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ABSTRAKT 

Hlavním tématem diplomové práce jsou možnosti rozvoje komunikačních 

dovedností v předškolním věku v rámci mimoškolních aktivit. Předmětem výzkumného 

šetření je kvalitativní výzkum s cílem zjistit vliv skupinových lekcí logopedické intervence 

na komunikační dovednosti dětí navštěvujících běžnou mateřskou školu. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – část teoretická a část praktická. 

Teoretická část poskytuje základní informace o celkovém vývoji dítěte od narození 

do nástupu do školy. Popsán je tedy vývoj motorických schopností dítěte, vývoj smyslového 

vnímání (zrakové a sluchové vnímání) a vývoj komunikační schopnosti dítěte. Každá část 

obsahuje mimo jiné i informace o možnostech stimulace jednotlivých oblastí vývoje dítěte. 

Dále teoretická část vymezuje a popisuje narušenou komunikační schopnost. Detailně 

se práce věnuje těm druhům narušené komunikační schopnosti, které jsou v dětské populaci 

nejčastější. V návaznosti na výzkumné šetření je popsána i narušená komunikační schopnost 

u osob s vadou sluchu. 

Praktická část je pojata jako kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, 

zda skupinové lekce logopedické intervence mají vliv na vývoj komunikačních dovedností 

dětí v předškolním věku. Dílčím cílem výzkumného šetření je tvorba dvanácti plánů 

skupinových lekcí zaměřených na problémové oblasti komunikačních dovedností 

respondentů výzkumu. Přehled problémových oblastí komunikačních dovedností 

byl sestaven na základě vstupní orientační diagnostiky komunikačních dovedností, která 

probíhala u každého respondenta individuálně.  
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komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, 

předškolní věk, mimoškolní aktivity 

  



 

ABSTRACT 

The main topic of the Master's thesis are the possibilities of development 

of communication abilities during the preschool age through extracurricular activities. 

The research study is qualitative and its goal is to determine the effect of group speech 

therapy sessions on the communication abilities of children attending a mainstream 

preschool. 

The Master's thesis is divided into two parts – a theoretical and a practical part. 

The theoretical part provides basic information about the overall development of children 

from the time of birth until reaching school age. It describes the development of children's 

motor skills, the development of sensory perception (visual and auditory perception) 

and the development of communication abilities. Each part also contains information 

about the possibilities of stimulating the individual areas of development. The theoretical 

part also defines and describes impaired communication ability. The thesis deals in more 

detail with the types of impaired communication ability which occur frequently 

in population. Based on the research study, a description of impaired communication ability 

in hearing-impaired people is provided. 

The practical part consists of a qualitative research study. The goal of the study 

is to determine whether group speech therapy sessions affect the development 

of communication abilities in preschool children. A secondary goal of the research study 

is the development of twelve group session plans which focus on problem areas 

of communication abilities in the study participants. The overview of problem areas is based 

on initial diagnostic assessments of communication abilities. Assessments were carried 

out individually for each participant. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá vlivem mimoškolních aktivit na komunikační dovednosti 

dětí navštěvujících běžnou mateřskou školu. Práce je koncipována do dvou částí – část 

teoretická a část praktická. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které poskytují 

základní informace týkající se dětského vývoje a narušené komunikační schopnosti dětí 

v předškolním věku. Praktickou část představuje kvalitativní výzkum realizovaný v běžné 

mateřské škole. 

V teoretické části je nejprve popsán vývoj dítěte od narození do nástupu do školy. 

Kapitola je rozdělena na vývoj motorických schopností dítěte, do které spadá hrubá i jemná 

motorika, dále na vývoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání). V závěru 

kapitoly lze nalézt detailní popis vývoje komunikační schopnosti. Součástí každé 

podkapitoly jsou možnosti stimulace dané oblasti. Na tuto část úzce navazuje kapitola třetí, 

která si klade za cíl popsat vybrané druhy narušené komunikační schopnosti, které 

se nejčastěji vyskytují v dětské populaci. Součástí kapitoly je také popis NKS u dětí s vadou 

sluchu. Tato problematika je zde zařazena z důvodu přítomnosti sluchové vady u jednoho 

z respondentů výzkumného šetření. 

Praktická část je pojata jako kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda 

skupinové lekce logopedické intervence mají vliv na vývoj komunikačních dovedností dětí 

v předškolním věku. Dílčím cílem výzkumného šetření byla tvorba 12 plánů skupinových 

lekcí logopedické intervence. V souvislosti s cíli výzkumného šetření byly stanoveny tři 

výzkumné otázky. Získané informace jsou popsány v závěru poslední kapitoly spolu 

s doporučeními pro pedagogickou praxi. 
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2 Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy 

Cílem této kapitoly je podat detailní popis vývoje dítěte od jeho narození až po nástup 

do prvního ročníku základní školy. Nejprve se kapitola zaměřuje na vývoj motorických 

schopností dítěte a je zde popsán vývoj hrubé i jemné motoriky dítěte. Následně se kapitola 

zabývá vývojem zrakového a sluchového vnímání. V poslední části je popsán vývoj 

komunikační schopnosti dítěte. Závěr každé dílčí kapitoly je věnován námětům pro rozvoj 

jednotlivých dovedností a schopností. 

