchového analyzátoru. Děti 

s MP mají potíže s analýzou mluvené řeči a díky tomu si obtížně osvojují  slova a slovní 

spojení. Vnímají řeč nerozčleněně, vyčleňování a rozlišování slov probíhá pomalu, což 

vede k opožďování  a  neplnohodnotnému vývoji  řeči,  které  se  projevuje například v 

obtížném osvojování slov a slovních spojení.  Do oblasti sluchového vnímání spadají i 

nedostatky ve  fonematickém sluchu, které zpomalují vývoj artikulace.  Pokud už děti 

s MP  jsou  schopny  ze  slyšeného  řečového  projevu vyčleňovat  slova,  vyčleňují  je 
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nepřesně,  špatně  rozlišují  hlásky  a  jejich  pořadí.  Dalším  faktorem  jsou  nedostatky 

v motorice  artikulačního  ústrojí,  které  jsou  závislé  na  „zvláštnostech  vytváření 

diferenciačních  podmíněných  reflexních  spojů  v oblasti  pohybového  analyzátoru.“ 

(Rubinštejnová, 1986, s. 133)

Valenta,  Krejčířová  (1997)  ve  své publikaci  uvádějí  příčiny,  které  se  shodují 

s poznatky Rubinštejnové:

• nedostatky  v  rozvoji  fonematického  sluchu  -  nedostatečná  diskriminace 

jednotlivých  fonémů  (dítě  sice  hlásky  slyší,  ale  nerozlišuje,  či  nerozlišuje 

dostatečně). Příčina je v pomalém vytváření diferenciačních podmíněných spojů 

a dynamických stereotypů. 

• nedostatky  v  artikulaci –  důvodem  je  opět  ve  slabé  spojení  center  jemné 

motoriky  a  roli  hraje  také  oslabení  sluchové  a  proprioreceptivní  zpětné 

aferentace.

• nedostatky v korových částech analyzátorů a v integrátoru fatických funkcí 

– (plynou  z podstaty  mentálního  postižení)  a  mají  za  následek  nedostatky 

v obsahu sdělení, nedostatečné schopnosti rozumění, hodnocení, rozhodování a 

programování řeči.(Valenta,  Krejčířová, 1997)  

Stejně popisuje rozvoj řeči u jedinců s mentálním postižením Pipeková (2004). 

Uvádí,  že  rozvoj  řeči  u  jedinců  s mentálním  postižením  je  podmíněn  pomalým  a 

nedostatečným  rozvojem  v oblasti  sluchového  analyzátoru  s nedostatky  ve 

fonematickém sluchu,  které  se  zpětně  odráží  ve  vývoji  artikulace.  Ta  je  opožděná 

v důsledku  nepřesné motoriky artikulačního ústrojí a má vliv nejen na výslovnost 

jednotlivých hlásek, ale i výslovnost slov či celých vět. Nedostatečné sluchové vnímání 

komplikuje  zdokonalování  výslovnosti  a  nepřesná  výslovnost  pak  ztěžuje  zlepšení 

kvality sluchových vjemů. (Pipeková, 2004, s. 301)

Klenková (2006) uvádí, že řeč mentálně postižených ovlivňuje kromě mentální 

retardace také opožděním v motorickém vývoji, časté poruchy sluchu či zhoršená 

sluchová diferenciace,  nedostatky v motorické koordinaci mluvidel a  různé 

anomálie mluvidel (deformace chrupu a čelistí, rozštěpy, anomálie mluvidel, atd.) či 

nedostatek podnětů a zanedbávající prostředí. 
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Dá se říci, že výše uvedení autoři se ve svých charakteristikách téměř shodují, 

jen s tím rozdílem, že část z nich obecně udává potíže v oblasti sluchového analyzátoru, 

jiní konkrétněji nedostatky ve fonematickém sluchu. (viz tabulka 4) Autorka Klenková 

tento výčet doplňuje o anatomické zvláštnosti mluvidel a vlivy prostředí.

Tabulka 4  Faktory ovlivňující řeč u jedinců s mentálním postižením u 

jednotlivých autorů

Příčiny
korové 
zpracování 

 sluchový 
analyzátor

fonematický 
sluch

motorika
artikulačního 
ústrojí

anatomické 
zvláštnosti 
mluvidel

vlivy 
prostředí

Rubinštejnová ◘ ◘ ◘ ◘

Valenta, 
Krejčířová ◘ ◘ ◘

Pipeková ◘ ◘ ◘

Klenková ◘ ◘ ◘ ◘

4.5 Vliv stupně postižení na řečový projev osob s mentálním 

postižením

Jak již bylo výše zmíněno, odborníci se shodují na tom, že stupeň mentálního 

postižení určuje možnosti rozvoje a stav mluvního projevu více, než její forma a typ. 

Dále  je  také  v předchozích  kapitolách  uvedeno,  že  vývoj  a  stav  řeči  je  velmi  úzce 

provázán s vývojem rozumových schopností a jeho opoždění či případné odchylky jsou 

také často prvním diagnostickým znakem mentálního postižení.

V následujícím  přehledu  jsou  shrnuty  charakteristické  znaky  řeči  u  jedinců 

s různým stupněm mentálního postižení, tak jak je někteří autoři uvádějí.
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Charakteristika podle Sováka:

Autor  používá  terminologii  poplatnou  jeho  době  a  osoby  s mentálním 

postižením rozděluje  na  skupinu  idiotických,  imbecilních  a  debilních  jedinců.  Stará 

terminologie je v současnosti již nepřípustná, proto je v následujícím přehledu použito 

pojmenování užívaných v současnosti. Můžeme vyvodit, že pro termín debilní jedinec 

dnes  platí  osoba  s lehkým  mentálním  postižením,  imbecilní  jedinec  má  ekvivalent 

osoby se  středně  těžkým mentálním postižením a  idiotického  jedince  bychom dnes 

zařadili do skupiny osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením. 

Řeč jedince s     těžkým a hlubokým mentálním postižením   

• řeč je na úrovni pudových a afektivních hlasových projevů

• jedinec upravuje hlas podle toho, jde-li o výraz přání, odporu, zlosti

• časté echolálie

Řeč jedince se středním mentálním postižením 

• přetrvávají  projevové  pudové  složky,  které  jsou  obměňované  modulačními 
faktory

• jedinec  je  schopný  spojovat  slyšené  zvuky  s jejich  zdrojem  a  s konkrétními 
situacemi

• vytváří významové zvuky

• řeč má prvosignální úroveň = vybavovací a částečně sdělovací složky řeči

• časté echolálie

• schopnost živé nápodoby i složitějších mluvních celků

• k vyjádření přání, odporu a afektů jedinci využívají modulační faktory 

• stupeň vývoje řeči odpovídá konkrétnímu myšlení

Řeč jedince s     lehkým mentálním postižením   

• řeč může dospět až na úroveň zobecňování a abstrakce, tedy 2. signální soustavy 
(nikdy nedosáhne ale úrovně zdravé populace)

• slova mají význam mluvních obsahových zvuků

• vázne usuzovací schopnost

• někdy se objevují echolálie

• naučené mluvní stereotypy někdy nepoužívají adekvátně

• mluvní projev se někdy jeví jako mnohomluvnost až žvanivost (je to důsledek 
častého užívání stereotypů, které nejsou tlumeny společenskými zábranami) 

• řeč už dosahuje úrovně dorozumívací a sdělovací

(Sovák, 1978, s. 398-399 )
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Charakteristika podle Bezručkové: 

Také  tato  autorka  používá  staré  členění  osob  s mentálním  postižením,  které 

v době,  kdy  charakteristiku  vypracovala  bylo  v odborných  kruzích  používáno.  Platí 

stejný, již výše uvedený předpoklad o terminologii vztahující se k jednotlivým stupňům 

mentálního postižení. 

Řeč jedince s     těžkým a hlubokým mentálním postižením   

• poruchy dechové ekonomiky

• drsný, chraptivý, hrubý, nemelodický hlas

• modulační prvky mají primitivní podobu

• artikulace je omezena na zvuky samohlásek či jim podobné

• slovní celky nejsou schopny artikulovat

• gramatická, obsahová a stylistická složka se nerozvíjí

• řeč je na úrovni nižší nervové činnosti

Řeč jedince se středním mentálním postižením

• poruchy dechové ekonomiky nejsou již tak výrazné

• pudové složky hlasového projevu jsou tlumenější

• často je posazení hlasu příliš hluboké či naopak příliš vysoké

• řeč má monotónní charakter

• časté echolálie

• velmi dobré napodobovací schopnosti, které kompenzují neschopnost abstrakce 
a transferu u gramatických pravidel

• rytmické  prvky  řeči  lze  poměrně  dobře  nacvičovat  ve  spojení  s tělesnými  a 
pracovními činnostmi

• chybí stylistické schopnosti, řečový projev obsahuje převážně emocionálně volní 
prvky

• prvky řeči vychází z první signální soustavy

Řeč jedince s     lehkým mentálním postižením  

• pravidelné dýchání s možnými výkyvy

• hlas je ovládán a je možné ho cvičit spolu s dýcháním
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• dobře  vyvinuté modulační  faktory,  které  usnadňují  sdělování  a  dorozumívání 
těchto jedinců

• rytmus řeči je možné opakovaným tréninkem dobře usměrnit

• artikulace hlásek bývá někdy obtížná a je potřeba intenzivní logopedickou péči

• základní gramatická pravidla mají tito jedinci většinou zvládnuty, ale ne vždy 
jsou schopni je přesně použít

• velký vliv má na jejich řečový projev správný řečový vzor a prostředí

• slovní zásoba je většinou ne příliš obsáhlá

(Bezručková, 1983, s. 28)

Charakteristika podle Lechty:

Lechta  uvádí  postřehy  Jankovichové,  která  uvádí,  že  hranice  mezi  těžkou  a 

střední  MR  vymezují  poměrně  jednoznačně  právě  rozdíly  v řečových  výkonech, 

narozdíl od hranice mezi středním a lehkým stupněm MP, kde rozdíly v řečové oblasti 

nejsou tak nápadné. Jankovichová (1968, in Lechta, 2002)

Řeč u osob s     těžkým a hlubokým mentálním postižením   

• tyto osoby se obvykle nenaučí mluvit, jejich řečové projevy zůstávají na 
pudové úrovni,

• často vydávají jen neartikulované zvuky

• problémy také v neverbální komunikaci (omezená mimika, gestika)

• hlas je dysfonický, chraptivý  a modulovaný podle citového rozpoložení

• situační reakce – reagují na zavolání, (nejde o porozumění)

• někteří  jedinci  se  naučí  několik  jednoduchých,  většinou  těžko 
srozumitelných  slov,  (např.  máma,  táta),  ale  přesto  nepochopí  vztah 
k jejich osobě

Řeč u osob se středním mentálním postižením

• řečový vývoj nastává v některých případech až kolem 6. roku života

• řeč může dosáhnout úrovně první signální soustavy

• výborná napodobovací schopnost
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• schopnost mechanicky opakovat i delší řečové celky  (bez porozumění 
obsahu)

• častý výskyt echolálie

• jsou schopny naučit se dorozumívat se svým okolím

• pasivně mnohem více znají než jsou schopni aktivně použít

Řeč u osob s     lehkým mentálním postižením  

• začátky vývoje řeči jsou obvykle opožděné o rok i více

• mohou se dostat  až  na úroveň druhé signální  soustavy (schopnost  abstrakce, 
zevšeobecnění)

• řeč nemusí být nápadná

• schopnost se dorozumět v běžných každodenních komunikačních situacích

• v neobvyklých  situacích,  když  nemohou  použít  zafixované  řečové  stereotypy 
mohou tito jedinci selhávat

(Lechta, 2002, s. 78)

Pokud  jednotlivé  autory  porovnáme,  můžeme  říci,  že  nejpodrobnější 

charakteristiku  podává  Sovák,  autorka  Bezručková  zprostředkovává  jeho  poznatky. 

Tytéž poznatky uvádí také Lechta, ale narozdíl od předcházejících autorů popis rozšiřuje 

o charakteristiku řečového výkonu v komunikační situaci.

Pro větší přehlednost jsme se pokusili charakteristiky  těchto autorů roztřídit do 

oblastí  a  poznatky  uvádíme  v následujících  tabulkách  5,  6  a  7.  Z těchto  tabulek  je 

možné  velmi  přehledně  vyčíst,  které  oblasti  tito  autoři  charakterizují  a  proto 

považujeme za zbytečné se v následujícím textu  rozdíly mezi autory zabývat.
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Tabulka 5   Řeč osob s lehkým mentálním postižením

Sovák (1978) Bezručková (1983) Lechta (2002)

o
b
e
c
n
á 
c
h
a
r
a
k
t
e
ri
s
ti
k
a 
a 
v
ý
v
o
j 
ř
e
č
i

• řeč může dospět až 
na úroveň 
zobecňování a 
abstrakce, tedy 2. 
signální soustavy 
(nikdy nedosáhne ale 
úrovně zdravé 
populace)

• slova mají význam 
mluvních obsahových 
zvuků

• vázne usuzovací 
schopnost

• někdy se objevují 
echolálie

• řeč už dosahuje 
úrovně dorozumívací 
a sdělovací

• velký vliv má na jejich 
řečový projev správný 
řečový vzor a 
prostředí

• začátky vývoje řeči 
jsou obvykle opožděné 
o rok i více

• mohou se dostat až na 
úroveň druhé signální 
soustavy (schopnost 
abstrakce, 
zevšeobecnění)
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a
rt
i
k
u
l
a
c
e
, 
d
ý
c
h
á
n
í, 
f
o
n
a
c
e
, 
p
r
o
z
ó
d
i
e

• hlas je ovládán a je 
možné ho cvičit spolu 
s dýcháním

• dobře  vyvinuté 
modulační  faktory, 
které  usnadňují 
sdělování  a 
dorozumívání  těchto 
jedinců

• pravidelné  dýchání 
s možnými výkyvy

• rytmus  řeči  je  možné 
opakovaným 
tréninkem  dobře 
usměrnit

• artikulace hlásek bývá 
někdy obtížná a je 
potřeba intenzivní 
logopedickou péči

• řeč nemusí být 
nápadná

g
r
a
m
a
ti
k
a
, 
s
l
o
v
n
í
k

• základní gramatická 
pravidla mají tito 
jedinci většinou 
zvládnuty, ale ne vždy 
jsou schopni je přesně 
použít

• slovní zásoba je 
většinou ne příliš 
obsáhlá
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p
r
a
g
m
a
ti
k
a

• naučené mluvní 
stereotypy někdy 
nepoužívají 
adekvátně

• mluvní projev se 
někdy jeví jako 
mnohomluvnost až 
žvanivost (je to 
důsledek častého 
užívání stereotypů, 
které nejsou tlumeny 
společenskými 
zábranami) 

• schopnost se 
dorozumět v běžných 
každodenních 
komunikačních 
situacích

• v neobvyklých 
situacích, když 
nemohou použít 
zafixované řečové 
stereotypy mohou tito 
jedinci selhávat

(Sovák, 1978, s. 398-399; Bezručková, 1983, s. 28; Lechta, 2002, s. 79)

Tabulka 6   Řeč u osob se středním mentálním postižením

Sovák (1978) Bezručková (1983) Lechta (2002)

o
b
e
c
n
á 
c
h
ar
a
kt
er
is
ti
k
a 
a 
v
ý
v
oj 
ře
či

• přetrvávají projevové 
pudové složky, které 
jsou obměňované 
modulačními faktory

• jedinec je schopný 
spojovat slyšené 
zvuky s jejich 
zdrojem a 
s konkrétními 
situacemi

• vytváří významové 
zvuky

• řeč má prvosignální 
úroveň = vybavovací 
a částečně sdělovací 
složky řeči

• časté echolálie

• schopnost živé 
nápodoby i 
složitějších mluvních 
celků

• stupeň vývoje řeči 
odpovídá 
konkrétnímu myšlení

• pudové  složky 
hlasového  projevu 
jsou tlumenější

• časté echolalie

• prvky  řeči  vychází 
z první  signální 
soustavy

• velmi  dobré 
napodobovací 
schopnosti,  které 
kompenzují 
neschopnost 
abstrakce  a  transferu 
u  gramatických 
pravidel

• řečový  vývoj  nastává 
v některých  případech 
až  kolem  6.  roku 
života

• řeč  může  dosáhnout 
úrovně  první  signální 
soustavy

• výborná napodobovací 
schopnost

• častý výskyt echolálie
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ar
ti
k
ul
a
c
e, 
d
ý
c
h
á
ní
, 
fo
n
a
c
e, 
pr
o
z
ó
di
e

• k vyjádření přání, 
odporu a afektů 
jedinci využívají 
modulační faktory 

• poruchy  dechové 
ekonomiky  nejsou  již 
tak výrazné

• často  je  posazení 
hlasu příliš hluboké či 
naopak příliš vysoké

• řeč  má  monotónní 
charakter

• rytmické prvky řeči lze 
poměrně  dobře 
nacvičovat  ve  spojení 
s tělesnými  a 
pracovními činnostmi

gr
a
m
at
ik
a, 
sl
o
v
ní
k

• chybí  stylistické 
schopnosti,  řečový 
projev  obsahuje 
převážně emocionálně 
volní prvky

• pasivně mnohem více 
znají než jsou schopni 
aktivně použít

pr
a
g
m
at
ik
a

• jsou schopny naučit se 
dorozumívat  se  svým 
okolím

• schopnost mechanicky 
opakovat  i  delší 
řečové  celky   (bez 
porozumění obsahu)

(Sovák, 1978, s. 398-399; Bezručková, 1983, s. 28; Lechta, 2002, s. 78)

Tabulka 7   Řeč u osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením 

Sovák (1978) Bezručková (1983) Lechta (2002)
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o
b
e
c
n
á 
c
h
ar
a
kt
er
is
ti
k
a 
a 
v
ý
v
oj 
ře
či

• řeč  je  na  úrovni 
pudových  a 
afektivních 
hlasových projevů

• jedinec upravuje hlas 
podle  toho,  jde-li  o 
výraz  přání,  odporu, 
zlosti

• časté echolálie

• řeč  je  na úrovni  nižší 
nervové činnosti

• tyto  osoby se obvykle 
nenaučí  mluvit,  jejich 
řečové  projevy 
zůstávají  na  pudové 
úrovni

• problémy  také 
v neverbální 
komunikaci  (omezená 
mimika, gestika)

ar
ti
k
ul
a
c
e, 
d
ý
c
h
á
ní
, 
fo
n
a
c
e, 
pr
o
z
ó
di
e

• drsný,  chraptivý, 
hrubý,  nemelodický 
hlas

• modulační  prvky  mají 
primitivní podobu

• artikulace je omezena 
na  zvuky  samohlásek 
či jim podobné

• slovní  celky  nejsou 
schopny artikulovat

• často  vydávají  jen 
neartikulované zvuky

• hlas  je  dysfonický, 
chraptivý   a 
modulovaný  podle 
citového rozpoložení
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gr
a
m
at
ik
a, 
sl
o
v
ní
k

• gramatická,  obsahová 
a stylistická složka se 
nerozvíjí

• někteří  jedinci  se 
naučí  několik 
jednoduchých, 
většinou  těžko 
srozumitelných  slov, 
(např. máma, táta), ale 
přesto  nepochopí 
vztah k jejich osobě

pr
a
g
m
at
ik
a

• situační  reakce  – 
reagují  na  zavolání, 
(nejde o porozumění)

(Sovák, 1978, s. 398-399; Bezručková, 1983, s. 28; Lechta, 2002, s. 78)
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4.6 Řečový  projev  osob  s mentálním  postižením z pohledu 

jazykových rovin

Lechta  (2002)  zdůrazňuje,  že  na  průběh  vývoje  řeči  u  osob  s  mentálním 

postižením je třeba pohlížet komplexně, to znamená i z pohledu lingvistického. Některé 

znaky, které Lechta uvádí  můžeme nalézt  i  u jiných autorů,  kteří  je ovšem neuvádí 

v jednotném  přehledu.  Lechtův  pohled  na  tuto  problematiku  je  propracovaný  a 

systematický a podává komplexní obraz projevů ve všech jazykových rovinách.

Lexikálně-sémantická rovina

• slovní zásoba je omezena stupněm snížení intelektu

• omezené používání slov vyjadřujících vlastnosti a kvalitu předmětů, převládají 

názvy běžných předmětů

• nepoměr mezi pasivní a aktivní slovní zásobou (více slov v pasivním slovníku, 

aktivně používají jen velmi málo slov)

• časté použití nevýznamových slov a situační řeči

• slovní zásoba neroste aritmetickou řadou jako u zdravé populace

• pro proces sémantizace je typické použití jednoho slova pro řadu podobných i 

nepodobných věcí a jevů 

Lechta (2002, S. 82-83)

Zajímavý je také poznatek Sováka, který uvádí, že zatímco zdravému dítěti stačí 

pro zvládnutí nového navodit podmíněný spoj jednou až dvakrát, u dětí s MP je třeba 

reakci navozovat někdy i 100-300krát (Sovák, 1980). Tento poznatek se dá aplikovat i 

na osvojování nových slov u dětí s MP.

Housarová (přednáška Logopedie – školní věk, Symptomatické poruchy řeči, 

březen 2005 , březen 2005) uvádí, že slovní zásoba u těchto osob je tvořena ze 70% 

podstatnými jmény, 20% tvoří slovesa a 10% slovní zásoby jsou zbylé slovní druhy. 

Zajímavé jsou také poznatky O´Conor , které se týkají slovní zásoby dětí s MP 

ve věku 5-6 let a dospělých osob s MP.  (viz tabulka 8)       
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Tabulka 8   Slovní zásoba podle O´Conor

Dospělá osoba s MP Dítě (5 – 6 let)

jádro 350 270

obal + slovník 2400 3500

O´Conor dále dodává, že i přesto, že slovní zásoba dětí z intaktní populace je 

menší,  umí tyto děti slova lépe kombinovat než osoby s mentálním postižením. 

(přednáška Logopedie – školní věk, Symptomatické poruchy řeči, březen 2005)

Morfologicko-syntaktická rovina

• úroveň gramatické stavby řeči odráží úroveň intelektu

• gramatické  formy zvládnou  jen  někteří  jedinci  s lehčím stupněm mentálního 

postižení

• časté agramatismy

• tvoření  vět  je závislé na stupni intelektu (jednoslovné věty,  jednoduché věty, 

vedlejší věty málo a jen u jedinců s lehkou mentální retardací)

• velmi časté použití podstatných jmen, vzácněji slovesa, přídavná jména

• zřídka zájmena a příslovce, příčinně-důsledkové spojky

Lechta (2002, S. 83-84) 

Výše uvedené poznatky doplníme o informace získané na přednášce PaeDr. 

Housarové. Pro řečový projev dětí s MP je typické, že věty začínají tvořit, pokud jejich 

slovní zásoba obsahuje 80 – 100 slov, zatímco zdravým dětem stačí slovní zásoba 

v rozsahu pouze 50 slov. Tyto děti dlouho používají dvouslovné věty, na této úrovni 

setrvávají a přechod na vyšší úroveň jim dělá potíže. Dále je pro ně typické, že každé 

slovo si osvojují jako nové. Tyto děti neumí například přechylovat (například les – 

lesník, zahradník – zahradnice), neumí odvozovat (například jahoda – jahodová, léto – 

letní) a specificky také tvoří zápor – tvoří dvouslovná spojení (například já budu ne). 