 

2.1 Vývoj motorických schopností dítěte 

Přirozeným projevem a potřebou každého jedince je pohyb. Každý nový pohyb, který 

dítě zvládne, je prostředkem k poznání okolí a získání nových zkušeností, dovedností 

a návyků, které tvoří základ pro jeho další vývoj (Opařilová, 2010). Bednářová (2015) uvádí, 

že úroveň motorických schopností ovlivňuje fyzickou zdatnost dítěte, výběr pohybových 

aktivit, zapojení dítěte do kolektivu, vnímání, řeč, kresbu a později i psaní.  

Na motorické schopnosti a dovednosti je pro lepší přehlednost nazírat v několika 

rovinách, a to v rovině hrubé motoriky, jemné motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel 

a motoriky očních pohybů (Bednářová, 2015).  

 

2.1.1 Hrubá motorika 

Hrubá motorika je zajišťována velkými svalovými skupinami, jedná se o souhrn 

pohybových aktivit dítěte, které vedou k postupnému ovládání a držení těla, koordinaci 

horních a dolních končetin a rytmizaci pohybů. Práce těchto velkých svalových skupin 

umožňuje lokomoci a nelokomoční pohyby. Pod pojem lokomoce spadá chůze, skákání či 

plavání, k nelokomočním pohybům můžeme zařadit např. sezení, tahání či strkání. 

(Opařilová, 2010) 

 

Vývoj hrubé motoriky závisí na několika vnějších i vnitřních faktorech. Opařilová 

(2010) mezi tyto faktory řadí např. genetické předpoklady, způsob výživy v prenatálním 

i postnatálním období, pohybovou výchovu a stimulaci, individuální zvláštnosti dítěte 

či jeho duševní vývoj. 

Je důležité zmínit, že změny pohybových dovedností probíhají po celý život 

a projevují se především změnami v nervosvalové koordinaci, změnami v kontrole a řízení 



10 

pohybových aktivit a v kvalitě provedení těchto aktivit. Přirozeným zráním či výcvikem 

se mohou pohybové dovednosti zlepšovat, nebo naopak v důsledku vady, nemoci či úrazu 

se již nabyté dovednosti mohou zhoršovat. (Opařilová, 2010). 

Následující část kapitoly bude zaměřena na vývoj hrubé motoriky v jednotlivých 

vývojových stádiích dítěte. 

 

Novorozenecké období 

Za novorozenecké období je považován první měsíc života dítěte. Opařilová (2010, 

s. 45-46) uvádí, že „V bdělém stavu zaujímá novorozenec většinou asymetrické postavení 

končetin (tonicko šíjní reflex či šermířský reflex). Spontánní pohyby jsou živé, ale omezené. 

Ve vzpřímené poloze neudrží hlavičku a pěsti jsou většinou zaťaté. Po narození jsou 

končetiny v poloze na bříšku v úplném flexním (pokrčení) držení a hlavičku dítě otáčí 

ze střední polohy stranou. Typické jsou reflexní plazivé pohyby a reflexní chůze. V sedě 

hlava klesá dopředu a záda jsou výrazně kulatá.“ 

Ihned po narození je u zralých novorozenců vybavitelný Moroův reflex1, který mizí 

mezi třetím a šestým měsícem (Opařilová, 2010). 

 

Kojenecké období 

Kojenecké období je obdobím od začátku druhého měsíce do konce prvního roku 

života dítěte a je charakteristické především rychlým psychomotorickým vývojem. 

Mezi prvním a třetím měsícem se dítě z polohy na břiše pokouší zvednout hlavu, 

koncem tohoto období již udrží hlavu zdviženou, opírá se o předloktí a začíná zvedat nohy 

(Zelinková, 2017).  

Ve čtvrtém měsíci dítě při natahování do sedu zvedá hlavu a má lehce ohnuté nohy, 

tato poloha na břiše je nestálá a dítě se pasivně převrací na záda. V pátém měsíci se dítě 

pokouší houpat na břiše, aniž by se opíralo, a zvedá dolní končetiny, které opakovaně 

natahuje, hovoříme o tzv. „plavání“. Dítě se koncem pátého měsíce umí převrátit na bříško 

a pohybovat se dopředu plazením a lezením. (Opařilová, 2010)  

                                                 
1 Moroův reflex je fyziologický reflex, při kterém se zkouší mozkové či nervové funkce novorozence. Jedná 

se o úlekovou reakci, kdy dítěti lehce nadzdvihneme trup a hlavičku a necháme ji spadnout. Dítě by v první 

fázi mělo rozhodit ruce a v druhé fázi je přitáhnout. Reflex je provázen často pláčem. Pokud reflex není 

přítomný, je zde možné poškození mozku. (Zdroj: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/morouv-reflex) 
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V šestém měsíci dítě již poměrně dobře kontroluje pozici hlavy a pomáhá 

při přitahování do sedu. S oporou dítě již sedí vzpřímeně, páteř je zakřivená pouze 

v bedrech, bez opory začíná být dítě schopné sedět na krátkou chvíli (tamtéž). 