Dále vynechávají předložky, nedodržují pády a rody, a jak v aktivní tak i v pasivní 
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slovní zásobě nevěnují pozornost koncovkám. (přednáška Logopedie – školní věk, 

Symptomatické poruchy řeči, březen 2005)

Foneticko-fonologická rovina

• s nižší úrovní IQ se častěji objevuje nesprávná výslovnost (v důsledku motorické 

neobratnosti, narušené schopnosti fonematické diferenciace)

• vývoj výslovnosti je prodloužen až do školního věku (opožděný vývoj řeči má 

za  následek  kratší  verbální  praxi,  což  znamená,  že  není  dostatečně 

zautomatizována koordinace artikulačních orgánů)

Více informací o výslovnosti u osob s MP je možné nalézt v následující kapitole 3.7 

Vady řeči u osob s mentálním postižením )

Lechta (2002, s. 85)

Pragmatická rovina

• problémy s prezentací vlastního komunikačního záměru

• problémy s pochopením své role jako komunikačního partnera

• problémy s reagováním v komunikační situaci (v závislosti na stupni postižení)

• potíže s aplikací různých komunikačních vzorců v konkrétní situaci

Lechta (2002, s. 86)

Pragmatická  rovina  je  obecně  v logopedii  málo  rozpracována,  proto  i  u  osob 

s mentálním postižením je o této oblasti málo informací.

4.7 Vady řeči u osob s mentálním postižením

Vzhledem k častému výskytu obtíží v komunikaci a řeči, lze považovat za jeden 

z typických rysů projevu osob s mentálním postižením i  vady řeči. V minulosti bylo 

provedeno  několik  výzkumů,  (např.  Nadoleczny,  1924,  Sovák,  1947,  Synek,  1962), 

které i přes různé výsledky dokazují, že vady řeči se u této skupiny vyskytují častěji než 

v populaci  zdravých jedinců.  (Bezručková,  1983,  Lechta,  2002).  Z pozdější  doby je 

možné uvést výzkum Matulaye (1986), který uvádí, že u 80- 85% osob s mentálním 

postižením se vyskytují vady řeči. Další výzkum provedený Lechtou (1989) zjistil  u 

88% žáků 1.– 5. ročníku ZVŠ, (dnešní ZŠ praktická) poruchy řeči či hlasu.
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Otázkou vztahu mezi úrovní inteligence a frekvencí výskytu poruch řeči u dětí 

s mentálním  postižením  se  zabývá  Lechta,  (2002,  s.  89).  Ten  rozděluje  autory 

zkoumající  tento  problém  do  dvou  skupin:  na  ty,  kteří  tvrdí,  že  úroveň  IQ  má 

rozhodující úlohu a druhé, kteří říkají, že stupeň poruchy nemusí být v přímé závislosti 

na stupni snížení IQ. (To dokazují i případy dětí s středním mentálním postižením, u 

kterých nejsou žádné zjevné poruchy řeči.) Lechta sám se přiklání k názoru, že stupeň 

IQ podmiňuje existenci poruch řeči a upozorňuje na další významný faktor, který se na 

výskyt poruch řeči u této skupiny podílí a to je věk.

Podobné souvislosti  a  závěry  existují  také  o  vztazích  mezi  úrovní  inteligence  a 

počátkem řečového vývoje u jedinců s mentálním postižením (viz kapitola 3.4.1 Vývoj 

řeči v závislosti na hloubce mentálního postižení). 

Mezi  nejčastější  poruchy  řeči  u  osob  s  mentálním  postižením,  které  jsou 

uváděny v odborné literatuře (Sovák, 1978, Bezručková 1983, Lechta, 2002, Klenková, 

2004) patří  dyslálie, oba typy  huhňavosti,  breptavost,  koktavost,  dysgramatismus, 

echolalie,  narušená modulace řeči a   poruchy hlasu (chrapot,  zastřený hlas,  příliš 

tichý hlas, všechny). Tyto poruchy se různě kombinují, hranice mezi nimi překrývají a 

vznikají tak poruchy řeči, které se u zdravé populace nevyskytují.

Lechta (2002, s. 91) uvádí, že u osob s mentálním postižením převažuje podobně 

jako u intaktní  populace  chybná výslovnost  sykavek a  vibrantů.  Často navíc  špatně 

vyslovují i  hlásky, které většinou zdravým dětem nedělají problémy a to retoretné a 

retozubné hlásky (P, F, V). Často se objevuje mogilálie i vynechávání hlásek na konci 

slov,  což  je  dáváno  do  souvislosti  s nedostatečnou  koncentrací  a  nedostatky  ve 

fonematickém uvědomování u těchto osob. Častěji než u zdravé populace se vyskytují 

orgánové příčiny dyslálie, kromě výše uvedených je to velký a masitý jazyk u osob 

s kretenismem a rozbrázděný jazyk a gotické patro u jedinců s Downovým syndromem. 

Dále Lechta na základě svého výzkumu provedeného v roce 1975 udává, že i 

přes  logopedickou  a  speciálněpedagogickou  péči  u  skupiny  jedinců  s mentálním 

postižením  v předškolním  věku  se  proces  vyvozování  velkého  počtu  hlásek,  jejich 

fixace a  automatizace přesunuje až do školního věku.  Navíc byly zjištěny i  rozdíly 

v kvantitě  dyslálie.  U populace  dětí  s mentálním postižením přetrvávají  mnohočetné 

dyslálie (v průměru 9 narušených hlásek), dyslálie artikulačně nenáročných hlásek (p, f, 

v) a velmi často také slabikové a slovní dyslálie. Zatímco u zdravých dětí se objevuje 
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narušená výslovnost artikulačně náročnějších hlásek (vibranty a sykavky). (Krahulcová, 

1995, s. 44)

Jak již bylo výše zmíněno, častěji než u zdravé populace se u osob s mentálním 

postižením vyskytuje také huhňavost. Příčinou otevřené huhňavosti bývá nedostatečná 

inervace měkkého patra a příčinou zavřené, (která se objevuje častěji) bývá zbytnělá 

nosní mandle (adenoidní vegetace). Podobně je to i s breptavostí, která se velmi často 

kombinuje s jinými poruchami. Koktavost se nejčastěji vyskytuje u dětí s Downovým 

syndromem. (Lechta, 2002, s. 93)

V tabulce  9  uvádíme  údaje,  které  se  týkají  „frekvence  výskytu  vad  řeči 

v populaci  osob  s  mentálním  postižením  v závislosti  na  hloubce  postižení.“ 

(Krahulcová, B., 1995, s. 47).

Tabulka  9  Frekvence  výskytu  vad  řeči  v populaci  osob mentálním postižením 

v závislosti na hloubce postižení

Vada řeči 0- 19 20- 36 36- 51 52- 67 68- 70

Dyslalie 100,00% 100,00% 96,20% 96,20% 40,00%

Rhinolalie nezjištěno nezjištěno 29,30% 29,30% 8,25%

Dysgramatismus 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00%

Hlasové poruchy nezjištěno nezjištěno 22,00% 22,00% 2,40-4,60%

Balbuties nezjištěno 2,30% 13,70%

rozptyl

3,70- 
26,00%

18,70%

rozptyl

3,70  – 
26,00%

18,70%

Tumultus 
sermonis

nezjištěno nezjištěno 5,30%

rozptyl

0,30-19,60%

5,30%

rozptyl

0,30-19,60%

nezjištěno

Dysartrie, 
anartrie

nezjištěno nezjištěno 7,30% 7,30% 7,30%

Dysprozodie nezjištěno nezjištěno 9,30% 9,30% nezjištěno

Sdružené  vady 
řeči

nezjištěno nezjištěno 27,00% 27,00% nezjištěno

(Krahulcová, B., 1995, s. 47).
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5. Žáci ZŠ speciální

Cílem této kapitoly je nastínit strukturu žáků navštěvujících ZŠ speciální (dále 

jen ZŠS), a vyložit některé pojmy, týkající se této problematiky.

Vytvořený diagnostický  materiál,  který  je  cílem praktické  části  této  práce  je 

určen pro skupinu dětí se  středním a lehkým mentálním postižením  navštěvujících 

ZŠ speciální, u nichž vlastní vývoj řeči probíhá aspoň několik let.  

Proto  se  v následujícím  textu  pokoušíme  stručně  vyložit  pojmy,  které  tuto 

skupinu charakterizují. 

Vzhledem k tomu, že o mentálním postižení a jeho projevech pojednávají jiné 

kapitoly, uvádíme zde pouze obecnou charakteristiku lehkého a středního mentálního 

postižení,  tak jak  je  uváděna  v odborné  literatuře.  Pro  potřeby této  kapitoly  je  plně 

dostačující charakteristika jednoho autora (zde dle Švarcové, 2003), a zájemce o další 

informace odkazuji na další publikace Černá, 1995; Pipeková, 2004, Krejčířová, 2005.

Střední mentální retardace

U těchto dětí je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči a jejich možnosti 

jsou v této oblasti omezené. Podobně je tomu také v oblasti sebeobsluhy.  Pokroky ve 

škole jsou limitované, pod odborným vedením jsou schopni zvládnout základy čtení, 

psaní a počtů. V dospělosti jsou tyto osoby obvykle schopni vykonávat jednoduchou 

manuální práci, která je dobře strukturována.

V této  skupině  se  vyskytují  velké  rozdíly  schopností  v různých  oblastech. 

Někteří jedinci dosahují vyšší úrovně v senzoricko-motorických úkonech, zatímco ve 

verbálních schopnostech ne, u některých jedinců je tomu naopak. Úroveň rozvoje řeči je 

velmi  různá.(viz  kapitola  5.3  Obecná  charakteristika  řečového  projevu  osob 

s mentálním  postižením  a  5.4  Vývoj  řeči  u  jedinců  s mentálním  postižením).  U 

některých jedinců z této skupiny se řeč vůbec nevyvíjí,  i  když rozumí jednoduchým 

verbálním  instrukcím.  U  této  skupinu  je  vhodné  kompenzovat  jejich  neschopnost 

dorozumět  se  mluvenou  řečí  a  rozvíjet  náhradní  způsoby  komunikace.  (více  o  této 

problematice např. Laudová, 2003)
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Jak již bylo uvedeno úroveň řečového projevu u těchto jedinců je rozmanitá, 

některé osoby se středním MP jsou schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí mají 

potíže sdělit své základní potřeby.(Švarcová, 2003)

Lehká mentální retardace

V charakteristice pásma lehké mentální retardace se uvádí, že se mluvená řeč u 

těchto jedinců rozvíjí opožděně, jejich řeč je obsahově chudá, s častými agramatismy, 

ale  i  přesto  tyto  osoby  většinou  používají  řeč  v každodenním životě  účelně  a  jsou 

schopni  udržet  konverzaci.  Většina  z jedinců  také  dosáhne  nezávislosti  v oblasti 

samoobsluhy,  i  když  se  v této  oblasti  vyvíjí  pomaleji.  Hlavní  potíže  se  objevují  ve 

vzdělávacím  procesu,  kde  díky  konkrétnímu  mechanickému  myšlení,  omezené 

schopnosti  logického  myšlení,  slabší  paměti,  váznoucí  analýze  a  syntéze  mají  děti 

potíže  v oblasti  trivia.  V běžném životě  se  pak  mohou  objevit  potíže  v praktických 

oblastech jako je  řešení  problémů,  zaměstnání,  hospodaření  s financemi,  rodičovství 

apod. (Švarcová, 2003)

Pro  úplné  pochopení  následujících  informací  je  nutné  uvést,  že  zákonem č. 

561/2004 Sb. – Školský zákon došlo v českém školství ke změnám, které se dotýkají i 

speciálního  školství.  Podle  nového  školského  zákona  se  od  1.  ledna  2005 školy 

vzdělávající žáky s mentálním postižením staly školami základními. Tímto zákonem a 

prováděcí  vyhláškou  MŠMT č.  73/2005  Sb.  O vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se 

speciálními  vzdělávacími  potřebami  došlo  k zániku  názvu  Pomocná  škola  a  ta  je 

nahrazena  názvem  Základní  škola  speciální se  vzdělávacím  programem pomocné 

školy či rehabilitačním vzdělávacím programem pomocné školy. Vzhledem k tomu, že 

diagnostický materiál,  jehož vytvoření je cílem této diplomové práce, je zaměřen na 

cílovou skupinu žáků ZŠ speciální se středním, případně lehkým mentálním postižením, 

budeme se v následujícím textu zabývat pouze problematikou Vzdělávacího programu 

pomocné školy. Pro úplnost informací týkajících se tohoto tématu, je  nutné zmínit, že 

v současné době probíhá  kurikulární reforma v oblasti speciálního vzdělávání a pracuje 

se  na  pilotní  verzi  Rámcového vzdělávacího programu pro  základní  školu speciální 

(RVP –  ZŠS).  Ta  bude  sloužit  jako  předloha  ke  zpracování  školních  vzdělávacích 

programů (ŠVP) pro další školy tohoto typu. 

Vzdělávání  na  ZŠS  se  v současné  době  řídí  stále  platným  Vzdělávacím 

programem pro Pomocné školy a přípravný stupeň pomocné školy, č. j.  24 035/97-
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22.  Vzhledem k tomu,  že  předmětem této práce není  realizace  vzdělávání  na  ZŠS, 

zmíním se o aktuálním učebním plánu jen stručně a to ve formě tabulky (viz tabulka 

10),  kde  jsou  uvedeny jednotlivé  předměty a  jejich  hodinová dotace v jednotlivých 

stupních a podrobněji se zmíním o pojetí a náplni předmětu řečová výchova.. Zájemce o 

podrobnější informace o problematice vzdělávacího programu, (např. o pojetí a obsah 

učiva či učební osnovy), odkazuji na stále platný Vzdělávací program pomocné školy  a 

přípravného  stupně  pomocné  školy,  č.  j.   24 035/97-22  a  dále  na  webové  stránky 

Výzkumného  ústavu  pedagogického  (viz  www.vuppraha.cz,  sekce  Speciální 

vzdělávání),  kde  je  možné  naleznout  informace  o  kurikulární  reformě  v oblasti 

speciálního  školství  a  kde  je  také  uvedena  pilotní  verze  Rámcového  vzdělávacího 

programu pro základní školu speciální.

Tabulka 10 Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy, č.j.: 24 035/97–22, 

rozšířený  o 1 vyučovací  hodinu  v 8.  ročníku  na  základě  Metodického  pokynu  č.j.: 

11818/2005–22

Předmět (Nižší 

stupeň) 

1.,2.,3. 

ročník

(Střední 

stupeň) 

4.,5.,6. 

ročník

(Vyšší 

stupeň) 

7.,8. 

ročník

(Pracovní 

stupeň) 

9.,10. 

ročník

Čtení 2 2 3 2

Psaní 1 2 2 1

Počty 1 3 3 2

Věcné učení 2 2 2 2

Smyslová výchova 2

Pracovní a výtvarná 

výchova 4 5 6 11

Tělesná výchova 5 5 5 5

Hudební výchova 2 2 2 2

Řečová výchova 1 1 1 1

Disponibilní dotace*/ +1

Týdenní časová dotace 20 22 25 + 1 26

Nepovinný předmět 2 2 2
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*/  Disponibilní  dotaci  lze  využít  na  zvýšení  hodinové  dotace  některého  povinného 

předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého předmětu s jeho současnou integrací 

s jiným předmětem nebo na zařazení nově zavedeného volitelného předmětu.

(převzato z http://www.vuppraha.cz/clanek/143)

Časová dotace předmětu řečová výchova (viz tabulka 10) je 1 hodina týdně a to 

ve všech ročnících, řečová výchova se však neomezuje jen na jednu vyučovací hodinu 

týdně,  prolíná  všemi  vyučovacími  předměty  i  veškerou  činností. Ve  Vzdělávacím 

programu pro  Pomocné školy  a  přípravný  stupeň  pomocné  školy,  je  dále  uvedeno: 

„Řečová  výchova  zahrnuje  rozvíjení  komunikačních  dovedností  i  individuální 

logopedickou péči. Logopedická péče je důležitá pro všechny žáky přípravného stupně 

a i pro převážnou většinu žáků všech stupňů vzdělávacího programu pomocné školy. 

Má  svoji  nezastupitelnou  úlohu  při  rozvoji  komunikačních  schopností  a  dovedností 

žáků,  které  jsou  předpokladem jejich  úspěšné  sociální  adaptace  a  integrace  i  jejich 

dalšího  vzdělávání.“  (Vzdělávací  program pro  Pomocné  školy   a  přípravný  stupeň 

pomocné školy, č. j.  24 035/97-22, s. 61). Dále je zde uvedeno, že logopedickou péči je 

možné na tomto typu školy organizovat podle potřeb dětí a je závislá na možnostech, 

schopnostech a odborné kvalifikaci pedagogů. 

Dle  Vzdělávacího  programu  pomocné  školy  a  přípravného  stupně  pomocné 

školy je obsahem učiva hodiny řečové výchovy:

• Diagnostika úrovně řeči 

• Gymnastika mluvidel

• Dechová cvičení

• Hlasová cvičení

• Řeč, zvukové prostředky řeči (tempo, melodie)

• Náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek

• Rozvíjení sluchového vnímání – diferenciace hlásek ve slově

• Rozvíjení slovní zásoby

• Stavba věty, tvoření vět
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• Otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek

• Vyprávění podle obrázků

• Kultura mluveného projevu, konverzační cvičení

• Zdokonalování techniky čtení

• Dramatizace

• Hudební, pohybová a rytmická průprava

(Vzdělávací  program pro  Pomocné  školy   a  přípravný  stupeň  pomocné  školy,  č.  j. 

24 035/97-22, s. 61-62)

Pokud bychom se pokusili vymezit věkové složení žáků tohoto typu školy, je 

nutné uvést některá fakta z nového školského zákona č. 561/2004 Sb. Ten říká: „Není-li 

dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 

o  to  písemně  zákonný  zástupce  dítěte,  odloží  ředitel  školy  začátek  povinné  školní 

docházky  o  jeden  školní  rok,  pokud  je  žádost  doložena  doporučujícím  posouzením 

příslušného  školského  poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře.  Začátek  povinné 

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

rok  věku.“  (Zákon  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, část třetí, hlava I, §37). To tedy znamená, že všechny 

děti,  tedy  i  děti  s mentálním  postižením nastoupí  do  školy  nejpozději  v 7  letech  a 

vzhledem k tomu, že docházka na ZŠ speciální může i s přípravným stupněm trvat až 13 

let, ukončí školní docházku ve školním roce, ve kterém dosáhne 20 let. (blíže o této 

problematice  tamtéž  či  v  prováděcí  vyhlášce  MŠMT č.  73/2005  Sb.,  která  se  týká 

problematiky speciálního školství). 

To,  jak  výrazně  ovlivňuje  mentální  postižení  školní  docházku  dítěte  či 

dospívajícího,  je  dáno nejen  typem a  stupněm postižení,  ale  také  na individuálními 

vlastnostmi každého jedince .

Z školského zákona vyplývá, že v základních školách speciálních, se vzdělávají 

především žáci se středním mentálním postižením,  tedy s IQ 35 - 49. K vymezení 

skupiny dětí, které navštěvují ZŠ speciální je ovšem nutné dodat, že velmi často se ve 

spektru  žáků  navštěvujících  tento  typ  školy  objevují  děti  s lehkým  mentálním 

postižením (tedy s IQ 50 – 69),  které navštěvovaly základní školu praktickou a jejich 
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docházka  na  tento  typ  školy  byla  neúspěšná  či  jde  o  děti,  které  z různých  důvodů 

selhaly v integraci.  (viz tabulka 11)

Tabulka  11  Struktura žáků ZŠ speciální z hlediska stupně MP

Žáci ZŠ speciální

Pásmo lehkého mentálního postižení

IQ 50 - 69

Pásmo středního mentálního postižení

IQ 35 - 49

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že  skupina žáků navštěvujících ZŠ speciální 

spadá do pásma středního a v některých případech i lehkého MP je jasné, že tito žáci 

budou velmi různorodou skupinou. A to nejen z hlediska stupně mentálního postižení, 

z hlediska  etiologie,  vrozených  dispozic,  vývoje,  psychických  zvláštností, 

komunikačních schopností či sociálního prostředí. Tito žáci budou ve svých projevech 

velmi  odlišní,  a  proto  není  možné  celé  spektrum těchto  dětí  v této  kapitole  popsat. 

Zájemce proto odkazuji na odbornou literaturu (Švarcová, 2003; Černá, 1995, Valenta, 

Müller, 2003 apod.), či kapitolu 5. Osobnost dítěte s mentálním postižením. 

Další oblast, kterou je nutné z hlediska zaměření této práce připomenout je řeč. 

Pokud budeme sledovat toto kritérium, je možné rozdělit skupinu dětí navštěvujících ZŠ 

speciální  na  dvě  části  (viz  tabulka  12)  a  to  na  žáky,  u  nichž  dochází  a  u  kterých 

nedochází k zahájení řečového vývoje.  V jednom zařízení se tak setkávají  děti  nejen 

s různým stupněm mentálního postižení, ale i s různou úrovní vývoje řeči. Mohou se tak 

setkat například s děti,  u kterých vývoj řeči  probíhá již 7 let a u některých verbální 

vývoj teprve začíná.  (viz kapitola 3.4 Vývoj řeči  v závislosti na hloubce mentálního 

postižení a tabulka 3  Opoždění vývoje řeči ve vztahu k hloubce mentálního postižení)
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Tabulka  12  Struktura žáků ZŠ speciální z hlediska vývoje řeči

Žáci ZŠ speciální

Pásmo lehké mentální retardace Pásmo střední mentální retardace

žáci s rozvíjejícím se verbálním 

vývojem

žáci s rozvíjejícím 

se verbálním 

vývojem

žáci, u kterých 

řečový vývoj není 

zahájen

Jak již bylo zmíněno a z výše uvedeného je patrné, že skupina těchto žáků je co 

se týče řečového projevu velmi pestrá, což je dáno nejen stupněm mentálního postižení, 

ale i jejich individuálními zvláštnostmi, a není možné celé spektrum těchto dětí v této 

kapitole popsat.

Sovák charakterizuje řeč dětí se středním stupněm MP takto: „Dítě reaguje na 

mluvní zvuky a samo také mluvní zvuky, tj. mluvní zvuky významové, vytváří. Řeč je 

na úrovni prvosignální. Fylogeneticky je to obdoba vybavovací a částečně i sdělovací 

složky řeči. Stupeň řeči odpovídá konkrétnímu myšlení.“ (Sovák, 1978, s. 399) 

Bezručková (1983) popisuje řeč dětí v tomto pásmu velmi podobně (srovnej viz 

tabulka  6)  a  doplňuje  Sovákův  popis  o  charakteristiku  řeči  z pohledu  gramatiky. 

Gramatické prvky nejsou tyto děti pro neschopnost abstrakce a transferu zpracovávat a 

gramatických tvarů užívají pouze podle slyšených a napodobovaných slovních spojení. 

(Bezručková, 1983)

Řeč dětí v pásmu lehkého stupně MP podle Sováka „dospívá až ke schopnosti 

abstrahování  a  zobecňování,  tedy  do  druhé  signální  soustavy.  Slova  mají  význam 

mluvních obsahových zvuků.“  (Sovák 1978, s. 399) Dále tento autor uvádí, že řeč má 

z fylogenetického hlediska nejen vybavovací a sdělovací, ale už i dorozumívací funkci. 