Mezi sedmým a devátým měsícem dítě začíná častěji sedět samo bez opory, přičemž 

z této pozice začíná vnímat svět z jiného zorného úhlu. Dítě je schopné uchopit předmět 

a manipulovat s ním. Kolem devátého měsíce začíná dítě lézt po čtyřech a s oporou se udrží 

ve stoji, při držení se za obě ruce zvládá chůzi dopředu. (Zelinková, 2017) 

Na konci kojeneckého období, tedy mezi 10. a 12. měsícem, dítě samo střídá polohu 

v sedě a lezení po čtyřech. Nejdříve začíná chodit kolem nábytku, poté dělá první samostatné 

krůčky.  Okolo 12. měsíce začíná dítě stát jistě bez opory. (Zelinková, 2017) 

 

Zelinková (2017) uvádí, že intenzivní a cílená cvičení mohou tento vývoj urychlit. 

Pokládá si však otázku, zda akcelerace vývoje přináší vždy užitek. Negativní vliv urychlení 

motorického vývoje Zelinková vidí v takových případech, kdy se jedná spíše o zvednutí 

sebevědomí rodičů, např. obkládání dítěte polštáři, aby začalo dříve sedět či používání 

chodítek, která mají pomoci k dřívějším samostatným krůčkům. Tyto pomůcky 

dle Zelinkové nepodporují přirozený vývoj dítěte a nevedou k posílení odpovídajícího 

svalstva, dokonce ani k lepší koordinaci pohybů. 

 

Batolecí období 

Batolecí období je věkově vymezeno od začátku druhého do konce třetího roku 

života dítěte. V tomto období je potřeba pohybu pro dítě jednou ze základních potřeb 

(Bednářová, 2015).  

Mezi 13. a 18. měsícem dítě zdokonaluje svou chůzi, je schopné zastavit se před 

překážkou či toporně běžet. Ve dvou letech dítě umí slézt a vylézt z postele, chodit 

po nerovnoměrném terénu, jít ze schodů přísuvným krokem a poměrně dobře běhat. 

Mezi druhým a třetím rokem dochází k celkovému zlepšení v koordinaci pohybů, dítě 

již zvládá např. střídání nohou při chůzi do schodů, posléze i ze schodů či jezdit na tříkolce. 

(Opařilová, 2010) 
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Předškolní věk 

Předškolní věk bývá vymezován v rozmezí tří až šesti let života dítěte (popř. vstupem 

dítěte do školy). Opařilová (2010) zmiňuje, že vývojové změny jsou v tomto období již méně 

nápadné, protože dochází spíše k rozvoji pohybové obratnosti.  

Mezi 3. a 4. rokem se dítě učí stát na jedné noze, skákat do dálky z místa i s rozběhem 

či udělat kotrmelec. V pěti letech by dítě mělo být schopné zvládnout skok na jedné noze 

a přeskakování z jedné nohy na druhou. V šesti letech by pak dítě mělo umět stát na jedné 

noze i se zavřenýma očima. Dochází také k lepšímu ovládání motoriky při činnostech 

jako je jízda na koloběžce, kole, lyžování či bruslení. (Zelinková, 2017)  

Zelinková (2017) dodává, že na konci předškolního období a na začátku mladšího 

školního věku se pohyby stávají účelnější, přesnější a úspornější. 

 

2.1.2 Jemná motorika 

Nedílnou součástí motoriky je i motorika jemná, která může významně ovlivnit 

soběstačnost jedince (Opařilová, 2010). Jemná motorika je definována jako schopnost 

obratně a kontrolovaně manipulovat s malými předměty v malém prostoru. A zahrnuje 

všechny pohybové aktivity, které jsou prováděné drobnými svalovými skupinami, zejména 

rukou a ústy, které vyžadují přesnost při plnění motorického úkolu. (Vyskotová, 2013) 

Pod pojem jemná motorika řadíme grafomotoriku, logomotoriku, mimiku, 

oromotoriku a vizuomotoriku (Opařilová, 2005). 

 

Vývoj jemné motoriky 

V novorozeneckém období jsou pohyby dítěte spontánní a reflexní. Dítě spontánně 

pohybuje horními končetinami, tyto pohyby jsou rychlé a nekoordinované. Po narození 

má dítě ruce sevřené v pěsti a palec je flektován do dlaně. Pokud do dlaně dítěte vložíme 

prst, dítě prst reflexně uchopí. Tento reflexní úchop je nepodmíněný a je nejsilnější 

ve druhém týdnu života dítěte. V pátém až šestém měsíci mizí. (Opařilová, 2010) 

V kojeneckém období dítě začíná postupně uvolňovat sevření ruky a okolo čtvrtého 

měsíce začíná vědomě uchopovat předměty. V šestém měsíci dítě uchopuje předměty 

tzv. hrabavým dlaňovým úchopem, začíná tedy používat čtyři prsty s vyloučením palce 

a předměty bere oběma rukama. V sedmém měsíci by dítě mělo předměty zachycovat 

nadhmatem mezi napjatý palec a ukazováček. Na konci tohoto období dítě bere už i malé 

předměty tzv. klešťovým úchopem (tedy ohnutým palcem a ukazováčkem v opozici) a umí 
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také předměty pouštět, což je mnohem náročnější než samotné uchopování předmětu. 