(Sovák, 1978)

Také  u  této  skupiny  můžeme  říci,  že  Bezručková  podává  podobnou 

charakteristiku  (opět  srovnej  viz  tabulka  5)   a  dále  uvádí,  že  základní  gramatická 

pravidla dokáží tyto děti zvládnout, ale jejich aplikace do vlastního řečového projevu 

není vždy přesná. (Bezručková, 1983)
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Více  o  problematice  řeči  a  jejích  vývojových  charakteristikách  pojednává 

kapitola  3,(Komunikace  a  řeč  osob  s mentálním  postižením),  na  kterou  se  tímto 

odkazujeme.

Následující text  se zabývá dostupnými statistickými údaji, které se týkají počtu 

vzdělávaných dětí s MP a  dětí, které navštěvovali některé ze zařízení poskytujících 

logopedickou péči. 

Tyto údaje vychází ze zpracovaných materiálů Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky ČR(dále jen ÚZIS) a dále z materiálů Ústavu pro informace ve vzdělání 

(dále jen UIV). K tomu je nutné dodat, že vycházím z posledních zpracovaných údajů, 

které tyto ústavy poskytují -  ÚZIS pro rok 2005 a UIV pro školní rok 2005/06. 

ÚZIS  používá dnes již nepřípustnou terminologii oligofrenie a zařazuje děti 

s MP do kategorie „Poruchy řeči provázející onemocnění“, kam mimo jiné řadí také 

osoby s LMD, DMO, afázií a palatolálií.  Dále udává, že v roce 2005 z celkového počtu 

179 047 ošetřených klientů ve věku 0 – 17 let, bylo v této kategorii v logopedických 

zařízeních spadajících do rezortu zdravotnictví ošetřeno  15 129 klientů, z toho 1956 

dětí s MP. V procentuálním vyjádření tvoří děti s MP 1,3 % z celkového počtu klientely 

logopedických pracovišť. (více na www.uzis.cz) 

Ústav pro informace ve vzdělání poskytuje o vzdělávání klientů s MP následující 

informace. Ve školním roce 2005/06 z celkového počtu  27 554 žáků s MP, z toho v ZŠ 

praktické bylo vzděláváno 23 400 žáků  a v ZŠ speciálních  2 661 žáků, dále 1445 žáků 

s MP bylo zařazeno ve speciálních třídách ZŠ a integrováno do běžných tříd ZŠ bylo 48 

žáků s MP. (více na www. uiv.cz)

Porovnáme-li oba zdroje zjistíme, že údaje ÚZIS neposkytují informace o 

hloubce mentálního postižení ani o přesném věku ošetřených klientů a jejich údaje se 

vztahují ke kalendářnímu roku. Údaje UIV se vztahují k roku školnímu a poskytují 

informace o věkové skupině v rozmezí 6 – 15 let. Vzhledem k tomu, že ve se tyto zdroje 

v jednotlivých kategoriích neshodují, tak je nutné tato čísla porovnávat odhadem.

Pokud se pokusíme procentuálně vyjádřit počet klientů s MP v dětském věku 

(bez ohledu na hloubku postižení), kteří byli ošetřeni v logopedických zařízeních 

k celkovému počtu žáků s MP ve výše zmíněných typech škol je to 7,1%. Pokud navíc 
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přihlédneme k tomu, že tyto údaje nezohledňují ani kategorii věku, můžeme odhadnout, 

že se tento počet sníží na 4%.

Z uvedených údajů je jasné, že v rezortu zdravotnictví je zajištěna logopedická 

péče jen velmi malému počtu klientů s MP a že logopedické péče ve speciálním školství 

je nutná a velmi potřebná. Není ale možná bez správně provedené diagnostiky. 

Jak je uvedeno v následující kapitole (5.2 Psychopedická diagnostika a  5.4 

Logopedická diagnostika u osob s mentálním postižením), diagnostický proces u osob 

s MP má svá specifika a existující diagnostické prostředky sledující oblast řeči, nemají 

pro tuto skupinu modifikaci. Proto cílem praktické části této diplomové práce je 

vytvoření diagnostického materiálu, který se zabývá vyšetřením řečových schopností u 

dětí navštěvujících ZŠ speciální a jeho ověření v praxi. (podrobněji viz praktická část)
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6. Diagnostika

Cílem této  kapitoly  je  uvést  stručný přehled  možných přístupů k diagnostice 

v jednotlivých vědních oborech.

Termín diagnostika

 Defektologický slovník (Edelsberger a kol., 2000) uvádí, že termín diagnostika pochází 

z řeckého diagnosis a v překladu znamená poznání. 

„Z obecného  hlediska  principem  jakékoliv  diagnostiky  je  zjišťování, 

rozpoznávání, posouzení, hodnocení a utřídění jistých jevů skutečnosti podle vlastností 

a kritérií, které diagnosticky sledujeme, a podle systému, který odpovídá dané soustavě 

a vědě.“ (Mojžíšek  a kol., 1987, s. 7)

Diagnostika  je  součástí  řady  vědních  oborů  –  medicíny,  psychologie  a 

pedagogiky a diagnostický proces v těchto vědních oborech má svá specifika – obsah 

diagnostické činnosti se v jednotlivých oborech liší, což je stručně popsáno níže. Cíl ale 

zůstává stejný a tím je stanovení diagnózy. 

Hlavní  zásadou  však  je,  že  diagnostika  by  měla  probíhat  komplexně  a 

interdisciplinárně, což znamená, že poznatky získané ať už z lékařské, psychologické, 

pedagogické  či  sociální diagnostiky by měli být východiskem pro všechny odborníky. 

Svoboda  (1999)  charakterizuje  diagnostickou  činnost  jako  souhrn  operací, 

postupů a technik, jejichž cílem je stanovit diagnózu.  

I přesto, že je tato charakteristika pojata ve smyslu psychologické diagnostiky, 

můžeme  ji  vnímat  jako  obecné  tvrzení,  které  platí  i  pro  jiné  vědní  obory  než  je 

psychologie.

Diagnostika v medicíně znamená nauku o rozpoznávání, zjišťování rozsahu a stupně 

choroby na základě symptomů, zjišťování etiologických příčin a vzniku patologických 

stavů. Cílem diagnostiky v lékařství je terapie pacienta. (Mojžíšek, 1987)

Psychologická diagnostika má následující cíle a zaměření: odhalení úrovně, struktury a 

kvality obecných a speciálních psychických schopností, zjištění různých specifických 

vývojových poruch a jejich příčin, identifikace poruchy vývoje osobnosti (emocionální 

a volní oblast – citová deprivace, labilita, přecitlivělost,  poruchy vůle). Diagnostická 
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činnost může být rozdělena do dvou částí: první část procesu je tvořena pozorováním a 

měřením, druhá část je tvořena interpretací a hodnocením. (Hrabal, 1989)

Diagnostika v sociální oblasti  je velmi důležitým zdrojem informací. Cílem sociální 

diagnostiky  je  zhodnocení  sociálního  prostředí  jako  velmi  významného  faktoru  při 

formování   a  tvorbě  osobnostních vlastností  člověka,  které  se  promítají  na  utváření 

postojů  a  vztahů  jedince  ke  světu  i  k sobě  samému.  Sociální  diagnostika  zahrnuje 

osobní  a  rodinnou  anamnézu,  zjišťování  údajů  týkajících  se  sociálního  prostředí  a 

dalších sociálních faktorů. (Přinosilová, 1999)

Pro doplnění  uvádím také  zaměření pedagogické diagnostiky. Ta se  zabývá 

zdravým jedincem, který se svými schopnostmi  a předpoklady (inteligence, smyslové 

funkce, sociální chování) nachází v pásmu normy. Pedagogická diagnostika se zabývá 

objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i 

průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu.  Na základě těchto zjištění jsou 

potom vyslovovány  prognostické  úvahy  a  navrhována  pedagogická  opatření.  Cílem 

pedagogické diagnostiky je získat poznatky o úrovni vědomostí a dovedností žáka a na 

jejich základě optimalizovat výchovu a vzdělání jedince. (Mojžíšek, 1986)

Největší rozdíl v pojetí cílů diagnostiky mezi medicínskými obory a mezi obory 

speciální pedagogiky a psychologie je ten, že v lékařství se zaměřuje pozornost především 

na  zjištění  příznaků  chorob  či  postižení  a  jejich  rozsahu  a  stupně.  Na  druhé  straně 

psycholog  a   speciální  pedagog  se  ve  své  diagnostické  činnosti  nezaměřují  pouze  na 

patologii,  ale také na funkce neporušené, které lze zužitkovat při následné terapii a při 

začleňování jedince do společnosti. (Přinosilová, 1999)

Výše  uvedený  přehled  je  pouze  informační,  zájemce  o  tuto  problematiku 

odkazuji na uvedené autory (Mojžíšek,  1986; Hrabal, 1989; Mojžíšek  a kol.,  1987, 

Vašek, 1995; Přinosilová, 1999; Svoboda, 1999), kteří se touto problematikou zabývají 

podrobněji. 

6.1 Speciálně pedagogická diagnostika 

Následující text je věnován charakteristice speciálně pedagogické diagnostiky - 

oblastem, kterými se zabývá, klasifikací této disciplíny podle různých kritérií, principy, 

kterými se řídí a také zde uvádím přehled používaných metod.
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Speciálně  pedagogická  diagnostika je  součástí  speciální  pedagogiky.  Je 

zaměřena na možnosti  a prostředky poznávání individuálních vlastností jedince. „Jejím 

cílem je co možná nejlepší poznání postiženého či narušeného člověka, jeho osobnosti, 

možností  vzdělavatelnosti  a  vychovatelnosti.“  (Přinosilová  1999,  s.  6).  Speciálně 

pedagogická diagnostika nevěnuje pozornost pouze samotnému jedinci, ale zkoumá  i 

činitele vnějšího prostředí, jenž mohou ovlivňovat edukační proces. 

Speciálně  pedagogická  diagnostika  také  přesně  vymezuje  oblasti,  na  které  je 

třeba se zaměřit: 

• úroveň vědomostí

• úroveň sociability

• úroveň motoriky

• lateralita

• úroveň vývoje řeči

• úroveň sebeobsluhy

• orientační vyšetření funkcí smyslových orgánů

Kromě výše uvedených oblastí  by se speciálně pedagogická diagnostika také 

měla zaměřit na zjištění, která mají dopad v sociální oblasti a to na:

• míru vyrovnání se s vlastním handicapem

• ovlivnění sociálního prostředí handicapovaným

• zpětné působení sociálního systému na jedince s postižením

• kvalita interakce prostředí a člověka s postižením 

Tyto  poznatky  jsou  základem  k vytvoření  individualizovaného  programu 

speciálně pedagogického působení. (Přinosilová, 1999) 

Speciálně  pedagogickou  diagnostiku  lze  klasifikovat  podle  několika  kritérií. 

Přinosilová (1999, s. 10) uvádí několik dělení speciálně pedagogické diagnostiky podle: 
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Druhu postižení

• etopedická   - diagnostika osob s  poruchami chování

• psychopedická   - diagnostika osob s mentální retardací

• tyflopedická   - diagnostiku osob s  postižením zraku

• somatopedická   - diagnostika osob s  tělesným postižením

• surdopedická   – diagnostika osob se sluchovým postižením

• logopedická   - diagnostika osob s  narušenou komunikační schopností

Kromě toho Přinosilová uvádí, že speciálně pedagogickou diagnostiku lze členit podle:

Časového sledu provádění

• vstupní   - východiskem a měřítkem pro stanovení optimálního způsobu výchovně 

vzdělávacího působení na žáka.

• průběžná   - zohledňuje dynamiku rozvoje osobnosti jedince s postižením

• výstupní   - informuje o aktuálním stavu edukačního procesu

Rozsahu sledovaných cílů 

Oba typy diagnózy slouží výchovně-vzdělávacím cílům.

• komplexní   (globální) diagnostika, která se zabývá zjišťováním nejdůležitějších 

vlastností jedince s postižením vzhledem k výchovnému a vzdělávacímu procesu 

jako  celku.  Globálně  stanoveného  cíle  lze  dosáhnout  prostřednictvím  řady 

částečných cílů.

• parciální   (částečná) diagnostika, ta je zaměřena na určité aktuální projevy

Podle etiologie

• kauzální   (když je známa příčina)

• symptomatická   (příčina není známa a diagnóza se omezuje na příznaky)

Každé období má své zvláštnosti, které je v diagnostickém procesu třeba respektovat. 

Dalším kritériem dělení může být  věk, kdy je diagnostika prováděna. Podle toho lze 

rozlišit speciálně pedagogickou diagnostiku:
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• raného a předškolního věku  

• školního věku  

• mladistvých a adolescentů  

• dospělého věku  

Výčet metod (viz tabulka 13), které zde uvádíme je obecný, to znamená, že se 

tyto metody uplatňují  ve všech oborech speciálně pedagogické diagnostiky, ale jejich 

aplikace má svá specifika vzhledem k postižení diagnostikovaného jedince. Zvláštnosti 

a rizika použití  těchto metod u osob s MP uvádím v kapitole Specifika logopedické 

diagnostiky u osob s mentálním postižením.

Tabulka 13  Přehled diagnostických metod

Klinické metody Testové metody

• pozorování

• dotazník 

• rozhovor

• anamnéza

• diagnostické zkoušení

• analýza  produktů činnosti

• kazuistika

• didaktické testy

• sociometrické testy

• psychodiagnostické metody

− vývojové škály

− testy specifických funkcí a 
schopností 

− testy inteligence

                                                                      (modifikováno Valenta, Müller 2004, str.97)

Velmi  přehledně  zpracoval  jednotlivé  diagnostické  metody  ve  své  publikaci 

Psychologická  diagnostika  dospělých  (1999)  Svoboda.  Vzhledem  k tomu,  že  není 

možné se v rámci této práce touto problematikou zabývat podrobněji, odkazuji na tuto 

publikaci.

Vašek  (1988)  uvádí,  že  pokud  chceme  při  aplikaci diagnostických  metod  je 

nutné dodržovat tyto principy: 

• princip  komplexnosti –  komplexní  diagnóza  je  výsledkem týmového  přístupu 

odborníků (lékaře, psychologa, pedagoga, sociálního pracovníka a podle potřeby i 

dalších)
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• princip všestranného vyšetření – (vychází z předcházejícího principu), všestranné 

vyšetření jedince, zachycení významných vlastností a znaků v globální diagnostice

• princip dynamičnosti – nevyšetřují se jen aktuální schopnosti, ale i potenciální a 

perspektivní možnosti

• princip  modifikace –  přizpůsobení  druhu  a  stupni  postižení  daného  jedince, 

nutnost individuálního přístupu při výběru metod.

Touto problematikou se zabývá také Valenta (2003), který kromě výše Vaškem 

uvedeného principu komplexnosti uvádí ještě tyto následující zásady: 

• princip etiologického hlediska -  preferování kauzální diagnostiky (zaměření na 

příčiny stavu) před symptomatickou, která se omezuje na pouhý popis znaků.

• longitudinální princip – zajišťuje, že diagnóza nebyla ovlivněna aktuálním stavem 

klienta při diagnostikování, ale že diagnostický proces má dlouhodobý charakter a 

probíhá opakovaně.

• princip dynamiky – stanovená diagnóza není konečná, respektuje změnu a vývoj

Dále tento autor zmiňuje  princip individuálního přístupu ke klientovi,  jehož uplatnění 

zabraňuje  šablonovitosti  a  mechanickému  aplikování  diagnostických  metod  a  technik. 

(Valenta, 2003)

Diagnostický  proces  je  procesem  poznávacím,  a  proto  má  tedy  i  svou 

posloupnost a doporučený postup, který je rozdělen do následujících bodů:

• na základě manifestovaných příznaků zformulovat problém

• na základě problému zformulovat diagnostickou hypotézu

• podle hypotézy dále určit speciální metody diagnostiky  

• při potvrzení hypotézy formulování speciálněpedagogické diagnózy

• na podkladě diagnózy koncipovat závěry pro intervenci  (navržení adekvátních 

metod, forem a prostředků)

• další ověřování a upřesňování diagnózy v průběhu dosahování stanovených cílů 

(Vašek, 1988)
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6.2 Psychopedická diagnostika

Cílem  této  práce  je  kapitoly  není  podrobně  se  zabývat  psychopedickou 

diagnostikou,  jde  jen  o  seznámení  se  s touto  problematikou.  Zájemce  o  tuto 

problematiku odkazuji na publikaci autora Novotný (1985) či Černá (1995).

Úkolem  diagnostiky  v psychopedii  je  nejen  včasné  rozpoznání  mentálního 

postižení a  jeho co nejpřesnější  diagnostikování  ve smyslu zjištění  dosažené úrovně 

v oblasti vědomostí, sociability, motoriky, vývoje řeči a sebeobsluhy, tedy oblastí, které 

mají vliv na vzdělávání a výchovu osob s MP. Dalším úkolem je také stanovení způsobů 

péče, kterými je možné docílit maximálně možného stupně socializace  jedince s MP. 

Navazuje na diagnostické poznatky z ostatních disciplín a diagnózu upřesňuje. 

Na základě diagnostických závěrů je pak navrhována následná intervence, která 

umožní  maximálně  možný  stupeň  socializace  jedince  s mentálním  postižením.  Celý 

proces diagnostiky se řídí obecně platnými principy speciálně pedagogické diagnostiky 

(viz  předchozí  kapitola)  a  používá  metody,  které  se  uplatňují  i  v jiných  oborech 

speciální  pedagogiky  či  speciálně  pedagogické  diagnostiky.  Tyto  metody  se  různě 

specifikují vzhledem k podstatě daného postižení. (Černá, 1999). 

Podle toho, co víme o osobách s MP a o jejich schopnostech a zvláštnostech 

psychických procesů (viz kapitola 2 Osobnost dítěte s mentálním postižením) je jasné, 

že diagnostický proces i v něm použité metody bude mít jistá rizika a jeho průběh se 

bude  odlišovat  podle  individuálních  dispozic  vyšetřovaného.  To  samozřejmě  klade 

velké  nároky na  znalosti  a  zkušenosti   vyšetřujícího  s osobami s  MP,  ale  i  na  celý 

diagnostický proces. Je jasné, že na proces vyšetřování u osob s MP bude mít vliv řada 

deficitů  v oblasti  psychických funkcí.  Tyto  deficity  v psychických  funkcích  bychom 

měli zohlednit při volbě diagnostických metod a prostředků, jinak dosažené výsledky 

nebudou pravdivé a budou zkreslené. 

V následujícím  přehledu   uvádíme  specifika  a  rizika  aplikace  nejčastěji 

používaných metod u  osob s MP:

Pozorování je jednou ze základních metod, která se v diagnostickém procesu u osob 

s mentální  postižením  používá.  Kromě  všeobecně  známých  rizik  jako  je  ovlivnění 

diagnostické situace přítomností pozorovatele, haló efekt, jednostrannost, první dojem, 

stereotypizace, tendence k průměru atd., může být velkým nebezpečím, že pozorovatel 

6



ke sledované  osobě  apriori  přistupuje  jako k osobě  s mentálním postižením.  (Černá, 

1995)

Na druhou stranu lze prostřednictvím této metody získat  mnoho informací  o 

verbální  (formální  i  obsahové podobě řeči)  či  neverbální  komunikaci  u  vyšetřované 

osoby.  Tyto  zjištěné  údaje  nebudou  ale  komplexní  a  v žádném  případě  nepostačí 

k zahájení  cílené  logopedické  intervence.  Toto  vyšetření  je  třeba  doplnit  dalšími 

metodami, které zjistí potřebné informace. (Lechta, 2003)

Rozhovor  je  obecně  v  diagnostickém procesu  vhodná  metoda,  která  je  pružná  a 

přizpůsobivá,  a  to  především z hlediska  diagnostiky  řečového projevu u  osob s MP. 

Umožní zjistit nejen rozsah porozumění, ale i úroveň expresivní složky řeči. U skupiny 

těchto osob diagnostický proces komplikuje ale fakt, že jejich aktivní i pasivní slovní 

zásoba je často omezená, což znamená, že charakter rozhovoru má jinou podobu než u 

intaktní populace(= IQ v normě). Celý proces se tedy odehrává na nižší verbální úrovni, 

verbální  reakce  vyšetřovaného  jsou  omezené  a  často  stereotypní  či  vůbec  žádné  a 

porozumění komunikační situaci vyšetřující odhaduje z neverbálního chování. I přesto 

je ale rozhovor jednou ze základních metod vyšetření porozumění řeči (Černá, 1995). 

Výhodou  této  metody  je,  že  se  otázky  mohou  podle  potřeby  zopakovat  či 

přeformulovat. 

Dotazník  -  použití  dotazníku  je  u  osob  s MP  velmi  problematické  a  omezené. 

Vzhledem k tomu, že jen velmi malá část osob s MP zvládne techniku čtení a je schopná 

porozumět  obsahu  přečteného  a  totéž  plat  i  v oblasti  psaní,  tato  metoda  se 

v diagnostickém procesu u osob s MP téměř nepoužívá. (Černá, 1995)

Testové metody –  aplikace testových metod je  v diagnostickém procesu osob s MP 

dost problematická. Je to z toho důvodu, že testy jsou převážně vytvořeny pro intaktní 

populaci a formulace úkolů v těchto testech je pro osoby s MP příliš náročná.  (Černá, 

1995)

Švarcová  uvádí,  že  v případě  dětí  s MP  dochází  v  testových  situacích 

k znevýhodnění. Píše, že tyto děti „nejsou schopny adekvátně zvládat jejich podmínky, 

a nemohou proto podat výkon odpovídající jejich schopnostem.“  (Švarcová 2003, s. 

46). Autorka dále doplňuje, že je to zapříčiněno nízkou úrovní sebekontroly chování a 
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tím, že pokud dospělý naváže kontakt a získá sebedůvěru, přijímají tito jedinci úkol 

proto, aby  se zavděčily ne proto, že by měly zájem tento úkol splnit. (Švarcová, 2003)

To potvrzuje i  tvrzení Dolejšího,  který uvádí,  že  chování lidí  s MP je řízeno 

dvěma hlavními tendencemi a to:

1. vyhýbat se všemu novému a neznámému (podněty, situace, úkoly a role)

2. závislost na bezprostřední odměně, pochvale a povzbuzení. (Dolejší, 1983)

Kazuistické metody, rozbor výsledků činnosti jsou součástí komplexního vyšetření a 

jejich použití závisí na potřebách a rozhodnutí  vyšetřovaného.

6.3 Logopedická diagnostika 

6.3.1 Cíle logopedické diagnostiky

V logopedické diagnostice lze už několik desetiletí pozorovat pozitivní změnu 

od převážné orientace na tzv. primární poruchy řeči směrem ke komplexnímu chápání 

narušené komunikační schopnosti. To vede k výrazným změnám v rámci logopedické 

terapie, ale i v rámci logopedické diagnostiky. 

Úkolem logopedické diagnostiky je získat a popsat informace, jež jsou důležité 

z hlediska terapie a využít je při plánování a realizaci logopedických opatření. 

V odborné literatuře se  podrobněji  logopedickou diagnostikou zabývají  autoři 

Sovák (1978), Neubauer (2003) a Lechta (2003). 

Cílem logopedické diagnostiky podle Sováka (1978) je po shrnutí všech nálezů určit:

• celkovou diagnózu

• stanovení případné přibližné prognózy 

• způsob a místo následného ošetřování

Neubauer (2003, s. 69) stanovil jako základní v logopedické diagnostiky 3 cíle:

• zjištění přítomnosti poruchy řečové komunikace, její tíže a závažnosti
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• diferenciální diagnostika poruch řečové komunikace

• zpracování návrhu následné logopedické intervence

Lechta (2003, s. 23-24) zpracovává tuto problematiku podrobněji a za cíle logopedické 

diagnostiky  považuje  co  nejpřesnější  vystižení  narušené  komunikační  schopnosti. 

Správně provedená diagnostika podle něj zahrnuje:

• určení, zda jde o narušení, zda se nejedná o fyziologický jev, pokud ano určení 

druhu poruchy komunikační schopnosti (typ a forma)

• příčiny vzniku (orgánové či funkční) a etiopatogenezi NKS (pokud je to možné) 

• prognóza (určení zda jde o trvalé či přechodné narušení a jaké jsou či mohou být 

následky)

• určení, zda jde o narušení vrozené (vada řeči) či získané (porucha řeči)

• zjistit,  zdali  NKS v klinickém obraze dominuje,  anebo jde o symptom jiného 

postižení, narušení nebo onemocnění = symptomatická porucha řeči)

• stanovit,  zda  si  jedinec  své  narušení  uvědomuje  či  ne  (význam  při  návrhu 

terapeutických postupů)

• určit stupeň a formu NKS 

• navrhnout případná terapeutická opatření

Cíle logopedické diagnostiky jak je vymezují uvedení autoři jsou přehledně uvedeny 

níže v tabulce 14.

Tabulka 14 Cíle logopedické diagnostiky

Sovák (1978) Neubauer (2003) Lechta (2003)

1.všechny nálezy 
shrnout a určit celkovou 
diagnózu

2. stanovit případnou 
přibližnou prognózu 

3. určit způsob i místo 
následného ošetřování

1. zjištění přítomnosti 
poruchy řečové 
komunikace, její tíže a 
závažnosti

2. diferenciální 
diagnostika poruch 
řečové komunikace

1. zjistit, jestli jde 
o NKS, anebo 
o fyziologický jev, určení 
druhu poruchy 
komunikační schopnosti 
(typ a forma)

2. odhalit příčinu 
a etiopatogenezi NKS 
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3.zpracování návrhu 
následné logopedické 
intervence. 3. určení, zda jde o 

narušení vrozené (vada 
řeči) či získané (porucha 
řeči)

4. zjistit, zda-li NKS 
v klinickém obraze 
dominuje, anebo jde o 
symptom jiného 
postižení, narušení nebo 
onemocnění

5. zjistit, zda si osoba 
s NKS své narušení 
uvědomuje a navrhnout 
případná terapeutická 
opatření
6. určit stupeň 
a formu NKS

7. prognóza (určení zda 
jde o trvalé či přechodné 
narušení a jaké jsou či 
mohou být následky)

8. navrhnout případná 
terapeutická opatření

(Sovák 1978, s. 8 -15, 46 ,Neubauer 2003, s. 26 ; Lechta 2003, s. 21-22) 

Sovák i Neubauer formulují cíle logopedické diagnostiky ve srovnání s Lechtou 

velmi stručně. Formulace cílů logopedické diagnostiky autora Lechty jsou obsažnější a 

tento autor sleduje více oblastí, které by měly být sledovány (viz níže).

Všichni  autoři se shodují v tom, že mezi cíle logopedické diagnostiky zařazují i 

návrh vhodných metod a způsobů terapie. V tom se jejich pojetí odlišuje od obecného 

pojetí  diagnostiky,  které slouží  pouze jako podklad pro odhadnutí  dalšího vývoje,  a 

návrh terapeutických postupů nepovažuje za součást diagnózy.
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Ve  formulaci dalších  cílů  se  tito  autoři  rozcházejí.  Sovák  cíl  logopedické 

diagnostiky vidí v určení celkové diagnózy. Podle Lechty by mělo jít o popis problémů 

na třech úrovních - na úrovni řeči, dále na úrovni jazyka a na úrovni komunikace. Při 

dalším porovnávání  zjistíme,  že Lechta dále  narozdíl  od výše zmíněných odborníků 

zahrnuje do cílů logopedické diagnostiky i odhalení příčiny a etiopatogenezi NKS a 

sleduje také psychické dopady na osobu s NKS. 

Podle  Neubauera  je  cílem  určení  stupně  a  hloubky  poruchy  řečové 

komunikace,  z čehož  by  se  podle  formulace  dalo  předpokládat,  že  je  logopedická 

diagnostika orientována na řečový projev. 

Neubauer  se  od  autorů  Sováka  a  Lechty  výrazně  odlišuje tím,  že  do  cílů 

logopedické diagnostiky zahrnuje i diferenciální diagnostiku. Ta je totiž v logopedické 

diagnostice považována za nádstavbu nad základním klinickým vyšetřením. 

6.3.2 Typy  logopedické diagnostiky

Logopedická diagnostika se může realizovat na rozličné úrovni a můžeme ji 

rozdělit podle několika hledisek. (viz tabulka 15)

Tabulka 15 Typy logopedické diagnostiky
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Diagno
stický 
proces

Hledisko Typ diagnostiky

úroveň

• orientační

• klinické (základní)

• diferenciální

rozsah
• specifická (cílená)

• komplexní

věk
• děti (0-6 let, 6-15 let, 15-18 let)

• dospělí >18 let

oblast

• řeč

• jazyk

• komunikace

časový průběh

• vstupní

• průběžná

• výstupní

V následujícím textu jsou stručně popsány jednotlivé typy logopedické 

diagnostiky, které je možné naleznout v literatuře. 

Lechta (2003) uvádí, že diagnostika v logopedii může mít tři úrovně: 

1. orientační vyšetření  se realizuje v rámci screeningu a depistáže. Úkolem 

orientačního vyšetření je přibližné zjištění dosažené úrovně ontogeneze řeči.  Na této 

úrovni logopedického vyšetření se hledá odpověď na otázku: „Má vyšetřovaná osoba 

narušenu komunikační schopnost, nebo ne?“ Při tomto vyšetření se nedoporučuje 

metoda reprodukování ani metoda výslovnosti izolovaných hlásek, výhodnější je 

orientační vyšetření provést krátkým řízeným rozhovorem či popisem obrázků

2. základní vyšetření  má za úkol zjistit druh NKS a určit základní diagnózu. Tato 

úroveň vyšetření odpovídá na otázku: „O jaký druh NKS jde?“ Vzhledem k tomu, že 

tato fáze vyšetření je poměrně obsáhlá, tak podrobněji je tato úroveň vyšetření 

rozpracována v příloze 1.

3. speciální vyšetření se pokouší prostřednictvím specifických diagnostických postupů 

o co nejpřesnější identifikaci NKS, tzn. typu, formy, stupně a patogeneze a případných 
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zvláštností NKS (Lechta, 2003). Úkolem speciálního vyšetření je odpovědět na otázku: 

„Jaký je typ, forma, stupeň a patogeneze dané NKS, jaké jsou její případné další 

zvláštnosti a následky?“ (Lechta 2003, s. 29)Toto vyšetření je často vázáno na vyšetření 

dalších odborníků (foniatr, audiolog, otorinolaryngolog, neurolog, psycholog, psychiatr 

atd.), jedná se o ověření diagnostické hypotézy.

Neubauer rozlišuje logopedickou diagnostiku podle rozsahu a dělí ji na:

• komplexní 

• cílené vyšetření (podrobněji v příloze 2):

Tento autor dále člení logopedickou diagnostiku z hlediska časového průběhu 

(Neubauer 2001, s. 26) na: 

• vstupní vyšetření obsahuje potvrzení  či  vyvrácení  suspektní  poruchy řečové 

komunikace.  Jedná  se  o  komplexní  vyšetření,  které  na  základě  postupů 

diferenciální diagnostiky realizuje stanovení diagnózy, určuje závažnost poruchy 

řečové komunikace a její vliv na komunikaci pacienta s okolím. Jeho součástí je 

stanovení individuálního logopedického plánu.

• výstupní vyšetření obsahuje zhodnocení průběhu péče a doporučení pro další 

péči  v této  oblasti.  Pro  kontrolu  stability  dosažených  výsledků  je  užíváno 

kontrolní  vyšetření  v časovém  horizontu  3-6  měsíců  po  skončení  programu 

terapie.

6.3.3 Metody a prostředky logopedické diagnostiky

Vzhledem  k tomu,  že  v následující  text  bude  pojednávat  o  logopedických 

metodách a prostředcích, je důležité si tyto dva pojmy nejdříve ujasnit. 

Diagnostický prostředek je chápán jako konkrétní a komplexně zpracovaný 

nástroj na měření určitých jevů, a který využívá jedné nebo i více diagnostických 

metod. (materiály z přednášky Prohlubující logopedie, březen 2006)

Metoda je v logopedickém slovníku popsána jako způsob nějakého účelného 

jednání nebo činnosti vůbec (zprav. promyšlený, utříděný). (Dvořák, 2001)
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Volba vhodných prostředků a metod v  procesu logopedické diagnostiky bude 

závislá na individuálních předpokladech diagnostikovaného jedince.

Přehled metod, kterých lze v diagnostice použít, byl uveden již v kapitole 5.2, 

ale i přesto zde uvádím jednotlivé diagnostické metody, tak jak jejich aplikaci 

v logopedické diagnostice doporučuje Lechta (2003). 

Tento autor uvádí, že v logopedické diagnostice se využívají tyto metody: 

• pozorování – forma archů a hodnotících stupnic

• explorační metody – dotazníky, anamnestický pohovor, řízený rozhovor

• diagnostické zkoušení – vyšetřování výslovnosti, vyšetřování zvuku řeči, 

písemné zkoušení

• testové metody

• kazuistické metody – součástí komplexního vyšetření je analýza lékařských 

výsledků, psychologických vyšetření apod.

• rozbor výsledků činnosti – školská logopedie

• přístrojové a mechanické metody- např. artikulografie, chromografie

Ve výše uvedeném přehledu diagnostických metod je zmíněno i  diagnostické 

zkoušení a testové metody, které se v logopedické praxi běžně používají a které jsou 

různé pro dětský a dospělý věk. Vzhledem k tomu, že cílem praktické části této práce 

bylo  vytvoření  diagnostického  materiálu  určeného  pro  žáky  ZŠ  speciální,  tedy  pro 

skupinu dětí školního věku, uvádíme zde pouze přehled diagnostických materiálů, které 

jsou určeny pro toto věkové období. Tyto diagnostické materiály jsou rozděleny podle 

oblastí, na které se zaměřují. 

Tabulka 16 Testové metody a diagnostické zkoušení pro dětský věk v oblasti řeči 
- Porozumění a slovní zásoba

Kondášova obrázkovo-slovníková 
zkouška (1972)

- orientačně  měří  aktivní  slovní 
zásobu u dětí před nástupem do 
školy

- obsahuje  30  obrázků,  které  má 
dítě porovnat

Peabody test (PPVT) (překladová verze) - dítě  má  ukázat  na  jeden  ze  4 
obrázků,  které  examinátor 
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pojmenoval

Experimentální  forma  dětského  Token 
testu

- vyšetření  porozumění 
gramatickým kategoriím řeči

- je určen pro děti ve věku 3 – 12 
let

Tabulka 17  Testové metody a diagnostické zkoušení pro dětský věk v oblasti řeči 
morfologie a gramatika

Zkouška jazykového citu (Žlab, 1986) - zaměřena na gramatickou úroveň 
řeči

- obsahuje  5  subtestů  (určování 
rodu  podstatných  jmen, 
slovotvorné  morfémy,  shody 
v rodě,  čísle  a  pádu,  časování 
sloves  a  určování  slovního 
základu)

- zkouška je standardizovaná 

- pro děti 6 – 10 let

Liebmannova škála dysgramatismu - rozlišuje  tří  úrovně 
dysgramatismů: 

-  slovní – chybuje ve skloňování a 
časování

- větný frázový – dítě slova řadí do 
věty  bez  pravidel  skloňování  a 
časování,  používá neutrální  tvary 
(infinitiv,  1.  pád),  nezohledňuje 
vztah mezi pojmy

- větný těžký – nepoužívá ani slova, 
ale  onomatopoia  pro  vyjádření 
předmětu (čiči, mňau)

-

Heidelberský test vývoje řeči H-S-E-T - test  je  tvořen  13  subtesty  (např. 
tvoření  jednotného  a  množného 
čísla,  klasifikace  pojmů,  tvorba 
vět, oprava vět atd.)

- rozlišuje  dva  aspekty  řečového 
vývoje:  řečově-lingvistický  a 
řečové-pragmatický 

- je  standardizován  pro  německy 
mluvící děti
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- určen pro děti ve věku 4 –9 let

Tabulka 18 Testové metody a diagnostické zkoušení pro dětský věk v oblasti 
sluchového vnímání

Hodnocení fonematického sluchu u 
předškolních dětí (Škodová, Michek, 
Moravcová,1995)

- výběr  slov  -  obsahově  známá 
dětem od 3 let

- každé slovo má svůj  obrázkový 
ekvivalent

- 60  dvojic  zvukově  podobných 
ale významově odlišných

- test  hodnotí  4  distinktivní  rysy: 
znělost  x  neznělost,  nosovost  x 
nenosovost,  kontinuálnost  x 
nekontinuálnost,  kompaktnost  x 
difúznost

Obrázková zkouška sluchové analýzy 
(Žlab, 1980)

- dítě  přiřazuje  k sobě  obrázky, 
které začínají stejným fonémem

Zkouška  sluchového  rozlišování  podle 
Wepmana a Matějčka

- 20 párů umělých slov

- některé  dvojce  jsou  identické, 
některé ne

- dítě  nemá možnost  opírat  se  o 
významovou stránku slova

- pro děti od 5-ti let

- využití u dětí před vstupem do 
školy

Zkouška  sluchové  analýzy  a  syntézy 
SAS (Matějček, 1987)

- hodnotí  uvědomování  si 
hláskové struktury slova

- sluchová  analýza  sleduje 
schopnosti  rozkladu  slova  na 
jednotlivé  hlásky  (analýza  se 
hodnotí vývojově složitější než 
syntéza)

- syntéza je založena na principu 
poskládat slova z vyslechnutých 
hlásek 

- celý test by měly zvládnout děti 
na konci 7. maximálně 8. roku 

Zkouška  smyslu  pro  rytmus (Žlab, - specifická  zkouška  pro 
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1960) diagnostiku LMD

- reprodukce  různých  sestav 
krátkých a  dlouhých zvuků na 
bzučáku

Tabulka  19  Testové  metody  a  diagnostické  zkoušení  pro  dětský  věk  v oblasti 
motoriky a oromotoriky, grafomotoriky

Test  aktivní  mimické  psychomotoriky 
podle Kwinta

- zjišťuje  přesnost  pohybu 
jednotlivých částí obličeje

- pro děti ve věku 4- 16 let

Orientační test dynamické praxe (Míka, 
1982)

- orientační hodnocení schopnosti 
vykonávat  složité  účelové 
cílevědomé  pohybové  sledy  a 
činnosti

Zkouška „dy – dy“ (Lesný, 1978) - zkouška je určena k diagnostice 
praxe a gnózie u dětí

- je  určena  dětem  na  začátku 
školní docházky

Vyšetření motoriky podle Ozeretského - zjišťuje  celkovou  motorickou 
vyspělost

- zjišťuje motorickou odchylku a 
motorický kvocient

- úkoly  jsou  rozděleny  pro 
jednotlivá  věková období  od  4 
do 11 let

Test  obkreslování  obrazců (Matějček, 
Strnadová, 1974)

- test  obsahuje  12 
dvojrozměrných  a 
trojrozměrných obrazců

- tyto  obrazce  slouží  jako 
předloha k obkreslování

- hodnotí  se  věrnost  tvaru, 
vzájemné  rozložení  částí 
obrazce a kvalita čar

Kresba  postavy (Šturma,  Vágnerová, 
1982)

- hodnotí  úroveň  zrakové 
percepce,  představivosti, 
paměti,  jemné  motoriky, 
senzomotorické koordinace

- odhaluje  úroveň  vývoje 
intelektových schopností

- zaznamenává  i  něktré 
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osobnostní charakteristiky

- určen pro děti od 5 let

Tabulka  20  Testové  metody  a  diagnostické  zkoušení  pro  dětský  věk  v oblasti 
laterality 

Tečkování (Švancara) - děti  tužkou  vytečkovávají 
čtverečky  (1  x1  cm)  pravou  i 
levou rukou

- měří se rychlost

- porovnání výkonů pravé a levé 
ruky  slouží  k posouzení 
laterality

Test laterality (Matějček, Žlab, 1972) - test je standardizován

- typ laterality je dán kvocientem 
a  určuje  se  podle  počtu 
pravorukých  reakcí  na  dané 
pokyny

- test  orientačně  zjišťuje  i 
lateralitu ucha a oka

Harrisův test laterality - určen pro děti, které již zvládly 
psaní

Tabulka 21Testové metody a diagnostické zkoušení pro dětský věk v oblasti P/L 
orientace

P/L orientace (Žlab, 1960) - zjišťuje  stranovou  orientaci 
pomocí  těla  dítěte  či 
examinátora, obrázku

Tabulka  22  Testové  metody  a  diagnostické  zkoušení  pro  dětský  věk  v oblasti 
zrakového vnímání

Vývojový  test  zrakového  vnímání 
(Frostigová, 1972)

- hodnotí  se  úroveň  percepce  a 
senzomotorické koordinace

- pro děti ve věku 4 – 8 let

- obsahuje 5 subtestů

- jednotlivé  položky  mohou 
sloužit  i  k nácviku  zrakové 
percepce
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Tabulka 23 Testové metody a diagnostické zkoušení pro dětský věk v oblasti čtení

Zkouška  hlasitého  čtení  (Matějček, 
Šturma, Vágnerová, Žlab, 1987)

- soubor standardizovaných textů

- obsahuje  text  pro  děti  v 1. 
ročníku,  náročnější  text  i  jeden 
text nesmyslný

- primárně  se  zjišťuje  rychlost 
čtení

- sleduje se počet chybně čtených 
slov,  kvalita  chyb  ve  čtení  a 
porozumění čtenému

(materiály z přednášky Prohlubující logopedie, březen 2006)

Je  nutné  zmínit,  že  žádný  z výše  uvedených  testových  materiálů  nemá 

modifikaci  pro  specifické  skupiny  dětí  s postižením,  ať  už  s postižením sluchovým, 

tělesným a či mentálním. Proto cílem praktické části této diplomové práce bylo vytvořit 

diagnostický materiál určený pro žáky ZŠ speciální, tedy dětí se středním či lehkým 

stupněm mentálního postižení.
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6.4 Logopedická diagnostika u osob s mentálním postižením

6.4.1 Cíl

Vzhledem k tomu, že odborná literatura se o logopedické diagnostice u osob 

s mentálním  postižením  nezmiňuje,  dovolujeme  si  tedy  logopedický  diagnostický 

proces  u  osob  s MP charakterizovat  jako  stanovení  úrovně  řečových,  jazykových  a 

komunikačních dovedností. 

Na  základě  poznatků  získaných  z diagnostického  procesu  je  pak  zahájena 

logopedická intervence v souladu se zásadami logopedické péče u skupiny osob s MP. 

(blíže o zásadách Lechta 2003, Škodová, Jedlička 2002)

Lechta (2003) upozorňuje na to, že pojetí logopedické intervence u osob s MP je 

poněkud jiné než u zdravé populace. Uvádí, že cílem logopedické péče u této skupiny 

jedinců je v prvé řadě maximální rozvoj komunikačních schopností a dovedností, a ne 

odstranění deficitů v řeči jako u zdravé populace. 

Na pojetí logopedické péče u osob s MP se s Lechtou shoduje i Škodová, která 

uvádí,  že  cílem  není  dokonalé  zvládnutí  mluvené  řeči,  ale  maximální  rozvoj 

komunikačních schopností  a dovedností  a odlišuje zaměření logopedické péče podle 

hloubky postižení. (více Škodová 2003, s. 396- 397)   

6.4.2 Logopedické  vyšetření  u  skupiny  osob  s mentálním 

postižením

Vzhledem  k tomu,  že  dostupná  odborná  literatura  se  touto  problematikou 

logopedické diagnostiky u této specifické skupiny téměř nezabývá, dovolíme si tvrdit, 

že  logopedické  vyšetření  u  skupiny  osob  s  MP  může  korespondovat  s modelem 

vyšetření u intaktní populace (viz příloha 1 či 2). V  diagnostickém procesu  je ovšem 

důležité  při  volbě  metod  a  prostředků  zohlednit  některá  specifika  těchto  osob  (viz 

kapitola  2.2  Kognitivní  oblast,  2.3  Psychosociální  oblast  a  5.2  Psychopedická 

diagnostika 9. 1 Přípravná fáze). 

V následujícím  textu  uvádíme  to,  co  o  logopedické  diagnostice  osob  s MP 

zmiňuje Škodová. 
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Tato  autorka  (Škodová  2003)  uvádí,  že  v diagnostice  skupiny  osob  s MP  je 

východiskem pro terapii a rehabilitaci  vyšetření provedené klinickým psychologem. To 

by mělo zahrnovat: 

• stanovení pásma intelektové úrovně

• popis percepčních a senzorických schopností dítěte

• vizuoprostorové a konstrukční schopnosti, paměť, pozornost

• dynamické aspekty vývoje

• způsob navazování sociálních vztahů

• způsoby zvládání náročných situací

• charakteristiku sebepojetí dítěte

Škodová  také  doporučuje  (tamtéž),  aby  součástí  psychologického  vyšetření  bylo 

vyšetření řeči a úrovně pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace a 

stabilita), a uvádí, že pro potřeby logopedické péče si je klinický logoped provádí sám. 

Autorka dále (Škodová 2003, s. 394) zmiňuje: „Vyšetření řeči musí obsahovat  (podle 

schopnosti vyšetřovaného spolupracovat):

• vyšetření rozumění řeči

• vyšetření  obsahové  stránky  řeči  (úroveň  pasivní  a  aktivní  slovní  zásoby  a 

schopnost využít ji adekvátně v komunikaci)

• vyšetření řečových motorických funkcí (respirace, fonace, artikulace)

• hodnocení úrovně prozodických faktorů řeči

• zhodnocení  možností  a  schopností  neverbální  komunikace  (ke  kompenzaci 

těžkých poruch komunikace)

Škodová (tamtéž) píše, že na základě zhodnocení získaných výsledků klinický 

logoped  posléze  zvolí  vhodnou  diagnostickou  metodu.  Zmiňuje  také,  že  průběh 

diagnostického  procesu  mohou  zkomplikovat  faktory,  které  se  často  mohou  u  této 

specifické  skupiny  objevit.  Těmito  faktory  jsou  například  anxiozita  z neznámého 

prostředí, strach z cizích lidí, úzkost, emocionální labilita a extrémní neklid. 
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Výše uvedené činitele pokusili zohlednit při koncipování vytvářeného diagnostického 

materiálu  (viz  praktická část),  zejména v pravidlech a  podmínkách pro aplikaci  (viz 

příloha 3). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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7. Cíl

Cílem praktické části této práce bylo vytvoření diagnostického materiálu a jeho 

ověření v praxi. Byly stanoveny tři dílčí cíle:

• Vytvoření  diagnostického materiálu  zaměřeného na  zjištění  obsahové stránky 

řeči.

• Vytvořit materiál respektující psychické zvláštnosti dětí s MP a materiál časově 

dostupný  -  jeho  realizace,  tedy  aplikace  a  vyhodnocení  má  proběhnout 

v přiměřeném čase. 