(Opařilová, 2010) 

V batolecím období dochází k významným změnám, a to především v oblasti jemné 

a hrubé motoriky a v řeči. U dítěte postupně mizí provádění zbytečných pohybů a zůstávají 

účelové pohybové vzory, které jsou přesnější a diferencovanější (tamtéž). Opařilová (2010) 

uvádí, že mezi první a druhým rokem se dítě snaží o první „čárání“, přičemž tužku drží celou 

dlaní a čmárání je nahodilé a nepřesné. U tříletého dítěte můžeme vidět, že se již o kresbu 

zajímá a po jejím dokončení ji většinou pojmenovává, a to na základě podobnosti 

se skutečností (tamtéž). 

V předškolním věku je možné zaznamenat zpomalení vývoje, vývoj je plynulejší, 

pohyby jsou koordinovanější a začínají se vyhraňovat první rozdíly mezi dětmi (Opařilová, 

2010).  Ve čtyřech letech se začíná vyhraňovat lateralita2 a většina dětí používá přednostně 

jednu ruku jako obratnější a aktivnější (Bednářová, 2015). Za dominantní ruku 

je považována ta, která vykonává pohyb a uplatňuje se především ve složitějších úkonech, 

které jsou náročné na koordinaci a přesnost (srov. Bednářová, 2015; Opařilová, 2010). 

 

Grafomotorika a kresba 

Vyskotová (2013, s. 15) definuje grafomotoriku jako „souhrn pohybových aktivit 

související s prováděním grafických činnost. Jedná se o soubor psychomotorických činností, 

které jedinec vykonává při grafické činnosti (psaní, kreslení, rýsování, obkreslování, 

malování atd.).“ Grafomotorika se rozvíjí individuálně v průběhu vývoje dítěte, přičemž 

se postupně zdokonaluje koordinace rukou a očí. U dětí stejného věku je možné 

za normálních okolností spatřit přibližně stejné znaky kresby (tamtéž). 

 

Davido (1998, s. 15) ve své práci vysvětluje, proč je kresba důležitá: „Během 

posledních doby se ukazuje, že dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání 

osobnosti dítěte. Kresba není pouhou hrou nebo sněním, zahrnuje jak hru a snění, tak realitu, 

takže ji nelze opomíjet.“  

 Dětská kresba se vyvíjí v závislosti na vývoji jedince bez ohledu na jeho umělecké 

schopnosti, v případě, že je provedení kresby neobratné, nemusí se nutně jednat o příznak 

                                                 
2 Lateralitu lze rozdělit do několika typů: leváctví (levá strana převažuje u všech párových orgánů), praváctví 

(pravá strana převažuje u všech párových orgánů, zkřížená lateralita (dominantní párové orgány jsou na obou 

stranách), nevyhraněná lateralita (tedy kolísavá asymetrie a symetrie párových orgánů) či ambidextrie tedy 

oboustrannost (zdroj: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/02-02-motorika.html) 
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duševní zaostalosti, uvádí Davido (1998). Kresba dítěte prochází několika stádii, od stádia 

tzv. „čmáranic“, přes stádia „čárání“, „hlavonožců“, „rozkouskovaného těla“, stádia 

„sklápění“ až po stádium vizuálního realismu (tamtéž). 

 V praktické části práce jsou ukázány kresby postavy jednotlivých probandů 

výzkumu. V kresbě lidské postavy je možné najít určitou symboliku. Davido (1998) uvádí, 

že dítě do kresby postavy promítá celé své „já“. Jelikož vyhodnocení kresby dítěte je velmi 

složitý proces, který je prováděn psychology či psychiatry, nebude v rámci této práce kresba 

detailně zkoumána.  

 

Logomotorika a oromotorika 

Oromotorika zahrnuje pohyby mluvních orgánů za pomoci svalů v orofaciální 

oblasti. Uplatňuje se především v sebesycení (žvýkací a polykací funkce, sání, špulení rtů 

aj.) a v dalších motorických aktivitách v této oblasti. Oromotorika úzce souvisí 

s logomotorikou a mimikou. (Vyskotová, 2013) 

 Termín logomotorika zahrnuje pohybovou aktivitu mluvních orgánů při artikulované 

řeči a je součástí verbální sdělovací motoriky. Během řeči hrají hlavní roli svaly v oblasti 

úst. Ty vykonávají rychlý sled pohybů, které na sebe buď řetězově navazují, nebo 

se navzájem prolínají. Při promluvě zastupují důležitou roli také respirace (dýchání) a fonace 

(tvorba hlasu). (Vyskotová, 2013) 

 

Mimika  

Termín mimika vznikl z řeckého slova mimeomai, v překladu napodobovat 

či představovat. Vyskotová (2013, s. 17-18) uvádí, že „mimiku představuje jednak pohybová 

aktivita svalů obličeje s cílem vyjádřit se výrazem tváře (jako nonverbální vyjádření 

myšlenek, záměrů, pocitů), jednak podvědomá pohybová aktivita k vyjádření emocí. (…) 