• K jednotlivým typům úkolů vytvořit řečový a obrázkový materiál, instrukce pro 

aplikaci a záznamový formulář.

Jako  jeho  název  jsem  zvolila  zkratku  P-S-S-G,  která  vychází  z názvu  jeho 

jednotlivých částí, P - porozumění, S - slovník, S - slovotvorba, G – gramatika.

Diagnostický materiál je určen pro žáky ZŠ speciální, tedy dětí spadajících do 

pásma středního a lehkého MP, u kterých již vlastní verbální vývoj řeči probíhá aspoň 

několik  let  a  vytvořit  tak  podklady  pro  následnou  logopedickou  terapii  či  další 

podrobnější vyšetření dané oblasti.

8. Použité metody

Při realizaci praktické části diplomové práce byly využity tyto metody:

Pozorování - ke sledování případného stresu, strachu či únavy u vyšetřovaných osob.

Anamnéza - ke studiu osobní dokumentace vyšetřovaných klientů.

Rozhovor – před zahájením diagnostického zkoušení k navázání kontaktu i v průběhu 

vlastní aplikace diagnostického prostředku.

Diagnostické zkoušení – vlastní aplikace vytvořeného diagnostického materiálu P-S-S-

G zaměřeného na obsahovou stránku řeči.

Při  vlastní  aplikaci  P-S-S-G jsme dále  použili  nahrávání  na  diktafon  a  tento 

zvukový  záznam  byl  využit  při  hodnocení  úkolu  č.  9  (reprodukce  příběhu)  a  v 

kvalitativní analýze. 
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Při kvantitativním zpracování výsledků byly využity statistické metody, výsledky jsou 

zpracovány v přehledných tabulkách a hodnoty jsou převedeny i do grafů vytvořených 

v MS Excel.

9. Diagnostický materiál P-S-S-G

Diagnostický  materiál  P-S-S-G  byl  pokusem  o  vytvoření  diagnostického 

prostředku  pro  specifickou  skupinu  dětí  s MP.  P-S-S-G  nebyl  koncipován  jako 

komplexní prostředek, jeho diagnostické možnosti  jsou pouze orientační. P-S-S-G je 

zaměřen  pouze  na  diagnostiku  obsahové  stránky  řečové  produkce  –  v rovině 

morfologicko-syntaktické  a  lexikálně-sémantické  a  vyšetření  dalších  oblastí  či 

parciálních  dovedností  (např.  motorika,  lateralita,  sluch,  atd.),  je  nutné  vyšetřit 

samostatně. Požadavek komplexnosti vyšetření by v tomto případě nebylo ani možné 

splnit vzhledem k psychologickým zvláštnostem dětí s MP (viz kapitola2.2 a 2.3). 

9.1 Popis a charakteristika 

Úkolem  tohoto  diagnostického  materiálu  je  zjištění  úrovně  a  nedostatků 

v řečovém projevu dětí s mentálním postižením, aby na základě těchto výsledků mohla 

být zahájena adekvátní logopedická intervence. 

P-S-S-G  obsahuje  10  úkolů  a  je  rozdělen  do  dvou  částí.  První  tvoří  oblast 

porozumění, která obsahuje úkoly zaměřené na porozumění pojmům (očíslovány jako 

1) a porozumění instrukcím (očíslovány 2). Druhá část – exprese - obsahuje  slovník, 

který obsahuje úkoly zaměřené na podstatná jména (číslo 3),  přídavná jména (číslo 

4) a slovesa (číslo 5). Dále oblast exprese obsahuje oddíl slovotvorba, který je tvořen 

úkoly  na  přechylování (číslo  6)  a  přídavná  jména (číslo  7)  a  oddíl  gramatika 

obsahující úkoly nazvané věty (číslo 8), příběh (číslo 9) a oprava vět (číslo 10). 

Aplikace  P-S-S-G  byla  původně  plánována  na  dvě  sezení,  ale  v průběhu 

realizace se ukázalo, že u některých dětí musí diagnostikování proběhnout i ve třech 

sezeních,  což  závisí  na  individuálních  schopnostech  respondenta   a  uvážení 

zadávajícího. Doba aplikace je závislá na schopnostech klienta a trvá přibližně 15 – 25 

minut. Vlastní vyhodnocení získaného řečového materiálu je 5 minut.
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Tabulka  24  Rozdělení  úkolů  v  diagnostickém materiálu  zaměřeném na  zjištění 
obsahové stránky řeči

I. POROZUMĚNÍ

1. pojmy 5 úkolů 90 b

2. věty 5 úkolů 90 b

II.. EXPRESE

Ke každé části P-S-S-G (kromě úkolu číslo 2. a 7.) byl vytvořen nejen podpůrný 

obrazový materiál, dále instrukce k jednotlivým úkolům a také zácvičné úkoly. Forma a 

podoba instrukcí v jednotlivých částech je pouze vzorová a je možné ji podle možností 

klienta přizpůsobit či pozměnit.

P-S-S-G  jako  diagnostický  materiál  vytvořený  pro  specifickou  skupinu 

umožňuje kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení. Celkem je možné získat 900 bodů, 

přičemž bodový zisk v jednotlivých úkolech je 90 bodů a získané body za jednotlivé 

položky jsou přehledně uvedeny v metodických pokynech P-S-S-G (viz příloha 3)

Součástí diagnostického materiálu P-S-S-G je i záznamový arch, do jehož titulní 

strany  se  zapisují  důležité  anamnestické  údaje  (jméno,  věk,  počet  aplikací,  datum 

vyšetření,  péče  dalších  odborníků,  diagnóza,  stupeň  postižení,  lateralita,  rodinná 

anamnéza). Na titulní straně je i schéma, do kterého zapisujeme získaný počet bodů a 

který také umožňuje přehledné grafické znázornění dosažených výsledků v jednotlivých 

úkolech.  (viz  příloha  4).  Dále  tento  arch  obsahuje  záznamové tabulky  očíslované  a 

pojmenované podle typu úkolů, které obsahují prostor pro zaznamenání výsledku a také 

sloupec  nazvaný  poznámky,  do  kterého  se  zaznamenávají  např.  nesprávné  slovní 
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A. slovník 3. podstatná jména 10 úkolů 90 b

4. přídavná jména 5 úkolů 90 b

5. slovesa 5 úkolů 90 b

B. slovotvorba 6.přechylování 5 úkolů 90 b

7. přídavná jména 5 úkolů 90 b

C. gramatika

8. věty 5 úkolů 90 b

9. příběh 6 úkolů 90 b

10. oprava vět 5 úkolů 90 b



odpovědi či použitý dětský žargon, gesta, apod. Tyto poznámky jsou pak zdrojem pro 

kvalitativní  analýzu  získaného  řečového  materiálu,  která  je  také  jednou  z částí 

hodnocení a je východiskem pro další a podrobnější diagnostiku zvolené oblasti. 

9.2 Struktura P-S-S-G

• Instrukce (viz příloha č. 3)

• Vlastní diagnostický materiál (tamtéž)

• Záznamová tabulka (viz příloha č. 4)
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10.Harmonogram šetření

10.1 Přípravná fáze

Přípravná fáze probíhala v době od listopadu 2005 do listopadu 2006. V této 

době  jsme  se  věnovali  sběru  a  studiu  materiálů  zabývající  se  problematikou  řeči  u 

skupiny osob s MP. Dále jsme nastudovali několik diagnostických materiálů, abychom 

získali  představu  o  struktuře  diagnostických  prostředků,  možnostech  aplikace  a 

vyhodnocování. 

Původní záměr byl, aby P-S-S-G byl zaměřen na vyšetření řečové produkce (bez 

vyšetření pragmatické roviny) a měl obsahovat části, které kromě úkolů na vyšetření 

porozumění,  sledovaly  také  lexikálně-sémantickou,  morfologicko-syntaktickou  a 

foneticko-fonologickou  rovinu.  Tento  záměr  byl  na  základě  zkušeností  z  pretestace 

pozměněn a některé úkoly byly vynechány či pozměněny a diagnostický materiál byl 

zaměřen pouze na obsahovou stránku řeči. (viz dále).

Při  tvorbě  jednotlivých  částí  P-S-S-G,  volbě  úkolů  a  formě  zadání  jsme 

vycházeli  jednak  z nastudovaných  diagnostických  prostředků,  dále  z osobních 

zkušeností z práce s dětmi s MP, a také z doporučení a zkušeností vedoucí diplomové 

práce s koncipováním a tvorbou diagnostických materiálů.

Dále jsme při  tvorbě diagnostického P-S-S-G  vycházeli  ze symptomatologie 

dětí školního věku s mentálním postižením (viz tabulka 25), což se odrazilo:

• na formulaci zadání

• na rozsahu diagnostického prostředku – množství jednotlivých částí i úkolů

• volbě řečového materiálu 

• kombinaci verbálního zadání s oporou obrazového materiálu

• na doporučeném počtu aplikací

• požadavcích při zadání P-S-S-G (známá osoba a prostředí)
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Tabulka  25   Deficity  psychických  funkcí  ovlivňující  tvorbu  diagnostických 
materiálů u osob s MP

Myšlení

omezená schopnost abstrakce a zobecňování

jednoduchost a konkrétnost 

zpomalená chápavost

nízká či žádná schopnost logického myšlení

rigidní a ulpívavé myšlení

Paměť
omezená kapacita krátkodobé i dlouhodobé paměti

nepřesnost vybavování

Pozornost
snížená schopnost koncentrace

potřeba srozumitelné stimulace

hypoaktivita či hyperaktivita

Řeč

omezená schopnost porozumění

 malá slovní zásoba

jednoduchost projevu – krátké věty, dysgramatismy apod.

narušená formální stránka (výslovnost)

Vnímání
zpomalené

inaktivnost

nedostatky ve zpracování smyslových podnětů

Dalším  krokem  přípravné  fáze  bylo  podle  zvoleného   řečového  materiálu 

vyhledat  vhodný  obrazový  materiál  a  ten  naskenovat  a  upravit  pomocí  Adobe 

Photoshopu.  Obrazový materiál  jsme čerpali  z různých učebnic,  pracovních sešitů  a 

listů a obrázkových souborů. (Linc, V.: Čtení v 1. ročníku ZvŠ. SPN, Praha 1981; Linc, 

V.: Čtení v 2. ročníku ZvŠ. SPN, Praha 1980; Linc, V.: Náš slabikář, 1. a 2. díl; Příroda 

kolem nás (pracovní sešit) 4., 5., 6. ročník; Linc, V.: Naše čtení (Slabikář pro 1. ročník, 

slabikář pro 2. ročník zvláštní školy))

Po vytvoření pracovní verze tohoto diagnostického materiálu jsme přistoupili 

k experimentálnímu ověření na skupině dvou dětí z intaktní populace ve věku 6 a 7 let. 

Na základě zkušeností  z této pretestace jsme diagnostický materiál vzhledem k délce 

aplikace  v  jednotlivých částech  zredukovali  a  zjednodušili  jsme také  způsob zápisu 

výsledků do záznamové tabulky.
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Poté  následovalo  další  experimentální  ověření  na  skupině  dvou  žáků  ZŠ 

speciální. Při pretestování těchto dětí se ukázalo, že vzhledem ke krátkodobé schopnosti 

koncentrace a náročnosti na čas, je vhodné změnit zaměření P-S-S-G na diagnostický 

materiál zjišťující pouze obsahovou stránku řeči a aplikovat jej  ve dvou sezeních. Dále 

jsme také na základě těchto zkušeností  v některých úkolech použitý řečový materiál 

upravili.

10.2 Realizační fáze 

V průběhu přípravné fáze jsme začali navštěvovat ZŠ speciální Rooseveltova, 

abychom navázali kontakt a získali důvěru dětí, pro které je P-S-S-G určen.

Realizační fáze probíhala v období listopad 2006 – prosinec 2006 a tvořilo ji 

vlastní diagnostické zkoušení, které probíhalo u skupiny 10 žáků ZŠ speciální.  

Před vlastní aplikací jsme nejdříve prostudovali dostupnou dokumentaci žáků a 

konzultovali vše s pedagogy či rodiči žáků, abychom vyloučili níže zmíněné skutečnosti 

(viz  kapitola  10  Kritéria  pro  zařazení  do  šetření).  Při  studiu  dokumentace  a  sběru 

anamnestických údajů jsme zjistili, že některé údaje, které jsme zvolili jako položku do 

záznamového archu (např. zkřížená lateralita, nedominantní typ, podrobnější diagnóza) 

není možné u všech probandů zjistit, proto zůstaly v některých případech nevyplněny. 

Také údaj stupeň mentálního postižení, nebylo možné u některých klientů zjistit. A to 

buď z toho důvodu, že psychologické vyšetření v osobní dokumentaci chybělo či tento 

údaj v něm nebyl jednoznačně uveden.

V průběhu realizační fáze se také ukázalo, že někteří žáci nezvládnou aplikaci P-

S-S-G ve dvou sezeních, a že je nutné rozdělit diagnostické zkoušení do třech částí. 

Jednotliví  probandi  byli  zkoušeni  v pro ně známém prostředí  školy a  vlastní 

aplikace  (po  sečtení  časů  z jednotlivých  sezení)  trvala  od  15  minut  do  25  minut. 

Všechny části diagnostického materiálu a jejich jednotlivé úkoly byly zadány postupně 

podle pořadí a byly také použity doporučené zácvičné úkoly. 

V průběhu diagnostického procesu se ukázalo, že je vhodné, aby byli jednotliví 

žáci nahráváni na diktafon a to zejména v úkolech číslo 8-10, které jsou zaměřeny na 

gramatiku.  Tento  zvukový  záznam  byl  následně  využit  při  hodnocení  těchto  úkolů 

(hlavně v úkolu 9),  kdy v případě některých probandů bylo potřeba na vyhodnocení 
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získaného řečového materiálu více času. Tento zvukový záznam  byl potom dále využit 

při kvalitativní analýze.

Nezbytnou podmínkou celého průběhu diagnostického zkoušení bylo vytvořit 

klidnou  atmosféru  bez  stresu  a  zároveň  pozorovat  na  klientovi  známky  nejistoty, 

poklesu koncentrace či únavy, a v případě potřeby, aplikaci P-S-S-G přerušit. 

10.3 Vyhodnocovací fáze

Tato fáze probíhala od ledna do března 2007. 

Jak jsme uvedli již výše, čistý čas aplikace tohoto diagnostického materiálu je od 

15 minut do 25 minut a probandy je možné vyhodnotit okamžitě po ukončení aplikace 

P-S-S-G.  Samotné vyhodnocení a  zápis  do vyhodnocovacího schématu trvá  cca 5 

minut a tato doba je závislá na typu a kvalitě získaného řečového materiálu.

Po  shromáždění  záznamových  tabulek  celé  výzkumné  skupiny  jsme  získaný 

materiál utřídili, zpracovali a vyhodnotili.  Pro kvantitativní zpracování získaných údajů 

bylo použito statistických metod a tyto výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů. 

Dále proběhlo také kvalitativní vyhodnocení sebraného řečového materiálu (viz kapitola 

11 Analýza dat).
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11.Charakteristika souboru

Šetření jsme prováděla u skupiny 8 žáků ZŠ speciální ve věkovém rozmezí 9 –

17 let. Vzhledem ke složení žáků navštěvující tento typ školy, jsme do experimentální 

skupiny zařadili děti jak se středním tak i lehkým mentálním postižením. V současnosti 

jsou všechny tyto děti žáky ZŠ speciální, Rooseveltova 8, Praha 6. Tuto skupinu tvořili 

3  dívky  a  7  chlapců.  Z uvedené  skupiny  deseti  dětí,  je  pouze  čtyřem  zajištěna 

logopedická péče.

Pro základní přehled o věkovém zastoupení diagnostikovaných dětí uvádím graf 

1. Průměrný věk těchto dětí byl 12,1 roků.

Graf 1 Věk probandů
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Kritéria pro zařazení těchto dětí do šetření byla následující: 

• dítě je žákem ZŠ speciální

• byl zahájen a již několik let probíhá verbální vývoj řeči

• dítě není závažně sluchově postižené
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• dítě  nemá  těžké  zrakové  postižení  (není  tím  míněna  korekce  brýlemi)či 

postižení 

• není u něj diagnostikována pervazivní vývojová porucha

Dle údajů získaných z osobní dokumentace či od pedagogů ve škole, můžeme 

rozdělit sledovanou skupinu na dvě části. A to 6 dětí (probandi č. 5-10), které spadají do 

pásma  středního  mentálního  postižení  a  4  děti  (probandi  č.  1-4)  v pásmu  lehkého 

mentálního postižení.

Charakteristika jednotlivých probandů:

Proband V.  č. 1 ♀
Věk: 12 let

Rok školní docházky: 5.

Psychologické vyšetření této dívky není dostupné, protože matka ho neposkytla. V. je 

často negativně laděná, konfliktní a má potíže s respektováním autority. Výchovný styl 

matky je velmi protektivní a manipulující. Vzhledem k tomu, že V. dříve navštěvovala 

ZŠ praktickou, kterou musela z výchovných problémů opustit, dá se předpokládat, že se 

jedná o děvče, které svým handicapem spadá do pásma lehkého mentálního postižení.

Proband F.  č. 2 ♂
Věk: 10 let

Rok školní docházky: 4.

F. je chlapec, který byl také původně integrován, ale z důvodu vážných změn v chování 

a častým úzkostem, byl po třech letech v integraci zapsán do ZŠ speciální. Je to chlapec, 

který reaguje velmi často úzkostně, pláče a je neklidný. Dle psychologického vyšetření 

jeho  výkon  spadá  do  pásma  lehkého  mentálního  postižení.  F.  je  v  péči  klinického 

logopeda.

Proband T. č. 3 ♀
Věk: 16 let

Rok školní docházky: 8.

Dle psychologického vyšetření  spadá T.  svými výkony do pásma lehkého MP. T.  je 

velmi  živá,  přátelská,  většinou  dobře  naladěná.  Menší  potíže  má  s pohybovou 
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koordinací, což je patrné zejména v TV a při pracovním vyučování. Rodinné prostředí 

je velmi podnětné a vstřícné.

Proband K. č. 4 ♀
Věk: 16 let

Rok školní docházky: 8.

K.  pochází  z velmi  podnětného  rodinného  prostředí.  V 5  letech  u  ní  byla 

diagnostikována  epilepsie,  která  je  dobře  medikována  a  nyní  je  K.  již  4  roky  bez 

záchvatů. Dříve navštěvovala ZŠ praktickou, nyní je již 5. rok je žákyní ZŠ speciální. 

Psychologické vyšetření nebylo rodiči dodáno, ale dá se předpokládat, (i podle třídní 

učitelky), že K. spadá svými výkony do pásma lehkého mentálního postižení.

Proband M. č. 5 ♂
Věk: 9 let

Rok školní docházky: přípravný stupeň

M. je chlapec s vrozenou srdeční vadou. V psychologickém vyšetření z roku 2005 není 

uvedeno  pásmo  jeho  intelektových  výkonů.  Je  charakterizován  jako  motoricky 

neobratný, nesoustředěný, bázlivý a lpící  na rituálech. Vyrůstá pouze s matkou, jejíž 

péče je velmi protektivní. Třídní učitelka tohoto chlapce popisuje jako hyperaktivního 

se  schopností  koncentrace  po  velmi  krátkou  dobu,  s nerovnoměrně  rozloženými 

schopnostmi a výkony, které spadají do pásma středního mentálního postižení. M. je 

v péči klinického logopeda.

Proband V. č. 6 ♂
Věk: 11 let

Rok školní docházky: 3.

Tento chlapec navštěvuje školu prvním rokem a v předchozích letech navštěvoval ZŠ, 

kde  byl  neúspěšně  2  roky  integrován.  V.  je  velmi  živý  chlapec  s Downovým 

syndromem. Rodinné prostředí velmi podnětné, rodiče ambiciózní, snažící  se zajistit 

maximum péče. Psychologické vyšetření není k dispozici. Podle třídní učitelky jde o 

chlapce  na  hranici  pásma  lehkého  až  středně  těžkého  mentálního  postižení.  V. 

navštěvuje SPC Dítě, kde je mu zajištěna logopedická péče.
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Proband M. č. 7 ♂
Věk: 14 let

Rok školní docházky: 7.

Jedná  se  o  chlapce  s klidným  chováním  bez  emocionálních  výkyvů,  pocházejícího 

z méně podnětného rodinného prostředí. Ve třech letech u něj diagnostikován syndrom 

Noonanové. Poslední psychologické vyšetření bylo provedeno v roce 2001 a M. podle 

něj svými výkony spadá do dolního pásma středního mentálního postižení.

Proband O. č. 8 ♂
Věk: 9 let

Rok školní docházky: 1.

Navštěvuje školu 2. rokem, v loňském roce absolvoval přípravný stupeň ZŠ speciální. 

O.  žije  ve velmi  podnětném  a  vřelém  rodinném  zázemí.  Podle  psychologického 

vyšetření z roku 2006 se jedná o chlapce se závažným kombinovaným postižením, který 

spadá svými intelektovými výkony do horního pásma středního mentálního postižení.

Proband D. č. 9 ♂
Věk: 11 let

Rok školní docházky: 4.

D. je velmi živý chlapec s diagnózou Downův syndrom. Z posledního psychologického 

vyšetření z ledna 2007 svými intelektovými výkony spadá na hranici pásma lehkého až 

středního mentálního postižení. Na začátku školní docházky D. navštěvoval běžnou ZŠ, 

integrace  byla  ovšem pro  jeho  hyperaktivitu  a  výchovné  problémy ze  strany  školy 

ukončena. D. začal v loňském školní roce navštěvovat klinického logopeda.

Proband A. č. 10 ♂
Věk: 14 let

Rok školní docházky: 7.

Podle  posledního  psychologického  vyšetření  z roku  2004  A.  svými  rozumovými 

schopnostmi  spadá  do  pásma  středního  mentálního  postižení.  Rodinné  prostředí  je 

neúplné žije pouze s otcem. 
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12.Analýza dat

Diagnostický  materiál  P-S-S-G  byl  pokusem  o  vytvoření  diagnostického 

prostředku pro specifickou skupinu dětí s mentálním postižením. Při jeho tvorbě jsme se 

pokusili zohlednit specifika této skupiny, ale je nutné dodat, že některé výsledky úkolů 

mohou být poznamenány tím, že předpokladem pro úspěšné zvládnutí je porozumění 

zadání. To jsme se pokusili eliminovat jednak možností přizpůsobit instrukce v zadání 

individualitě probanda a také zácvičnými úkoly. Dále je nutné dodat, jak se ukázalo 

v průběhu realizační a vyhodnocovací fáze, že bylo by vhodné pro další práci s touto 

skupinou některé typy úkolů pozměnit či vynechat. (viz kapitola 12 Diskuze)

Při analýze získaných výsledků se ukázalo, že žáci ZŠ speciální, u kterých byl P-

S-S-G  aplikován,  se  rozdělili  do  dvou  skupin,  a  to  na  žáky  s lehkým  mentálním 

postižením a žáky se středním mentálním postižením. Cílem této práce ovšem nebylo 

porovnávat  tyto dvě skupiny,  proto se v analýze získaného řečového materiálu touto 

problematikou  nezabýváme.

P-S-S-G  jako  diagnostický  materiál  vytvořený  pro  specifickou  skupinu, 

umožňuje  kvantitativní  i  kvalitativní  vyhodnocení  a  také  přizpůsobení  možností 

aplikace individualitě každého dítěte.