Mimika je úzce spjata s očním kontaktem. Patří mezi vizuálně-motorické komunikační 

systémy. Jako nemanuální složka, nevyužívající ruce ke sdělování, mají výrazy obličeje 

(spolu s pohledem, pozicí těla, pohybem hlavy a trupu) důležitý sdělovací obsah, který 

dotváří kontext sdělovaných informací.“ 

Toto tvrzení by bylo vhodné doplnit informací, že pod pojem vizuálně-motorický 

komunikační systém spadají znakové jazyky (pro nás český znakový jazyk), které 

se od mluvených jazyků liší způsobem své existence (Macurová, 1994).  
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Vizuomotorika 

Vizuomotorika propojuje pohyby očí s pohyby těla a souvisí se zpětnovazební 

zrakovou kontrolou souhry pohybů rukou při manipulaci, popř. při grafomotorice. 

Vizuomotorika, jak uvádí Vyskotová (2013), souvisí s vizuospaciálními (tedy zrakově-

prostorovými) funkcemi mozku a je podkladem pro schopnost integrace zrakových vjemů 

s jemnou motorikou, která je důležitá pro rozvoj grafomotorických schopností dítěte. 

Bednářová (2015) uvádí vizuomotorické prvky, které je dítě schopné zvládnout 

v závislosti na svém věku. Okolo čtvrtého roku života by dítě mělo zvládnout udělat čáru 

mezi dvěma liniemi (dráhami), mezi čtvrtým a pátým rokem by dítě mělo umět 

nepřerušovaně obtáhnout jednu linii, v šesti letech by pak mělo být schopné překreslit 

obrázek dle předlohy (jednoduchý obrázek s několika detaily). 

 

2.1.3 Náměty aktivit pro rozvoj motorických schopností 

Opařilová (2010, s. 50) uvádí, že „Podpora rozvoje hrubé motorky má obrovský 

význam při utváření celé osobnosti jedince s hybným postižením. Pohybově omezení jedinci 

mají snížené množství různých podnětů, často hovoříme i o redukci zkušeností, zejména 

sociálního charakteru.“ Aby se snížilo riziko vzniku citové, psychické a zvláště zkušenostní 

deprivace je důležité dítě od raného věku vhodně stimulovat a vytvářet dostatečné množství 

podmínek pro samostatné experimentování a učení (tamtéž). 

V raném věku je možné využít různé způsoby polohování. V praxi se rozlišují polohy 

léčebně preventivní, vyšetřovací, aktivní úlevové (přirozené) a pasivní (tamtéž). Vhodnost 

základních rehabilitačních technik je nutné probrat s odborníky. Cvičení by měla být 

realizována hravou formou, a jak uvádí Opařilová (2010), především s láskou a obrovskou 

dávkou trpělivosti. 

U dětí po třetím roce života podporujeme tělesné aktivity, jako je např. chůze, skákání, 

seskakování, běh, lezení, přelézání a podlézání, kutálení míčkem, udržování rovnováhy při 

chůzi po méně rovném terénu, chůzi po schodech, jízdu na tříkolce a mnohé další. Po třetím 

roce by dítě mělo mít při běhu také zřetelnou odrazovou fázi. (Bednářová, 2015) 

 Bednářová (2015) upozorňuje, že pokud má dítě ve výše zmíněných činnostech 

obtíže a jeho obratnost se výrazně odlišuje od vrstevníků, je nejisté či bojácné, je třeba dítěti 

umožnit dostatek pohybu s možností spontánního běhání venku, překonávání překážek a her 

s ostatními dětmi. Dítěti bychom měli dodávat odvahu a povzbuzovat jej, samozřejmě 

v mezích a takovým způsobem, abychom v dítěti nevyvolali pocity méněcennosti 
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či nezapříčinili negativní postoj k pohybovým aktivitám. Tyto spontánní pohybové aktivity 

je vhodné doplňovat cvičením v tělocvičně např. cvičení rodičů s dětmi, zařazení rytmických 

cvičení. Pokud u dítěte i nadále přetrvávají obtíže, je vhodné kontaktovat odborníky 

(např. rehabilitačního pracovníka či lékaře) a zahájit odpovídající rehabilitaci. (Bednářová, 

2015) 

 

Již od začátku života dítěte je také důležité klást zvláštní důraz na rozvoj pohybu ruky, 

protože jedině tak se u dítěte formuje opěrná, odtahovací, uchopovací a ukazovací funkce, 

které tvoří pohybový základ manipulační činnosti. (Opařilová, 2010) 

Nejprve je vhodné začít s formováním pohybů rukou (pomocí jednoduchých her 

doplněných obecně známými pohyby, např. „paci, paci, pacičky“), postupně se přidávají 

nové pohyby, které si dítě pomocí nápodoby osvojuje. Poté je vhodné rozvíjet koordinaci 

současně prováděných pohybů v různých sestavách (např. přesouvání předmětů z místa na 

místo, z ruky do ruky apod.). Pokud dítě tyto základní pohyby ovládá, začínáme trénovat 

izolovanou motoriku prstů. (Opařilová, 2010) 

Okolo třetího roku života dítěte rozvoji motoriky napomáhají každodenní činnosti, 

sebeobsluha či různé manipulační hry. Výše zmíněné činnosti nerozvíjejí pouze jemnou 

motoriku. Během těchto činností se rozvíjí i celá řada dalších schopností jako 

je např. vizuomotorická koordinace, zrakové vnímání, prostorová orientace či koncentrace 

pozornosti. (Bednářová, 2015) 

 

2.2 Vývoj smyslového vnímání 

Smyslové vnímání je proces, kterým jsou přiváděny informace z okolí prostřednictvím 

smyslových orgánů. Smyslové vnímání zprostředkovává interakci s okolím a umožňuje 

se v něm orientovat, reagovat na něj či se mu přizpůsobovat. (Žáčková, 2007) 

Mezi nejdůležitější smysly, které mají vliv na celkový vývoj jedince, patří sluch, zrak 

a hmat. S rozvojem těchto smyslů dochází k rozvoji pohybových dovedností, a naopak 

pohybové dovednosti přispívají k dokonalejšímu smyslovému vnímání. (Půstová, 1977)  

 

2.2.1 Zrakové vnímání 

Vývoj zrakového vnímání není u dětí izolovaným dějem, ale probíhá ve vzájemných 

souvislostech s ostatním smyslovým vnímáním, vývojem motoriky, řeči, s vývojem 

somatickým i s vývojem rozumovým. (Janotová, 1996a) 
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Zrakové vnímání se rapidně vyvíjí v raném a předškolním věku a je ukončeno okolo 

šestého roku života dítěte (Hamanová, 2007).  

 

Stručný přehled vývoje zrakového vnímání 

 Po porodu dítě vnímá světlo a převažuje periferní vidění nad viděním centrálním, 

jehož počátky jsou až okolo druhého týdne života dítěte. V prvním měsíci života dítě fixuje 

předmět očima střídavě, jedná se o tzv. monokulární fixaci. O měsíc později dítě fixuje 

objekt oběma očima současně, hovoří se o binokulární fixaci.  

Ve třetím měsíci života dítěte dozrává makula a dítě začíná fixovat objekt centrálně. 

Centrální trvalá fixace nastává okolo 5. měsíce života. V 6. měsíci dochází k dokončení 

vývoje makuly. Zároveň již dítě dokáže spojit dva obrázky obou očí v jeden, hovoří 

se o počátečním fúzním reflexu. Mezi 9. a 12. měsícem života se binokulární reflexy začínají 

upevňovat (reflex fixační, fúzní a akomodačně-konvergenční). 

Ve třech letech se u dítěte dokončuje reflex fúzní a akomodačně-konvergenční 

a celkové binokulární vidění se upevňuje. Mezi 5. a 6. rokem pak dochází ke stabilizace 

všech těchto reflexů. (Zobanová, 1998) 

 

2.2.2 Sluchové vnímání 

Rozvoj řeči významně ovlivňuje i sluch, který je jedním z prostředků komunikace. 

Již plod v prenatálním období vnímá sluchové podněty, které vyvolávají pohybovou reakci. 

Po narození dítě reaguje na hlas matky, který pro něj představuje bezpečí. Naopak ostré 

a hlasité zvuky (např. bouchnutí, tlesknutí) vyvolávají u dítěte úlek. (Bednářová, 2015) 

Okolo třetího a čtvrtého měsíce se dítě otáčí za zdrojem zvuku, pozitivně reaguje 

na matčin hlas, i když ji nevidí, a postupně začíná vnímat tišší a vzdálenější zdroje zvuku. 

Tato lokalizace sluchových podnětů se podílí na rozvoji prostorové orientace. Před prvním 

rokem života dítě rozumí jednodušším pokynům a častěji používaným slovům. (tamtéž) 

V předškolním věku dochází k větší diferenciaci zvuků a elementů řeči. Zdokonaluje 

se vnímání figury a pozadí (zaměření pozornosti a vyčlenění některých zvuků z pozadí). 

S vyšší koncentrací pozornosti se rozvíjí také naslouchání, kdy dítě dokáže naslouchat 

a postupně rozlišovat zvuky svého okolí. Okolo třetího roku by dítě mělo být schopné 

naslouchat krátkému příběhu a před nástupem do školy by mělo umět vyslechnout pohádku 

či příběh. (Bednářová, 2015) 
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Postupně se u dítěte rozvíjí sluchová analýza i syntéza. Okolo pátého roku by mělo 

být dítě schopné vydělovat jednotlivé hlásky, nejprve na začátku, později na konci slov. 