12.1 Kvantitativní hodnocení

V této  kapitole  jsou  shrnuty  výsledky  získané  z aplikace  vytvořeného 

diagnostického materiálu. Výsledky diagnostikování jsou shrnuty v následující tabulce 

26.

Tabulka 26 Výsledky P-S-S-G

Proband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. skóre
úspěšnost 

v %

Proband 1 90 84 90 90 90 90 72 90 90 90 876 97 %

Proband 2 90 90 90 90 90 90 72 90 90 90 882 98 %

Proband 3 90 84 90 90 90 90 72 78 75 90 849 94 %

Proband 4 90 90 90 90 90 90 90 90 60 90 870 97 %

Proband 5 90 78 81 54 72 54 18 72 30 63 612 68 %

Proband 6 72 84 90 54 18 0 0 72 45 81 516 57 %

Proband 7 90 54 72 90 72 36 18 48 60 40 580 64 %
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Proband 8 81 78 90 90 81 0 0 72 60 72 624 69 %

Proband 9 81 90 90 36 54 0 0 42 60 36 489 54 %

Proband 10 81 72 81 36 36 36 0 60 45 72 519 58 %

průměrný 
počet bodů 85,5 80,4 86,4 72 69,3 48,6 34,2 71,4 61,5 72,4 681,7 75,74 %

12.1.1   Kvantitativní analýza výsledků probandů

V následující části se věnujeme analýze výsledků jednotlivých probandů. Text je 

rozdělen  do  dvou  částí,  a  to  na  podkapitolu  zaměřenou  na  kvantitativní  analýzu 

získaných výsledků jednotlivých probandů a dále na podkapitolu Kvantitativní analýza 

z pohledu jednotlivých úkolů (podkapitola 11.1.2).

Celkové  skóre  jednotlivých  probandů  je  uvedeno  v tabulce  27.  průměrný  počet 

získaných bodů na jednoho probanda je 681,7 bodu.

Tabulka 27 Celkové skóre probandů

Probandi Celkové skóre

Proband 1 876

Proband 2 882

Proband 3 849

Proband 4 870

Proband 5 612

Proband 6 516

Proband 7 580

Proband 8 624

Proband 9 489

Proband 10 519

Z uvedených dat v tabulce 27 je patrné, že probandi 1-4 , tedy klienti s lehkým 

stupněm mentálního postižení (viz kapitola 10 Charakteristika souboru), dosáhli lepších 
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výsledků než probandi 5-10 , kteří dle dostupných psychologických vyšetření či třídního 

pedagoga klienti se středním stupněm mentálního postižení. 

Výsledky probandů v jednotlivých  úkolech  jsou  graficky  znázorněny pomocí 

MS Excel a zobrazeny v následující tabulce 28.

Tabulka 28  Přehled probandů
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12.1.2   Kvantitativní analýza výsledků úkolů

Sledovaná skupina byla v celkovém hodnocení úspěšná  ze 75 % a průměrný 

počet získaných bodů na jednoho probanda je 681,7 bodu.

Následující graf 2 přehledně znázorňuje průměrný bodový zisk v jednotlivých 

úkolech, svislá čára ukazuje maximální a minimální hodnoty získaných bodů. 

Graf 2  Průměrný bodový zisk v jednotlivých úkolech. 
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Z výše  uvedeného  obrázku  je  patrné,  že  nejmenší  bodový  zisk  získali 

respondenti v úkolech 6 a 7, které byly zaměřeny na slovotvorbu. V těchto úkolech byl 

také největší bodový rozptyl od průměru.

Největší  bodový  zisk  vykazovali  respondenti  v úkolu  3,  z části  slovník  – 

podstatná jména, a v úkolu 1 z části porozumění pojmům. 
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V následujícím textu se zabýváme kvantitativní analýzou výsledků jednotlivých 

úkolů. Pro grafické znázornění jsme použili dva typy grafů:

• sloupcový graf znázorňuje bodový zisk jednotlivých probandů v daném úkolu

• koláčový graf znázorňuje bodové skóre a poměr zastoupení probandů    

Úkol 1 – porozumění pojmům     

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 85,5 %. Plný počet bodů získalo šest žáků. 

Nejčastější chyby v tomto úkolu byly v položce 2 (najdi co je k jídlu), kde chybovali tři 

žáci, jedno dítě chybovalo v položce 3 (najdi, co patří do koupelny).

Graf 3  Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 1 
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Úkol 2 – porozumění instrukcím 

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 80,4 %. Plný počet bodů získali pouze tři 

probandi. Ostatní žáci chybovali převážně v položkách 4 (nasaď si čepici, bouchni do 

stolu a podej mi tužku) a 5 (nasaď si čepici, tužku dej na zem a postav se ke dveřím), ve 

kterých byly instrukce náročnější, a to jak co do počtu úkonů tak i nároků na pořadí 

těchto úkonů.

Graf 4   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 2 
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Úkol 3 - slovník - podstatná jména 

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 86,4 % a byla nejvyšší ze všech úkolů.

V tomto úkolu byli  respondenti  nejúspěšnější.  Sedm respondentů získalo plný počet 

bodů, tři respondenti chybovali v položce 9 (umyvadlo).

Graf  5   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 3 
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Úkol 4 – slovník - přídavná jména 

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 72 %.

Plný počet bodů získalo šest žáků, z toho dva podle psychologických vyšetření spadají 

do pásma středního mentálního postižení a čtyři do pásma lehké mentálního postižení. 

Dva  probandi  získali  méně  jak  polovinu  bodů.  Nejčastější  chyby  se  ukázaly 

v v položkách 1 (špinavý-čistý), 3 (prázdný-plný) a 4 (otevřený-zavřený).

Graf  6   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 4 
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Úkol 5 – slovník - slovesa 

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 69,3 %.

V tomto  úkolu  opět  získali  plný  počet  bodů  pouze  čtyři  žáci  a  to  ti,  kteří  podle 

psychologického  vyšetření  spadají  do  pásma  lehké  mentální  retardace.  Nejčastější 

chyby se ukázaly v položkách 2 (lyžuje) a 5 (telefonuje), méně v položce 4 (stříhá).

Graf  7   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 5
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Úkol 6 – slovotvorba – přechylování

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 48,6 %.

Plný počet  bodů v tomto úkolu  získali  tři  probandi  (s  LMP) a  dva  probandi  (jeden 

s LMP, druhý se středním stupněm MP), získali více jak polovinu bodů. Tři probandi (se 

SMP) získali 0 bodů.

Nejúspěšnější byli žáci v položce 3 (učitelka), kde správně odpověděli čtyři probandi.

Tento typ úkolu byl podle dosažených výsledků pro žáky jeden z nejobtížnějších. 

Graf  8   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 6 
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Úkol 7 – slovotvorba - přídavná jména

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 34,2 %.

Plný počet bod získal pouze jeden z probandů. 

Více  jak  polovinu  bodů  v tomto  úkolu  získali  tři  probandi  (s  LMP)  a  ti  chybovali 

především v položce 2 (psí bouda). Pouze dva žáci se středním mentálním postižením 

byli  v jedné  z položek  úspěšní,  zbývající  čtyři  probandi  již  v zácvičných  úkolech 

nereagovali  či  jejich  odpovědi  nebyli  správné.  Nejúspěšnější  byli  žáci  v položce  3 

(švestkový koláč), kde správně odpověděli tři žáci.  

V tomto typu úkolu byli žáci nejméně úspěšní.

Graf 9   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 7 
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Úkol 8 – gramatika - věty 

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 71,4 %.

Největší počet bodů získali žáci s lehkým stupněm mentálního postižení, tři získali plný 

počet bodů, jeden 78 bodů. Čtyři probandi se středním mentálním postižením získali 
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více jak polovinu bodů, tři získali 72 bodů, jeden 60 bodů. Zbývající dva žáci získali 

méně jak polovinu možných bodů.
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Graf  10   Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 8 
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Úkol 9 – gramatika – příběh

V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 61,5 %.

Vyhodnocení  tohoto  úkolu,  jak  se  ukázalo  v průběhu  realizační  fáze,  bylo  poněkud 

problematické  a  záviselo  na  zhodnocení  získaného  řečového  materiálu  zadávajícím. 

Pokud  se  pokusíme  tento  úkol   kvantitativně  vyhodnotit,  je  potřeba  uvést,  že 

sledovaným kritériem bylo  reprodukovat  nosnou  informaci,  bez  ohledu na  použitý 

slovník a  gramatiku.   V tomto úkolu maximální  počet  bodů získali  dva probandi  (s 

LMP).  Jen  jeden  z celé  skupiny  sledovaných  žáků  získal  méně  jak  polovinu  bodů. 

Zbývající probandi získali více než polovinu možných bodů.

Graf  11    Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 9 
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Úkol 10 – gramatika - oprava vět 
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V tomto úkolu úspěšnost respondentů činila 72,4 %.

Plný  počet  bodů  získali  čtyři  probandi  a  opět  šlo  o  žáky  s lehkým  mentálním 

postižením. Dva žáci získali polovinu bodů, bodový zisk dalších čtyř žáků byl více jak 

poloviční.

Graf  12    Bodový zisk jednotlivých probandů v úkolu 10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
proband

bo
dy

Jak je uvedeno již  na začátku této  kapitoly i  jak z výše uvedeného vyplývá, 

analýzou dosažených výsledků se skupina probandů – žáků ZŠ speciální, dá rozdělit na 

dvě podskupiny – žáky s lehkým mentálním postižením a žáky se středním mentálním 

postižením. To je nejzřetelnější především v úkolech 2, 4, 6, 7, 8 a 10, kde žáci s LMP 

postižením získali buď maximum bodů či hodnoty maximu blízké.

12.2    Kvalitativní hodnocení 

V následujícím  textu  se  pokusíme  obecně  zhodnotit  nejčastěji  se  objevující 

chyby v jednotlivých úkolech. 

Můžeme říci,  že v části  zaměřené na slovník se objevovaly chyby především 

sémantického charakteru. V úkolech slovník- přídavná jména a slovesa - se projevil fakt 

zmíněný  již  v kapitole  3.6  (Řečový  projev  osob  s mentálním  postižením  z pohledu 

jazykových rovin), že ve slovní zásobě dětí s mentálním postižením převažují podstatná 

jména. Při hodnocení  výsledků v části zaměřené na slovotvorbu se ukazuje, že děti se 

středním mentálním postižením v převážné většině  úkolů selhali,  což také potvrzuje 

poznatky uvedené v již výše zmíněné kapitole. Výsledky v části gramatika ukazují také 

na značné deficity v oblasti syntaxe i morfologie a potřebu logopedické péče.
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Na závěr je nutné také zmínit, že výsledky žáků ZŠ speciální získané při aplikaci 

P-S-S-G, se liší podle hloubky mentálního postižení. Ze získaného řečového materiálu 

se dá následně odvodit, že výsledky dětí s lehkým mentálním postižením jsou odlišné 

od výsledků probandů se středním mentálním postižením. Srovnání těchto dvou skupin 

ovšem není cílem této práce (ta byla zaměřena na diagnostiku řečových schopností u 

žáků na ZŠ speciální), proto se touto problematikou v následujícím textu nezabýváme, 

ale považujeme za nutné tento fakt při hodnocení úkolů a probandů zmínit.

Úkol 1 – porozumění pojmům     

Nejčastější chyby v tomto úkolu byly v položce 2, kde měli žáci najít, to co je k jídlu. 

Docházelo zde k sémantické záměně, kdy místo  koláče proband 6 a 8 ukázali  talíř  a 

jeden proband ukázal  vařečka. Jeden z probandů chyboval také v položce 3, kdy měl 

najít  to,  co  patří  do  koupelny  a  on  ukázal  na  letadlo. V jeho  případě  došlo  tedy 

k fonologické záměně.

Úkol 2 – porozumění instrukcím 

V tomto úkolu probandi chybovali zejména v úkolech 4 (nasaď si čepici, bouchni do  

stolu a podej mi tužku) a 5 (nasaď si čepici, tužku dej na zem a postav se ke dveřím), ve 

kterých byly instrukce náročnější co do počtu úkonů i nároků na pořadí těchto úkonů. 

Respondenti chybovali především v nesprávném pořadí vykonaných úkolů.

Úkol 3 - slovník - podstatná jména 

Probandi  v  tomto  úkolu  chybovali  v položce  9,  kdy  místo  umyvadlo použili  slovo 

koupelna a vana, v tomto případě došlo k sémantické záměně.

Dále dva probandi chybovali  v položce 7,  kdy místo  papoušek použili  slovo  pták.  I 

v tomto případě došlo k sémantické chybě.

Úkol 4 – slovník - přídavná jména

V tomto  úkolu  se  objevovaly  tyto  chyby:  probandi  vůbec  neodpověděli,  použili 

nesprávné přídavné jméno (např.  mokrý místo špinavý,  prázdná  použili  slovo  není), 

použili  gesto,(v  položce  4,  když  měl  odpovědět  otevřený)  či  znovu  slovo  po 

zadávajícím zopakovali. 

Úkol 5 – slovník - slovesa 
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Do tohoto úkolu byly také zařazeny dvě slovesa (položka 1 – myje se a 3 – češe se) se 

zvratným zájmenem. V případě položky 1 zvratné zájmeno použili pouze dva probandi, 

v položce 3 použili zvratné zájmeno tři probandi.

V položce 2 (lyžuje) se objevily sémantické chyby, kdy probandi odpověděli:  jezdí na 

saních, lyže stojí, jezdí na bruslích. 

V položce 4 (stříhá) dva probandi použili podstatné jméno nůžky.

V položce 5 (telefonuje) někteří probandi použili  volá či někteří probandi použili opět 

podstatné jméno telefon.

 Úkol 6 – slovotvorba – přechylování

Výsledky probandů z  tohoto úkolu  naznačují  odlišné  schopnosti  probandů s lehkým 

mentálním postižením a probandů se středním mentálním postižením. 

Probandi  1,  2,  3  a  4,  které  bychom  mohli  označit  jako  klienty  s lehkým  stupněm 

mentálního postižení  byli v tomto úkolu úspěšní a získali plný počet bodů.

Probandi  6,  8  a  9,  kteří  podle  psychologického vyšetření  svými  výkony spadají  do 

pásma střední mentální retardace, v tomto úkole vůbec neuspěli. Odpovědi probandů 5, 

6   a  7  byly  také  převážně  nesprávné  a  v získaném řečovém materiálu  se  projevilo 

konkrétní myšlení (např. položka 1  kamarád – odpověď Michalka –  tj. spolužačka ze 

třídy).

Objevily se také odpovědi, u kterých není zcela jasně možné určit, zda měli situační 

charakter   (např.  položka  3  kuchař  -  kuchařka –  odpověď  vaří)  či  zda  proband 

neporozuměl zadání. 

Úkol 7 – slovotvorba - přídavná jména

Také  výsledky  probandů  z  tohoto  úkolu  naznačují  odlišné  schopnosti  probandů 

s lehkým mentálním postižením a probandů se středním mentálním postižením. 

Probandi 1, 2, 3 a 4, tedy klienti s lehkým stupněm mentálního postižení  byli v tomto 

úkolu poměrně úspěšní. Chyby se u této skupiny objevily především v položce 2, kdy 

přídavné jméno neuměli vůbec vytvořit  a v položce 4, kdy proband 2 vytvořil místo 

zimní zimová.
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Dále probandi (se SMR) odpovídali tak, že pojmenovali jeden z obrázků podpůrného 

materiálu.  Takto  odpověděli  čtyři  probandi  a  byli  v  tomto  úkolu  hodnoceni  jako 

neúspěšní. Jiný charakter měli odpovědi dvou probandů (také ze skupiny žáků se SMP), 

kteří se v některých případech pokusili přídavné jméno vytvořit (např. banáná) či jejich 

odpověď měla situační charakter vycházející z jejich zkušenosti (např. v úkolu, jehož 

odpověď měla být sluneční odpověděli na sluníčko).

Úkol 8 – gramatika - věty 

I  v tomto  úkolu  získané  výsledky  ukazují  na  rozdíly  mezi  probandy  s  LMP,  kteří 

většinou dosáhli maximální počet bodů a probandy se středním mentálním postižením.

Vzhledem k tomu, že sledovaným kritériem bylo použití podmětu, přísudku a předmětu 

získali tito žáci plný počet bodů. V odpovědích probandů s LMP se však objevily chyby 

morfologického či sémantického charakteru (např. řeže místo seká, dřívo místo dřevo).

Tytéž typy chyb (sémantické a morfologické), ale ve větší míře, se objevily i u probandů 

se  SMP (např.  stavějí  si  písek,  jezdí  na  kočárku,  jezdí  motorku,  kácí  dříví  atd.,viz 

příloha....). U této skupiny se projevily i chyby v syntaxi (např. táta motorka, zuby atd., 

tamtéž). Dále někteří probandi nepoužili v některých položkách úkolu podmět, někteří 

při tvorbě vět použili pouze podmět a předmět, jiní pouze sloveso. 

Úkol 9 – gramatika – příběh

Jak  už  je  zmíněno  v předcházející  kapitole  bylo  hodnocení  tohoto  úkolu 

komplikovanější a záviselo na zhodnocení získaného řečového materiálu zadávajícím.

Pokud se pokusíme hodnotit odpovědi z kvalitativního hlediska, dá se říci, že klienti se 

středním  stupněm  mentálního  postižení  v tomto  úkolu  selhávali.  Řada  z nich  byla 

schopná alespoň v některých položkách důležitou informaci zopakovat, ale gramaticky 

nesprávně. Používali často jednoslovné gramaticky jednoduché věty či věty s narušenou 

větnou stavbou.

Úkol 10 – gramatika - oprava vět 

I v tomto úkolu získané výsledky ukazují na rozdíly mezi probandy s LMP, kteří dosáhli 

maximální počet bodů a probandy se středním stupněm mentálního postižení. Chyby, 

které se v tomto úkolu objevily byly stejného typu jako v úkolu číslo 8.
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13.Diskuze

Jak  již  bylo  zmíněno  v předcházejících  kapitolách  6.  (Cíl)  a  8.1  (Popis  a 

charakteristika), vytvořený diagnostický materiál P-S-S-G je zaměřen na pouze zjištění 

obsahové stránky řeči a jeho cílem není diagnostika dalších oblastí jako je artikulace či 

pragmatika.  Dovolíme  si  uvést,  co  o  logopedickém  diagnostickém  procesu   u  dětí 

s mentálním  postižením  uvádí  odborná  literatura:   „Někteří  autoři  doporučují  při 

diagnostice dětí  s mentální  retardací  vycházet  pouze z podrobně zaznamenávaného a 

komplexně hodnoceného pozorování volné a řízené hry dítěte a pak jen v některých 

případech doplnit pozorování o standardní výkonové zkoušky.“ (Škodová 2003, s. 394) 

Tento způsob diagnostiky je ovšem časově velmi náročný a není jisté, zda se 

v průběhu takto  pojatého diagnostického procesu  zjistí  sledované  oblasti.  Vytvořený 

materiál  P-S-S-G  je  pokusem  o  časově  ekonomický  způsob  diagnostikování,  jehož 

úkolem je orientační zjištění obsahové stránky řeči u žáků ZŠ speciální. 

Škodová  (tamtéž)  dále  zmiňuje,  že  při  diagnostikování  metodou  pozorování 

nejsou problémy ve spolupráci dítěte, které se mohou projevit ve formě úzkosti, strachu 

z cizích lidí a extrémního neklidu. Vzhledem k tomu, že v podmínkách aplikace P-S-S-

G je, že diagnostikování  provádí pro dítě známá osoba ve známém prostředí, dá se říci, 

že tyto možné potíže jsou dopředu eliminovány.  Samotná aplikace P-S-S-G připomíná 

individuální  výuku,  na  kterou  jsou  žáci  ZŠ  speciální  zvyklí,  není  tedy  pro  dítě 

neznámou či stresující situací.

 Výsledky z aplikace P-S-S-G ukazují, že žáky ZŠ speciální je možné rozdělit do 

dvou  skupin.  A to  na  skupinu  žáků  s lehkým mentálním  postižením,  která  dosáhla 

v tomto  diagnostickém  materiálu  lepších  výsledků  a  skupinu  žáků  se  středním 

mentálním  postižením,  jejichž  výsledky  byly  horší.  To  je  patrné  z procentuálního 

vyjádření  úspěšnosti  jednotlivých  probandů  (viz  tabulka  26).  Rozdíly  mezi  těmito 

dvěma skupinami se projevily především v úkolech 6 a 7. Na základě těchto výsledků je 

možné konstatovat,  že  obtížnost  vytvořeného diagnostického materiálu  pro žáky ZŠ 

speciální s LMP je nastavena jako lehká a pro tuto skupinu by bylo potřeba použít jiný 

diagnostický materiál. 

U skupiny žáků se středním mentálním postižením, dovolíme si v tomto případě 

říci,  dětí,  pro  které  je  ZŠ  speciální  primárně  určena,  výsledky  z  aplikace  P-S-S-G 
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ukazují na výrazné deficity převážně v oblasti slovotvorby a gramatiky. Úkoly nazvané 

slovotvorba – přechylování,  a  slovotvorba – přídavná jména,  můžeme hodnotit  jako 

nevypovídající. Jak se ukázalo v realizační fázi, tento typ úkolů je nastaven jako příliš 

obtížný a tuto oblast by bylo vhodné diagnostikovat prostřednictvím pozorování během 

vyučování,  hry  dítěte  či  využít  rozhovoru.  Doporučujeme  proto  tento  typ  úkolů 

z diagnostického materiálu P-S-S-G odstranit.

V úkolech  zaměřených  na  (orientační)  zjištění  porozumění  pojmům  a 

instrukcím, a úkolům zaměřených na slovní zásobu (tedy úkolech, které bychom mohli 

co do obtížnosti hodnotit jako méně náročné) se ukázalo, že i v těchto oblastech někteří 

z probandů  nejsou  zcela  úspěšní  a  je  potřeba  jim  věnovat  pozornost  v následné 

logopedické terapii. 

Také  výsledky  úkolů  zaměřených  na  gramatiku  ukazují  závažné  nedostatky 

(jednoslovné  věty,  převahu podstatných jmen,  dysgramatismy atd.)  a  tedy  i  potřebu 

intenzivní logopedické péče.

Již v předchozí kapitole 11.2 (Kvalitativní hodnocení) je uvedeno, že v průběhu 

realizační  fáze jsme při  hodnocení  prvních probandů zjistili,  že hodnocení  úkolu  9 

zaměřeného  na  reprodukci  příběhu  je  poněkud  problematické  a  závisí  na  uvážení 

diagnostikujícího. Tato klinická metoda byla do P-S-S-G zařazena proto, že se běžně 

používá  a  umožňuje  komplexní  diagnostiku  významové  a  gramatické  stránky  řeči 

(Lechta, 2003). V průběhu vyhodnocovací fáze se ukázalo že výsledky z aplikace této 

metody, zejména u žáků se středním mentálním postižením, jsou zkreslené omezenou 

kapacitou paměti a pozornosti. Také úkol 10 v části Gramatika – oprava vět, se nejeví 

jako vypovídající a potřebné informace je možné získat z aplikace úkolu 8 Gramatika – 

věty. Proto bychom doporučili tyto úkoly z P-S-S-G vyloučit. 

P-S-S-G je možné změnit ve dvou liniích: 

1. Odstraněním úkolů zaměřených na slovotvorbu – 6 a 7 a úkolů 9 a 10, by se 

zkrátila doba i počet aplikací na jedno či maximálně dvě sezení, což by zvýšilo časovou 

ekonomičnost P-S-S-G.