Uvědomování si postavení hlásek uprostřed slov či rozhláskování celých slov je proces 

dlouhodobější. (Bednářová, 2015) 

 

2.2.3 Možnosti stimulace 

V předškolním věku je rozvíjení zrakového vnímání důležité pro získávání, 

zpracování a uchování informací z okolního světa. (Bednářová, 2015) 

Při stimulaci zrakového vnímání se nejprve postupuje od vnímání konkrétních 

předmětů a manipulace s nimi k jejich znázornění. Nejprve se jedná o jednoduché obrázky 

konkrétních věcí, později se přidávají složitější obrázky, tzv. dějová zobrazení. V další fázi 

by měla být pozornost zaměřena na abstraktní tvary a symboly. Závěrem pak složitější 

schémata, ve kterých se využívají geometrické tvary, tvary připomínající písmena a posléze 

samostatná písmena. (Žáčková, 2007) 

 

Při stimulaci sluchového vnímání je důležité vycházet z poznatku, že aktivní 

produkce zvuku a jeho auditivní vnímání jsou velmi důležité a mají předcházet, je-li 

to možné, pasivnímu poslouchání toho, co produkují jiní. Malým dětem je proto vhodné 

poskytovat mnoho zvukových hraček a pozitivně reagovat na každý zvukový projev dítěte. 

(Janotová, 1996b) 

Je rovněž známé, že vnímání zvuku vzniklého vlastním pohybem či činností má 

zpětnou vazbu na řeč dítěte. Jedná se o vazbu na řečovou motoriku, na vibrotaktilní vnímání 

i tělesnou motoriku. Sluchová stimulace by tedy měla být doplňována i souběžným 

rozvíjením např. pohybových dovedností. (Janotová, 1996b) 

Na začátku stimulace sluchového vnímání je vhodné začít s využíváním 

nepohybujícího se zdroje zvuku a postupně přecházet ke zdroji pohybujícímu se. Pozornost 

by měla být nejprve věnována vnímání neřečových zvuků (přirozených, poté umělých), 

zvládá-li je dítě, přechází se na zvuky řečové. Zpočátku by měly být zvuky výrazné a jasně 

zřetelné, postupně tyto zvuky nahrazujeme zvuky méně zřetelnými, u kterých je již třeba 

větší vnímavosti a jemnějšího rozlišení. Cvičení by měla nejprve probíhat ve vhodných 

akustických podmínkách (tichá místnost, pomalá mluva, zřetelnost), později se podmínky 

mohou zhoršovat (zní doprovodná hudba, mluva v rychlejším tempu, hovor více osob 

najednou aj.). (Žáčková, 2007) 
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2.3 Vývoj komunikační schopnosti 

Řeč lidského jedince se vyvíjí od jeho narození a prochází několika typickými stádii, 

počínaje novorozeneckým obdobím až po období dospělosti (Kejklíčková, 2011). Tento 

vývoj je označován za vývoj ontogenetický. Můžeme se setkat také s termínem 

fylogenetický vývoj řeči. 

 Kejklíčková (2011, s. 17-19) definuje fylogenezi jako „vývoj druhů organismů, 

a to v dlouhodobém historickém sledu (…) Z fylogenetického hlediska lze řeč považovat 

za lidskou schopnost relativně mladou a geneticky ještě ne dokonale zajištěnou. Je proto 

také dosti zranitelná a náchylná k poruchám.“ Pro účely této práce se následující kapitoly 

věnují ontogenetickému vývoji řeči, kdy je ontogeneze v prvních stádiích vývoje plodu 

během nitroděložního života do značné míry zkrácenou a urychlenou fylogenezí (tamtéž). 

 

2.3.1 Ontogenetický vývoj řeči 

Vývoj řeči u dítěte neprobíhá jako samostatný proces, ale je ovlivňován několika 

faktory, jako je vývoj senzorického vnímání, motoriky, myšlení či socializací (Klenková, 

2006). Při popisu ontogenetického vývoje se autoři shodují na dělení vývoje řeči 

na přípravné stádium (předřečové období) a stadium vlastního vývoje řeči (srov. Klenková, 

2006; Kejklíčková, 2011, 2016; Kutálková, 2011; Lechta, 2002). 

 

Přípravná (předřečová) stadia vývoje řeči 

           Přípravné neboli předřečové stádium vývoje řeči probíhá přibližně do jednoho roku 

života dítěte. V tomto období si dítě osvojuje zručnosti a návyky, na jejichž podkladě vzniká 

později skutečná řeč. Tyto činnosti jsou charakterizovány jako předverbální3 či neverbální4 

aktivity. (Klenková, 2006) 

Kejklíčková (2016) uvádí, že okolo 12. týdne těhotenství se u plodu začne vyvíjet 

vnitřní ucho a již kolem 20. týdne těhotenství je u něj možné zaznamenat reakci na zvuky. 

Vyvíjející se plod slyší v břiše matky např. srdeční tep matky, dýchací šelesty, matčinu 

                                                 
3 Do preverbálních projevů spadá např. křik, broukání či projevy, které mají užší vazbu na budoucí zvukovou, 

slovní a mluvenou řeč dítěte. Tyto projevy postupně zanikají a jsou nahrazeny projevy verbálními (Klenková, 

2006). 
4 Neverbální aktivity jsou nezvukové i zvukové prvky, které nemusí být vázány na budoucí mluvenou řeč, 

přetrvávají v různých formách po celý život jedince. Pod tyto projevy můžeme zařadit např. zrakový kontakt, 

komunikaci na základě tělesného kontaktu při kojení aj. (Klenková, 2006). 
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mluvu, zpěv, kašel, kýchnutí apod. Zvuky zvenčí jsou značně tlumeny břišní stěnou matky 

a plodovou vodou.  