2. Druhou možností je rozšíření části zaměřené na slovní zásobu, kterou bychom 

doporučili  rozpracovat  do  několika  tématických  okruhů,  které  budou  vycházet 
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z každodenního života žáků ZŠ speciální, (např. potraviny, ovoce, zelenina, pracovní 

nářadí, oblečení, domácí spotřebiče, nábytek atd.).

Na  závěr  považujeme  za  nutné  zmínit,  že  P-S-S-G  je  prvním  pokusem  o 

vytvoření  orientačního  diagnostického  materiálu  pro  specifickou  skupinu  žáků  ZŠ 

speciální a pro zjištění jeho funkčnosti by bylo třeba delší doby prověřování.
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14.Závěr a doporučení

V diplomové  práci  jsem  se  zaměřila  na  problematiku  diagnostiky  řečových 

schopností žáků Základní školy speciální, která vzdělává děti se středním či v některých 

případech i lehkým stupněm mentálního postižení. 

V teoretické části  jsem chtěla poukázat na to,  jak je problematika verbálního 

projevu  skupiny  dětí  s mentálním  postižením  rozpracována.  Odborná  literatura  se 

zabývá především obecnou charakteristikou řečového projevu této skupiny dětí a dále 

popisem faktorů,  které   vývoj  řeči  dětí  s mentálním postižením ovlivňují.  Je  nutné 

zmínit,  že  v odborné  literatuře  chybí  podrobný  popis  řečového  vývoje,  který  je 

vzhledem k vývojovým deficitům samozřejmě jiný než u intaktní populace. Můžeme 

konstatovat,  že  od dob Bezručkové,  která  se  touto problematikou zabývala  již v 70. 

letech minulého století se tomuto tématu nikdo z českých odborníků téměř nevěnoval. 

Výše uvedená fakta ukazují na nedostatek  teorie, která se zabývá touto problematikou, 

přičemž  je  dále  nutné  zmínit,  že  v této  oblasti  není  možné  přebírat  materiály  ze 

zahraniční literatury, protože je toto téma vázáno na jazyk, jehož vývoj je specifický. 

Vzhledem ke  zvláštnostem této  skupiny  není  také  možné v logopedické  diagnostice 

žáků ZŠ speciální,  tedy  žáků se  středním či  lehkým stupněm mentálního  postižení, 

využívat  diagnostických  prostředků,  které  se  běžně  užívají  u  intaktní  populace.  I 

v tomto  případě  musíme  konstatovat,  že  v  současné  logopedické  praxi  neexistují 

speciální diagnostické materiály či jejich modifikace, které by bylo možné u těchto dětí 

aplikovat.  Proto  jsem  se  v praktické  části  pokusila  o  vytvoření  diagnostického 

materiálu, který respektuje specifika a zvláštnosti žáků ZŠ speciální. Při tvorbě P-S-S-G 

se  podařilo  sestavit  instrukce  tak,  že  jsou  jednoduché  a  pro  žáky  srozumitelné  či 

v případě potřeby lehce modifikovatelné. Dále se během realizační fáze ukázalo, že při 

rozložení do 2 – 3 částí je P-S-S-G  časově únosný. Celkově je možné diagnostický 

materiál  ohodnotit  jako  srozumitelný  a  pro  žáky  dostupný.  Na  základě  výsledků  z 

aplikace,  lze  tedy  říci,  že  P-S-S-G  je  určen  pro  skupinu  žáků  v pásmu  středního 

mentálního postižení a obtížnost vytvořeného diagnostického materiálu je pro skupinu 

žáků  s lehkým mentálním postižením nastavena  jako  lehká  a  zvolené  úkoly  nemají 

vypovídající  hodnotu.  Proto  je  nutné  pro  tento  typ  žáků  použít  jiný  diagnostický 

materiál, který bude obsahovat obtížnější typy úkolů ve stejné struktuře. 
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Během  experimentálního  ověřování  se  některé  z úkolů  v části  slovotvorba 

ukázaly  jako  nevypovídající  a  bylo  by  vhodné  je  při  případném  dalším  využití 

eliminovat. Za vypovídající lze považovat výsledky získané z ostatních částí P-S-S-G, 

které byly zaměřeny na oblast porozumění a slovník, v části gramatika doporučujeme 

úkoly zredukovat. Úkoly hodnocené  jako vypovídající  lze tedy použít při diagnostice 

obsahové stránky řeči u skupiny dětí, které výkonově spadají do pásma střední mentální 

retardace. Jejich aplikací je možné získat podklady pro další diagnostickou činnost či 

následnou logopedickou terapii řečového projevu. Je nutné ale zdůraznit, že pro zjištění 

funkčnosti P-S-S-G by bylo třeba dlouhodobějšího prověřování na větším vzorku dětí. 

Současná logopedie  se  tématu řečového projevu dětí  s mentálním postižením 

téměř nevěnuje a pozornost obrací především na skupinu nemluvících dětí. Tato situace 

samozřejmě není ideální, pozornost logopedie by měla být věnována oběma skupinám a 

měla by se pokusit nalézt v přístupech  ke komunikaci osob s mentálním postižením 

optimální přístup.

Tato  diplomová  práce  se  proto  pokouší  přispět  k  rozpracování  problematiky 

řečového projevu a  diagnostiky  obsahové stránky řeči  u  žáků ZŠ speciální  a  může 

sloužit jako informační zdroj pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. 
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Příloha č. 1

Základní logopedické vyšetření dle Lechty
Lechta  (2003)  uvádí  model  osmi  kroků  základního  logopedického  vyšetření.  Sám 

hodnotí tento postup jako všeobecný, kdy jednotlivé části vyšetření mají být aplikovány 

individuálně  podle  hloubky a  rozsahu daných problémů,  a  kdy není  vždy nezbytné 

projít celým vyšetřením. 

Jednotlivé kroky základního vyšetření podle Lechty (2003): 

1. navázání kontaktu

První kontakt je pro další průběh celého vyšetření mimořádně důležitý.Vyšetřovaný by 
měl  chápat  logopeda  jako  osobu,  která  mu  chce  pomoct,  nikoliv  ho  zkoušet.  Při 
navazování  kontaktu  je  třeba  zvážit  formu  z hlediska  psychologické  strategie,  s níž 
budeme k vyšetřovanému přistupovat.  Ve většině  případů je  cílem prvního  kontaktu 
získání důvěry. Diagnostiku narušené komunikační schopnosti je možné realizovat až 
při dalších setkáních.
Důležité je pacienta vyprovokovat k souvislému řečovému projevu. V této fázi

by měl být zohledněn pacientův momentální stav a naladění.

2. sestavení anamnézy 

rodinná 1. např. výskyt NKS, vrozených postižení, poruch 

sluchu či hlasu, orgánových odchylek, jazykové 

zvláštnosti ap.

osobní 1. např.  popis  vývoje  řeči,  řečový  vzor, 

psychomotorický vývoj, zlozvyky (cucání prstů 

ap.),  bilingvismus,  dosavadní  terapie  a  její 

výsledky,  schopnost  komunikovat  s okolím, 

okolnosti  kolem  těhotenství  a  porodu,  sání, 

polykání atd.

3.vyšetření sluchu 

orientační vyšetření sluchu 2. vyšetření 

zvukovými 
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hračkami

3. slovně-orientační 

vyšetření  sluchu 

(šeptem  a  hlasitou 

řečí),  (hluboké, 

střední  a  vysoké 

hlásky)
vyšetření fonematické diferenciace 4. schopnost 

diferenciace 

správného  a 

chybného  znění 

daného fonému

5. schopnost rozlišovat 

distinktivní 

příznaky 

jednotlivých 

fonémů
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4. vyšetření porozumění řeči (vyšetření receptivní složky řeči)

porozumění slovům 6. např.vyšetření  obrázky 

denní  potřeby  či 

tématickými  obrázky  se 

situačním dějem
porozumění  pokynům, 

instrukcím

7. např.  splnění  konkrétní 

činnosti

5. vyšetření řečové produkce 

Vyšetření  expresivní  složky  řeči  obsahuje  zjištění  výslovnosti  jednotlivých  hlásek, 

vyšetření pasivní a aktivní slovní zásoby, gramatické stavba řeči, prozodických faktorů, 

muzikálnosti,  dýchání,  užití  hlasu,  vyšetření  čtení,  psaní,  počítání.  Dále  se  sledují 

následující jazykové roviny:

foneticko-fonologická rovina výslovnost  jednotlivých  hlásek, proces 

substituce,  asimilace,  redukování 

souhláskových  shluků,  vynechávání 

koncových  souhlásek  či  nepřízvučných 

slabik apod.
morfologicko-syntaktická rovina chápání  významu  slov  (konkrétních  i 

abstraktních),  a  vět  (jednoduchých  vět, 

souvětí) apod.
lexikálně-sémantická rovina existence  jednotlivých  slovních  druhů 

v promluvě,  v rámci  syntaxe  výskyt 

vedlejších vět
pragmatická rovina schopnost  vyjádřit  komunikační 

záměr,(požádat,  iniciovat  komunikaci, 

vyjádřit  postoje  a  emoce)  +  je  možné 

zařadit  i  sledování  prvků  narušeného 

koverbálního jednání

6. vyšetření motoriky

Celková motorika
Jemná motorika obzvláště jemná motorika rukou
Oromotorika rychlé a pomalé pohyby jazyka
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u  menších  dětí  –  nelze  využít  přesnou  slovní  instrukci,  žádaný 

pohyb předvedeme dítěti před zrcadlem

u starších se využívá slovní instrukce 

- test izolovaných orálních pohybů

- test orálních sekvencí

-vyšetření aktivní mimické motoriky podle Kwinta

7. vyšetření laterality

8. zkouška laterality autoři Matějčeka a Žlab (1972) – zjištění 

dominance  ruky,  oka,  ucha  (nevhodný  typ  laterality  = 

nevyhraněná, překřížená lateralita či přecvičování leváků je 

často v pozadí NKS)

8. průzkum sociálního prostředí

Sociální  prostředí  může  mít  vliv  z hlediska  patiogeneze,  průběhu  logopedické 

intervence  i  další  prognózy.  Nemusí  být  samozřejmě  nedílnou  součástí  základního 

vyšetření, ale je doporučováno v těchto případech:

9. podezření na vzniku či fixace NKS
10. předpokládaná  nedostatečná  spolupráce 

rodiny či okolí
11. potřeba  bližšího  poznání  komunikace  a 

kooperace v nejbližším okolí
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Příloha č. 2

Komplexní a cílené logopedické vyšetření dle Neubauera

Struktura logopedického vyšetření podle Neubauera (2003, s. 70)

Podle  tohoto  autora  má  logopedické  vyšetření  být  komplexní   a  má  zahrnovat 

následující kroky:

• zhodnocení anamnestických údajů a dat (výsledky odborného vyšetření)

• vyšetření  stavu  orofaciálních  motorických  funkcí –  hybnosti  mluvidel  a 

vellofaryngeálních  funkcí  a  příjmu  potravy  s ohledem  na  motorický  průběh 

polykání

• vyšetření řečových  motorických  funkcí -  respirace,  fonace,  artikulace  a 

zhodnocení  stavu prozodických faktorů řeči (přiměřená melodie,  přízvuk a 

nazalita mluvy)

• vyšetření schopností a možných poruch ve využití systému jazyka – lexikální a 

gramatické schopnosti (morfologie a syntax jazyka), pragmatické užití jazyka 

vzhledem k věku, školnímu zařazení a vzdělání jedince

• možnosti  a  schopnosti komunikace  neverbálními  prostředky (možnost 

kompenzace těžkých poruch komunikace)

• orientační  vyšetření  sluchového  vnímání  a  kognitivních  schopností 

souvisejících  s komunikací  (pozornost,  verbální  paměť,  koherence  projevu 

v komunikaci), grafomotoriky, lexikálně-grafických schopností). Tato vyšetření 

mohou  být  impulsem  k vyšetření  dalšími  odborníky  (ORL  –  foniatrie, 

neurologie, psychologie, fyzioterapie, atd.)
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Kromě  komplexního  vyšetření  Neubauer  uvádí  také  výčet  cílených  logopedických 

vyšetření, které mohou být konkrétně zaměřena například na: 

• artikulaci hlásek u dětí a dospělých osob 

• fatické funkce, rozumění a řečovou expresi dospělých osob 

• rozumění a vnitřní zásobu u dětí s poruchou řečové exprese 

• úroveň fonematického sluchu u dětí předškolního a školního věku

• lateralitu a grafomotoriku u dětí předškolních a školních

• zhodnocení obtíží v řečové komunikaci u dětí se specifickými poruchami učení
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Příloha č. 3     

Diagnostický materiál P-S-S-G

Metodika     aplikace diagnostického materiálu   

Při aplikaci diagnostického prostředku je důležité dodržet následující pravidla:

• Aplikaci provádí známá osoba, na kterou je dítě zvyklé a dobře ji zná, má k ní 

důvěru a kladný vztah. 

• Zadávání probíhá ve známém a klidném prostředí. 

• Examinátor  musí  ke  klientovi  přistupovat  flexibilně.  To  znamená,  že 

pokud zjistí, že respondent zadanému nerozumí, doplní úvodní instrukce 

o další příklady. 

• Není nutné dodržovat pořadí jednotlivých částí, pořadí jednotlivých úkolů 

je na uvážení zadávajícího.

• Počet sezení je závislý na únavě a koncentraci respondenta a je opět 

závislé na uvážení a pozorovacích schopnostech examinátora.

• Není nutné uvádět doslovně celou instrukci, ta může být využita jen jak 

návodu,  jak  s klientem  pracovat.  Je  dobré  se  vyvarovat  užívání 

komplikovaných  vět,  cizích  či  málo  frekventovaných  slov.  Ideální  je 

vyjadřovat se v krátkých jasně srozumitelných větách. Pokud respondent 

u složitějšího úkolu znejistí či přestane spolupracovat, je případně možné 

instrukci v průběhu úkolu znovu zopakovat. V opačném případě pokud 

respondent úkol pochopil hned u prvního cvičného úkolu není nutné ve 

zácvičných úkolech pokračovat.

• Každý  z úkolů  (kromě  úkolů  č.  2  a  9)  obsahuje  podpůrný  obrazový 

materiál  se  kterým se pracuje,  dále  obsahuje instrukce k jednotlivým 

úkolům a záznamovou tabulku. 
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Instrukce  k     zapisování  výsledků  a  vyhodnocení  diagnostického   

materiálu

• Výsledky, poznámky a personálie zapisujeme do záznamového archu.

• Každý z úkolů má svou záznamovou tabulku,  ve které  jsou jednotlivé  úkoly 

očíslovány a pojmenovány. 

• Tabulka obsahuje prostor pro zaznamenání bodového zisku. Úspěšné výsledky 

zapisujeme do sloupce body v podobě čárek.

• Pokud respondent neodpoví, prostor necháme prázdný.

• Pokud odpoví nesprávně či použije dětský žargon či gesto, zaznamenáme vše do 

sloupce  nazvaného  poznámky.  Tyto  záznamy  pak  využijeme  při  kvalitativní 

analýze.

• Celkové  bodové  vyhodnocení  se  provádí  součtem  čárek,  které 

zaznamenáváme do schématu na titulní straně záznamového archu. Toto 

schéma obsahuje pro každý úkol jeden sloupec. Ten je rozdělen svislou 

čarou na dvě očíslované poloviny.Levá část  
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I. POROZUMĚNÍ

1. Porozumění na úrovni slov     5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90 bodů

                  =  za každou správnou odpověď 18 bodů

     =  špatná či žádná odpověď 0 bodů

INSTRUKCE:     Tady jsou kartičky s různými obrázky, já ti teď budu říkat, co chci, abys 

mi ukázal/a. Ty si budeš obrázky pozorně prohlížet a budeš hledat, co jsem ti řekla.

 

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

 1. Najdi a ukaž mi, na čem můžeme jezdit, co může jezdit po silnici. 

obr. 2, 5   (motorka)

Pozn.: Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak odpovíme za něj a pokusíme se 

úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud klient s úkolem nemá potíž 

pokračujeme v aplikaci dalších úkolů této části.

2. A teď mi ukaž to, co je hudební nástroj, na co se hraje muzikant třeba v kapele. 

obr. 1, 2    (kytara)
Pozn.:Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  přerušíme  a 

pokračujeme další částí testu. Pokud ale ukáže špatně např.  „štětec“ můžeme pokračovat.

ÚKOLY:

1.

Najdi,  to  co  je  oblečení,  co  si  můžeš 

obléknout. obr. 1, 4

šála 

- žížala /vizuál./

2. Najdi co je k jídlu, co se dá jíst. obr. 3, 8

vařečka-

koláč /sémant./

3. Najdi to, co patří do koupelny. obr. 6, 7

umyvadlo-

letadlo /fonet./

4. Najdi zvíře. obr. 5, 6

opice 

-konvice /fonet./
5. Najdi  to,  co  se  patří  do  kuchyně,  co obr. 2, 3 vařečka- /sémant./

1



potřebuje maminka při vaření. párky

tabulka hodnocení 1.

1. Porozumění - slova body
1. oblečení - šála 18b
2. jídlo - koláč 18b
3. koupelna - umyvadlo 18b
4. zvíře - opice 18b
5. kuchyně - vařečka 18b
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2. Porozumění na úrovni vět 5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 6 bodů

= za správné pořadí vykonaných úkolů  6 bodů

=  špatná či žádná odpověď 0 bodů.
Pozn.: Maximální počet bodů v jednotlivém úkolu může respondent získat jen pokud vykoná 

všechny úkony ve správném pořadí

Například v úkolu č. 3 Nasaď si čepici a podej mi tužku, může respondent získat:

• pokud vykoná všechny úkoly a ve správném pořadí získá 18 bodů

• pokud vykoná všechny úkoly, ale v nesprávném pořadí získá 12 bodů

• pokud vykoná jen jeden úkon získá 6 bodů

• pokud nereaguje získá 0 bodů

Pomůcky : čepice, tužka
Pozn.: Tento úkol nemá podpůrný obrázkový materiál.

INSTRUKCE:      Teď ti budu říkat různé úkoly. Budeme při nich potřebovat čepici a 

tužku,  to tady všechno máme. Ty budeš pozorně poslouchat  a dělat to, co ti v úkolech 

říkám.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Sedni si na židli a zadupej.

Pozn.: Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak úkol místo něj vykonáme, při tom 

jednotlivé fáze komentujeme. Znovu se pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další 

zácvičný úkol. Pokud klient s úkolem nemá problémy pokračujeme v aplikaci dalších úkolů této části 

diagnostického materiálu.

2. Vstaň, otevři pusu a zavři oči.

Pozn.:Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  přerušíme  a 

přistoupíme k další  části  diagnostického materiálu.   Pokud se  ale  klient  snaží  o  akci  ač nesprávnou, 

pokračujeme v aplikaci těchto instrukcí.

ÚKOLY:

1. Nasaď si čepici.
2. Vstaň a nasaď si čepici.
3. Nasaď si čepici a podej mi tužku.
4. Nasaď si čepici, bouchni do stolu a podej mi tužku.
5. Nasaď si čepici, tužku dej na zem a postav se ke dveřím.
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tabulka hodnocení 2.

2. Porozumění – věty
body  za 

úkony

body za 

pořadí poznámky
1. Nasaď si čepici 6b x

2.

Vstaň a

nasaď si čepici

6b
6b 6b

3.

Nasaď si čepici

a podej mi tužku

6b
6b 6b

4.

Nasaď si čepici,

bouchni do stolu

a zavři oči.

6b
6b
6b

6b

5.

Nasaď si čepici,

tužku dej na zem

a  postav  se  ke 

dveřím.

6b
6b
6b 6b
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II. EXPRESE

Slovník     

3. Podstatná jména     10 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 9 bodů

Pozn.:za správnou odpověď považujeme i gesto, citoslovce či onomatopoia, tento typ odpovědi 

zapisujeme do poznámek v tabulce/

    =  špatná či žádná odpověď 0 bodů.

INSTRUKCE:     Teď před tebe budu dávat různé obrázky a tvým úkolem bude říct mi, 

co na nich vidíš. Nejdřív si to zase vyzkoušíme.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady je obrázek (rádio) a ty mi řekni, co na něm vidíš. 

Pozn.: Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak odpovíme za něj a pokusíme se 

úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud klient s úkolem nemá potíž 

přistoupíme k dalším úkolům této části diagnostického materiálu.

2. Teď mi řekni, co vidíš na tomto obrázku. (tričko)

Pozn.:Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  test  přerušíme  a 

přistoupíme k další části č. 4.  Pokud se ale klient snaží o akci ač nesprávnou, můžeme v těchto úkolech 

pokračovat.

. 
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ÚKOLY:

1. slon
2. kolo
3. nůžky
4. klavír
5. deštník
6. čepice
7. papoušek
8. vidlička
9. umyvadlo
10. rukavice

tabulka hodnocení 3

3.  Ex.  slovník  podstatná 

jm.

bod

y
1. slon 9b
2. kolo 9b
3. nůžky 9b
4. klavír 9b
5. deštník 9b
6. čepice 9b
7. papoušek 9b
8. vidlička 9b
9. umyvadlo 9b
10. rukavice 9b

Celkem 90b
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4. Přídavná jména      5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 18 bodů

    =  špatná či žádná odpověď 0 bodů

Pozn.: V úkolech předkládáme karty se dvěma obrázky. První obrázek pojmenujeme a k pojmenování 

druhého vybídneme klienta.

INSTRUKCE: Nyní ti  opět  budu ukazovat  2 obrázky. Ten první  pojmenuji  a tvým 

úkolem bude říct opak toho, co na něm uvidíš. K tomu ti vždy napoví 

druhý obrázek.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady je obrázek, na něm je  malý dům. Tvým úkolem je říct, jaký je dům, který je 

opačný.
Pozn.: Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak úkol místo něj vykonáme. 

Znovu se pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou a použijeme další zácvičný úkol. Pokud klient 

s úkolem nemá potíž přistoupíme k dalším úkolům této části.

2. Tady je obrázek, na něm je  mladý člověk. Já musím říct, jaký je  člověk, který je 

opačný.
Pozn.: Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  této  části 

přerušíme a přistoupíme k další části č. 5.  Pokud se ale klient snaží o reakci i když nesprávnou, můžeme 

pokračovat v těchto úkolech.

ÚKOLY:

1. čistý - špinavý 
2. hubený - tlustý
3. plný - prázdný
4. zavřený - otevřený
5. bílá - černá

tabulka hodnocení 4.

4. Ex. slovník přídavná jm.
bod

y
1. špinavý 18b
2. tlustý 18b
3. prázdný 18b
4. otevřený 18b
5. černá 18b

Celkem 90b

1
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5. Slovesa  5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 18 bodů

    =  špatná či žádná odpověď 0 bodů.

Pozn.: V této části diagnostického materiálu se objevují dvě zvratná zájmena - umývat se a česat se. 

Pokud respondenti zvratné zájmeno nepoužijí, je nutné tuto skutečnost uvést v poznámkách v záznamové 

tabulce.  Pokud  klient  použije  místo  slovesa  dětský  žargon,  body  získá  a  jeho  odpověď  poznačíme 

v záznamové tabulce.

INSTRUKCE: Tvým dalším úkolem teď bude zase říkat, co dělá člověk na obrázku. 

Zase si to nejdřív vyzkoušíš, abys věděl, co tě čeká.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady je obrázek (šije) a ty mi řekni, co dělá paní na tomto obrázku.

Pozn.:Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak úkol místo něj vykonáme. 

Znovu se pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud 

klient s úkolem nemá potíž přistoupíme k dalším úkolům této části diagnostického materiálu.

2. Zkusíme to ještě jednou. Teď mi řekni, co dělá holka tomto obrázku (plave)

Pozn.:Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  přerušíme  a 

přistoupíme  k další  části  č.  6.   Pokud  se  ale  klient  snaží  o  akci  ač  nesprávnou,  můžeme v úkolech 

pokračovat.

ÚKOLY:

1. umývá se
2. lyžuje
3. češe se
4. stříhá
5. telefonuje

tabulka hodnocení 5.

5. Ex. slovník slovesa
bod

y
1. umývá se 18b
2. lyžuje 18b
3. češe se 18b
4. stříhá 18b
5. telefonuje 18b

Celkem 90b

1
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Slovotvorba     
6. Přechylování rodu 5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 18 bodů

    =  špatná či žádná odpověď 0 bodů

Pozn.: Tento úkol nemá podpůrný obrázkový materiál.

INSTRUKCE: Já řeknu vždy jedno slovo. Bude to muž či kluk.Tvým úkolem bude 

říct, jak se jmenuje paní či holka. Např. když řeknu  doktor, ty doplníš 

doktorka.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Já řeknu zpěvák a ty mi řekneš, jak se jmenuje paní, která zpívá.

Pozn.:Pokud  respondent  nereaguje  nebo  říká,  že  nerozumí  úloze,  tak  místo  něj  odpovíme. 

Znovu se pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud 

klient s úkolem nemá potíž přistoupíme k dalším úkolům  této části diagnostického materiálu.

2. Já řeknu král a ty mi řekni, jak by se říkalo paní. 

Pozn.:Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  přerušíme  a 

přistoupíme k další části č. 7.  Pokud se ale klient snaží o akci ač nesprávnou, můžeme v těchto úkolech 

pokračovat.

ÚKOLY:

tabulka hodnocení 6.

1

1. kamarádka
2. prodavačka
3. učitelka
4. kuchařka
5. princezna



6.  Ex.  slovotvorba 

přechylování body
1. kamarádka
2. prodavačka
3. učitelka
4. kuchařka
5. princezna
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7. Přídavná jména      5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90  bodů

=  za každý správně provedený úkol 18 bodů

    =  špatná či žádná odpověď 0 bodů.

INSTRUKCE: Další úkol bude takový. Já ti ukážu vždy dva obrázky, např.  pruhy a 

tričko.

  Ty mi zkusíš říct, jaké by to tričko mohlo být. To znamená pruhované

   tričko.
Pozn.: V tomto  úkolu  se  snažíme  klientu  pomáhat  prostřednictvím  otázek  typu   (Je  to  citrónová 

zmrzlina?) 

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady jsou obrázky. Tady jsou  třešně a kompot. Ty mi řekni, jak se říká 

kompotu z třešní? 

Pozn.:Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak se mu pokusíme pomoci 

například otázkou je ten kompot jahodový?

Pokud nějakým způsobem odpoví, zařadíme ještě další zácvičný úkol. 

Pokud neodpoví, doplníme za něj a zařadíme také další zácvičný úkol. 

Pokud  klient  s úkolem nemá potíž  pokračujeme v dalších  úkolech  této  části  diagnostického 

materiálu.

2. Tady  je  na  obrázku brambora a  tady  polévka.  Řekni  mi,  jak  se  říká  polévce 

z brambor?
Pozn.:  Pokud  ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  znovu  se  pokusíme 

nabídnout  pomocnou  otázku.  (Je  to  houbová  polévka?)  Pokud  se  klient  snaží  o  odpověď,  i  když 

nesprávnou, můžeme v úkolech této části pokračovat. Pokud klient nereaguje aplikaci této části přerušíme 

a přistoupíme k části č. 8.

ÚKOLY: tabulka hodnocení 7.
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1. banán + zmrzlina
2. pes + bouda
3. švestka + koláč
4. zima + bunda
5. slunce + brýle

7.  Ex.  slovotvorba 

přídavná jm.

bod

y
1. banánová zmrzlina 18b
2. psí bouda 18b
3. švestkový koláč 18b
4. zimní bunda 18b
5. sluneční brýle 18b

Celkem 90b

1



Gramatika
8. Věty  5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90 bodů

=  za každý větný člen získá klient 6 bodů

=  pokud neodpoví získá 0 bodů.

Pozn.: Cílem tohoto úkolu  je  zjistit,  na  jaké  úrovni  je  klient  schopen  tvořit  věty.  V tomto  úkole  se 

zaměřujeme na strukturu věty. To znamená, zda klient  používá větné členy. Pokud ano, snažíme se také 

zjistit, zda je dítě schopno je užívat ve správných tvarech (např. u sloves – čas, rod a číslo či užívat 

adekvátní předložky). Proto konkrétní odpovědi klientů zapisujeme do záznamové tabulky. 
Po celou dobu se snažíme klientovi pomáhat a při zadávání každého úkolu pomáháme otázkami, kdo je 

na obrázku a co dělá? 

INSTRUKCE: Tvým dalším úkolem teď bude zkusit mi říct, kdo, co a kde na obrázku 

dělá. 

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady je obrázek, na kterém někdo je a něco dělá. Tvým úkolem je říct, koho 

na něm vidíš a co dělá. (  holka myje nádobí.  )

 Pozn.:Pokud si respondent se zadáním neví rady, nereaguje nebo říká, že neví, co má dělat, znovu se 

pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud si stále neví rady, 

tak úkol místo něj vykonáme. Pokud klient s úkolem nemá potíž přistoupíme k aplikaci dalších úkolů této 

části diagnostického materiálu.

2. Zkusíme to ještě jednou. Teď mi řekni, koho vidíš na tomto obrázku a co dělá. (paní 

věší prádlo) 
Pozn.:  Použijeme stejné instrukce a stejný postup jako u prvního cvičného úkolu. Pokud klient stále 

nereaguje či naznačuje, že nerozumí, aplikaci přerušíme a přistoupíme k další části č. 9. 

1



ÚKOLY:

1. Kluk si čistí zuby

2.

Pán  jede  na 

motorce.

3.

Děti  si  hrají  na 

písku.
4. Holka veze kočárek.
5. Pán seká dřevo.

Tabulka hodnocení 8

8.  Ex.  gramatika 

věty body

1.
Kluk 6b
si čistí 6b
zuby 6b

2.
Pán 6b
jede 6b
na motorce. 6b

3.
Děti 6b
si hrají 6b
na písku. 6b

4.
Holka 6b
veze 6b
 kočárek. 6b

5.
Pán 6b
seká 6b
dřevo. 6b

1



9. Opakování příběhu

HODNOCENÍ =  max. 90 bodů

=  za každou nosnou informaci  dítě získává 15 bodů

Pozn.: Tato  část  diagnostického  materiálu  je  bez  cvičného  úkolu.  Pracujeme  s obrázky,  které  jsou 

seřazeny podle děje. Není důležité, zda klient  použije stejná slova, hodnotíme, zda je schopen zopakovat 

podstatnou informaci. 

TEXT PŘÍBĚHU:

1. Dva kamarádi šli lesem.

2. Najednou se před nimi objevil medvěd.  

3. Jeden z kamarádů utekl a vylezl na strom.

4. Druhý kamarád si lehl na zem a dělal, že je mrtvý.

5. Medvěd ho očichal a pak odešel

6. Potom druhý kluk slezl ze stromu.

    

INSTRUKCE: Já ti teď povyprávím příběh. Ty pozorně poslouchej, prohlížej si při tom 

obrázky. A pak mi ho zkusíš povyprávět sám/a. 

Pozn.: Pokud klient nereaguje či říká, že si neví rady, nemůže si vzpomenout, zkusíme mu příběh ještě 

jednou zopakovat.  Pokud si opět neví rady, snažíme se ho navést a poradit mu. Zkusíme začít místo něj. 

Pokud v tomto případě respondent bude reagovat a projeví snahu, v aplikaci pokračujeme. V opačném 

případě  aplikaci  přerušíme.  Případnou  míru  pomoci  i  formu  vyprávění  (věty/slova)   zapíšeme  do 

poznámek v záznamové tabulce.

tabulka hodnocení 9.

9. Ex. gramatika příběh body
1. Dva kamarádi šli lesem.
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2.

Najednou  se  před  nimi  objevil 

medvěd.

3.

Jeden z kamarádů utekl a vylezl na 

strom.

4.

Druhý  kamarád  si  lehl  na  zem  a 

dělal, že je mrtvý.
5. Medvěd ho očichal a pak odešel.
6. Potom druhý kluk slezl ze stromu.

1



10. Oprava vět 5 úkolů

HODNOCENÍ =  max. 90 bodů

=  za každou opravenou chybu dítě získává 18 bodů

    =  pokud chybu neopraví či opraví nesprávně získá 0 bodů

INSTRUKCE: V tomto úkolu budeme zase pracovat s obrázky a slovy. Já ti teď budu 

ukazovat  obrázky,  které  už  znáš  z předchozího  úkolu.  Budu  ti  k nim říkat  věty,  ve 

kterých  budou  chyby  a  tvým úkolem bude  tyto  chyby  opravit  a  věty  říct  správně. 

Nejdřív si to předvedeme.Tady je obrázek /kluk sedí v křesle/ a já říkám babička vaří 

v     křesle  . To ale není správně, zkus větu opravit. 

Pozn.: Děti, které opravují věty necháme pracovat samostatně. Ostatním podle potřeby pomáháme, ptáme 

se a navádíme ke správné odpovědi.

ZÁCVIČNÝ ÚKOL:

1. Tady je  obrázek  (holka myje nádobí)  a  já  říkám  holka vaří  maso.  To  ale  není 

správně, zkus větu opravit. 
Pozn.:Pokud respondent nereaguje nebo říká, že nerozumí úloze, tak úkol místo něj vykonáme. 

Znovu se pokusíme úlohu vysvětlit ještě jednou s tím, že použijeme další zácvičný úkol. Pokud 

klient  s úkolem  nemá  potíž  přistoupíme  k aplikaci  dalších  úkolů  této  části  diagnostického 

prostředku.

2. Tady je obrázek (paní věší prádlo)a já říkám paní šije šaty. To je ale špatně. Jak je to 

správně?
Pozn.:Pokud ani  v tomto  případě  klient  nereaguje,  či  naznačuje,  že  nerozumí,  aplikaci  tohoto  úkolu 

ukončíme.  Pokud se ale klient snaží o akci ač nesprávnou, můžeme pokračovat v dalších úkolech této 

části. 

ÚKOLY:

zadání obrázek
1. Paní čistí auto. Kluk si čistí zuby.
2. Pán šlape na kole. Pán jede na motorce.
3. Děti běhají na hřišti Děti si hrají na písku.
4. Táta kupuje kočárek.  Holka veze kočárek.
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5. Pán sedí u stromu.     Pán seká dřevo.

tabulka hodnocení 10.

10.  Ex.  syntax  oprava 

vět body poznámky

1.
Paní 9b
auto. 9b

2.
šlape 9b
na kole. 9b

3.
běhají 9b
na hřišti. 9b

4.
Táta 9b
kupuje 9b

5.
sedí 9b
u stromu.     . 9b

1



Příloha č. 4 Záznamová tabulka P-S-S-G
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JMÉNO: ........................................... POČET APLIKACÍ:    ð     ð  

ÿ     €

VĚK: .................................................

 

DÍTĚV     PÉČI:       

    

DIAGNÓZA:..................................................................................................

................

.........................................................................................................................

................

STUPEŇ MENTÁLNÍ RETARDACE: LATERALITA:

RODINNÁ ANAMNÉZA:

matka otec sourozenci
vzdělání x

1

DATUM VYŠETŘENÍ: .....................

ŠKOLA:.................................................

ROK ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: ...........

NEUROLOGA

PSYCHIATRA

LOGOPEDA 

JINÉ

€

€

€

€

PRAVÁK

LEVÁK            

NEDOMINANTNÍ TYP

ZKŘÍŽENÁ LATERALITA

€

€

€

€

LEHKÁ

STŘEDNÍ

NENÍ K DISPOZICI

€

€

€



NKS – druh
choroby či postižení
jiné

      

JINÉ:...............................................................................................................

................

.........................................................................................................................

................
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1. Porozumění - pojmy body poznámky
1. oblečení – šála 1, 4
2. jídlo – koláč 3, 8 
3. koupelna - umyvadlo 6, 7
4. zvíře – opice 5, 6
5. kuchyně - vařečka 3, 5

2. Porozumění – věty  
body za 

úkony

body za 

pořadí poznámky
1. Nasaď si čepici

2.

Vstaň a 

nasaď si čepici

3.

Nasaď si čepici

a podej mi tužku

4.

Nasaď si čepici, 

bouchni do stolu

a podej mi tužku.

5.

Nasaď si čepici,

tužku dej na zem

a postav se ke 

dveřím.

3. Ex. slovník podstatná 

jm.

body poznámky
1. slon
2. kolo
3. nůžky
4. klavír
5. deštník
6. čepice
7. papoušek
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8. vidlička
9. umyvadlo
10. rukavice

4. Ex. slovník přídavná jm.
bod

y
1. špinavý
2. tlustý
3. prázdný
4. otevřený
5. černá

1



5. Ex. slovník slovesa body poznámky
1. umývá se
2. lyžuje
3. češe se
4. stříhá
5. telefonuje

6. Ex. slovotvorba 

přechylování body poznámky
1. kamarádka
2. prodavačka
3. učitelka
4. kuchařka
5. princezna

7. Ex. slovotvorba 

přídavná jm. body poznámky
1. banánová zmrzlina
2. psí bouda
3. švestkový koláč
4. zimní bunda
5. sluneční brýle

8. Ex. gramatika 

věty body poznámky

1.
Kluk 
si čistí 
zuby

2.
Pán 
jede 
na motorce.

3.
Děti 
si hrají 
na písku.

1



4.
Holka 
veze
 kočárek.

5.
Pán 
seká 
dřevo.

1



9. Ex. gramatika příběh body poznámky

1. Dva kamarádi šli lesem.

2.

Najednou se před nimi objevil 

medvěd.

3.

Jeden z kamarádů utekl a vylezl na 

strom.

4.

Druhý kamarád si lehl na zem a 

dělal, že je mrtvý.

5. Medvěd ho očichal a pak odešel.

6. Potom druhý kluk slezl ze stromu.

10. Ex. gramatika 

oprava vět body poznámky

1.
Paní
auto.

2.
šlape
na kole.

3.
běhají 
na hřišti.

4.
Táta 
kupuje 

5.
sedí 
u stromu.     .

1



Příloha č. 5 Obrazový materiál k P-S-S-G
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 1
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 2
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 3
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 4
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 5
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 6
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1. POROZUMĚNÍ - pojmy

Obrázek 7
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1. POROZUMĚNÍ - pojmy

Obrázek 8
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3. EXPRESE – slovník - podstatná jména

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol 2

Úkol 1

1



1



Úkol 2

Úkol 3

Úkol 4

1



1



Úkol 5

Úkol 6

Úkol 7

1



Úkol 8

Úkol 9

Úkol 10

1



1



4. EPRESE - slovník přídavná jména

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol 2

Úkol 1

1



1



Úkol 2

Úkol  3

Úkol 4

1



1



Úkol 5
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5. EXPRESE – slovník – slovesa

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol  2

Úkol 1

1



Úkol 2

Úkol 3

1



Úkol 4

Úkol 5

1



1



7. EXPRESE - slovotvorba - přídavná jména

Instrukce

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol  2

1



Úkol 1

Úkol 2

Úkol 3

1



Úkol 4

Úkol 5

1



8. EXPRESE – gramatika – věty

Instrukce

Zácvičný úkol 1

1



1



Zácvičný úkol 2

Úkol 1

1



1



Úkol 2

Úkol 3

1



1



Úkol 4

Úkol 5

1



1



9. EXPRESE - gramatika – příběh

Obrázek 1

1



 Obrázek 2

1



Obrázek 3

1



Obrázek 4

1



Obrázek 5

1



JMÉNO: ........................................... POČET APLIKACÍ:    ð     ð  

ÿ     €

VĚK: .................................................

 

DÍTĚV     PÉČI:       

    

DIAGNÓZA:..................................................................................................

................

.........................................................................................................................

................

STUPEŇ MENTÁLNÍ RETARDACE: LATERALITA:

RODINNÁ ANAMNÉZA:

2

DATUM VYŠETŘENÍ: .....................

ŠKOLA:.................................................

ROK ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: ...........

NEUROLOGA

PSYCHIATRA

LOGOPEDA 

JINÉ

€

€

€

€

PRAVÁK

LEVÁK            

NEDOMINANTNÍ TYP

ZKŘÍŽENÁ LATERALITA

€

€

€

€

LEHKÁ

STŘEDNÍ

NENÍ K DISPOZICI

€

€

€



matka otec sourozenci
vzdělání x
NKS – druh
choroby či postižení
jiné

      

JINÉ:...............................................................................................................

................

.........................................................................................................................

................
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1. Porozumění - pojmy body poznámky
1. oblečení – šála 1, 4
2. jídlo – koláč 3, 8 
3. koupelna - umyvadlo 6, 7
4. zvíře – opice 5, 6
5. kuchyně - vařečka 3, 5

2. Porozumění – věty  
body za 

úkony

body za 

pořadí poznámky
1. Nasaď si čepici

2.

Vstaň a 

nasaď si čepici

3.

Nasaď si čepici

a podej mi tužku

4.

Nasaď si čepici, 

bouchni do stolu

a podej mi tužku.

5.

Nasaď si čepici,

tužku dej na zem

a postav se ke 

dveřím.

3. Ex. slovník podstatná 

jm.

body poznámky
1. slon
2. kolo
3. nůžky
4. klavír
5. deštník
6. čepice
7. papoušek
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8. vidlička
9. umyvadlo
10. rukavice

4. Ex. slovník přídavná jm.
bod

y
1. špinavý
2. tlustý
3. prázdný
4. otevřený
5. černá
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5. Ex. slovník slovesa body poznámky
1. umývá se
2. lyžuje
3. češe se
4. stříhá
5. telefonuje

6. Ex. slovotvorba 

přechylování body poznámky
1. kamarádka
2. prodavačka
3. učitelka
4. kuchařka
5. princezna

7. Ex. slovotvorba 

přídavná jm. body poznámky
1. banánová zmrzlina
2. psí bouda
3. švestkový koláč
4. zimní bunda
5. sluneční brýle

8. Ex. gramatika 

věty body poznámky

1.
Kluk 
si čistí 
zuby

2.
Pán 
jede 
na motorce.

3.
Děti 
si hrají 
na písku.

2



4.
Holka 
veze
 kočárek.

5.
Pán 
seká 
dřevo.

2



9. Ex. gramatika příběh body poznámky

1. Dva kamarádi šli lesem.

2.

Najednou se před nimi objevil 

medvěd.

3.

Jeden z kamarádů utekl a vylezl na 

strom.

4.

Druhý kamarád si lehl na zem a 

dělal, že je mrtvý.

5. Medvěd ho očichal a pak odešel.

6. Potom druhý kluk slezl ze stromu.

10. Ex. gramatika 

oprava vět body poznámky

1.
Paní
auto.

2.
šlape
na kole.

3.
běhají 
na hřišti.

4.
Táta 
kupuje 

5.
sedí 
u stromu.     .
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 1
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 2
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 3
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1. Porozumění - pojmy

Obrázek 4

2



1. Porozumění - pojmy

Obrázek 5

2



1. Porozumění - pojmy

Obrázek 6

2



1. POROZUMĚNÍ - pojmy

Obrázek 7

2



1. POROZUMĚNÍ - pojmy

Obrázek 8
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3. EXPRESE – slovník - podstatná jména

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol 2

Úkol 1

2



2



Úkol 2

Úkol 3

Úkol 4

2



2



Úkol 5

Úkol 6

Úkol 7

2



Úkol 8

Úkol 9

Úkol 10

2



2



4. EPRESE - slovník přídavná jména

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol 2

Úkol 1

2



2



Úkol 2

Úkol  3

Úkol 4

2



2



Úkol 5
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5. EXPRESE – slovník – slovesa

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol  2

Úkol 1

2



Úkol 2

Úkol 3

2



2



Úkol 4

Úkol 5

2



7. EXPRESE - slovotvorba - přídavná jména

Instrukce

Zácvičný úkol 1

Zácvičný úkol  2

2



Úkol 1

Úkol 2

Úkol 3

2



Úkol 4

Úkol 5

2



8. EXPRESE – gramatika – věty

Instrukce

Zácvičný úkol 1

2



Zácvičný úkol 2

2



Úkol 1

2



Úkol 2

Úkol 3

2



2



Úkol 4

Úkol 5

2
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9. EXPRESE - gramatika – příběh

 Obrázek 1
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 Obrázek 2

2



Obrázek 3

2



Obrázek 4

2



Obrázek 5

2


	Katedra Speciální pedagogiky
	DIAGNOTIKA ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
	Anotace
	Annotation
	Obsah
	Úvod
	2.Mentální retardace
	2.1Definice mentální retardace
	2.2Klasifikace mentální retardace

	3. Osobnost dítěte s mentálním postižením
	3.1Fyzická oblast 
	3.2Kognitivní oblast
	3.2.1Učení
	3.2.2Vnímání
	3.2.3Myšlení
	3.2.4Pozornost
	3.2.5Paměť

	3.3Psychosociální oblast
	3.3.1Emocionální vývoj
	3.3.2Utváření volních vlastností


	4.Komunikace a řeč osob s mentálním postižením
	4.1Základní pojmy
	4.2Různé pohledy na komunikaci osob s mentálním postižením  
	4.3Obecná charakteristika řečového projevu osob s mentálním postižením
	4.4Vývoj řeči u osob s mentálním postižením
	4.4.1Vývoj řeči v závislosti na hloubce mentálního postižení
	4.4.2Další faktory ovlivňující vývoj řeči u osob s mentálním postižením

	4.5Vliv stupně postižení na řečový projev osob s mentálním postižením
	4.6Řečový projev osob s mentálním postižením z pohledu jazykových rovin
	4.7Vady řeči u osob s mentálním postižením

	5.Žáci ZŠ speciální
	6.Diagnostika
	6.1Speciálně pedagogická diagnostika 
	6.2Psychopedická diagnostika
	6.3Logopedická diagnostika 
	6.3.1Cíle logopedické diagnostiky
	6.3.2Typy  logopedické diagnostiky
	6.3.3Metody a prostředky logopedické diagnostiky

	6.4Logopedická diagnostika u osob s mentálním postižením
	6.4.1Cíl
	6.4.2Logopedické vyšetření u skupiny osob s mentálním postižením


	II. PRAKTICKÁ ČÁST
	7.Cíl
	8.Použité metody
	9.Diagnostický materiál P-S-S-G
	9.1Popis a charakteristika 
	9.2Struktura P-S-S-G

	10.Harmonogram šetření
	10.1Přípravná fáze
	10.2Realizační fáze 
	10.3Vyhodnocovací fáze

	11.Charakteristika souboru
	12.Analýza dat
	12.1Kvantitativní hodnocení
	12.1.1   Kvantitativní analýza výsledků probandů
	12.1.2   Kvantitativní analýza výsledků úkolů

	12.2   Kvalitativní hodnocení 

	13.Diskuze
	14.Závěr a doporučení
	Seznam použité literatury:
	Přílohy
	Přílohy
	I. POROZUMĚNÍ
	II. EXPRESE