Kejklíčková (2016, s. 28) zdůrazňuje, že „sluch je neodmyslitelnou podmínkou 

vývoje řeči a je-li významně poškozen, vývoj řeči je narušen, anebo neprobíhá vůbec.“ 

V souvislosti s tímto tvrzením je důležité dodat, že je pravděpodobně myšlen vývoj mluvené 

řeči, který může být v důsledku vady sluchu narušen.  

S tvrzením, že vývoj mluvené řeči u jedinců s vadou sluchu neprobíhá vůbec, nelze 

souhlasit. U jedinců s vadou sluchu probíhají předřečové fáze shodně jako u slyšících 

jedinců až do 6. měsíce věku. Kutálková (2011) uvádí, že do půl roku věku žvatlají i děti 

prelingválně neslyšící. 

 

První projev novorozence je reflexní křik, který je vyvolaný podrážděním dýchacího 

centra přechodem z placentárního zásobování kyslíkem na plicní dýchání. Tento reflexní 

křik nemá signální význam, ale z jeho charakteru je možné usuzovat mnohé faktory 

(Klenková, 2006). Kejklíčková (2016) zmiňuje, že v tomto období se kromě křiku 

u novorozence vyskytuje i pláč, vzlykání či chrochtání. Klenková (2006) popisuje, že okolo 

6. týdne se začíná charakter křiku měnit a dostává citové zabarvení. Jak uvádí i Jedlička 

(2003), novorozenecký křik vyjadřuje nelibost na změnu teploty či na pocit hladu. Tyto 

nelibé pocity jsou vyjadřovány tvrdým hlasovým začátkem. 

Kolem 8.-10. týdne plynule období křiku přechází do období broukání, kdy se již 

objevuje měkký hlasový začátek a dítě projevuje i libé pocity (srov. Klenková, 2006; 

Jedlička, 2003; Kejklíčková, 2016, 2011).  

S tímto obdobím se prolínají začátky žvatlání, které lze dle stádia vývoje dítěte 

rozdělit na žvatlání pudové a žvatlání napodobující. Při pudovém žvatlání jsou vytvářeny 

tzv. prahlásky, prefonémy (Klenková, 2006). Jedná se o náhodné nastavení mluvidel 

současně s tvořením hlasu, nejčastěji „slabiky“ obsahují souhlásky P, B, M, T, D, H 

(Kutálková, 2011). Během 6. a 8. měsíce začíná období napodobujícího (napodobivého) 

žvatlání, kdy dítě připodobňuje své vlastní zvuky hláskám svého mateřského jazyka. 

„Zapojuje se vědomá sluchová a zraková kontrola, dítě si všímá i pohybů mluvidel 

nejbližších osob, matky, začíná napodobovat hlásky svého rodného jazyka. K napodobení 

hlásek je třeba mnoho pokusů, které nazýváme fyziologickou echolálií. V tomto období dítě 

využívá modulačních faktorů řeči, své pocity a přání vyjadřuje napodobením melodie, výšky, 

síly, rytmu řeči“ (Klenková, 2006, s. 35-36).   
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Následuje stádium rozumění, které začíná dle Jedličky (2003) mezi 8. a 9. měsícem 

či dle Klenkové (2006) okolo 10. měsíce. Ve stádiu porozumění řeči dítě ještě nechápe obsah 

jednotlivých slov, která slyší, ale diferencuje sdělení na základě melodie, přízvuku, 

zabarvení v hlase mluvčího a slyšené zvuky asociuje s vjemem či představou konkrétní 

situace, která se často opakuje (srov. Klenková, 2006; Jedlička, 2003). 

 

Vlastní vývoj řeči 

 V současné době je začátek tohoto období datován okolo prvního roku života dítěte 

(Klenková, 2006). Vlastní vývoj řeči se dělí do čtyř na sebe navazujících stádií – stadium 

emocionálně-volní, stádium asociačně-reprodukční, stadium logických pojmů a stadium 

intelektualizace řeči. 

Emocionálně-volní stádium je počátečním obdobím vlastní řeči, ve kterém dítě 

vyjadřuje svá přání, pocity či prosby a používá k tomu skutečný verbální projev (Klenková, 

2006). Nejprve dítě hovoří v jednoslovných větách, slova mohou být jednoslabičná 

či víceslabičná a jsou vázány na skutečnou osobu či věc a mají komplexní význam věty.  

V období mezi 1,5 až 2 roky se mluvení objevuje jako činnost a hovoříme 

o tzv. egocentrickém stadiu vývoje řeči (tamtéž). Jedlička (2003) toto stádium označuje jako 

období napodobování, které začíná mezi 9. a 12. měsícem. Okolo 9. měsíce dítě napodobuje 

pouze zvuky, ve 12. měsíci se již začínají objevovat první slova. Následující rozvoj 

komunikačních dovedností již neuvádí. 

 Ve stádiu asociačně-reprodukčním je řeč stále na prvosignální úrovni a zůstává zde 

spojení výrazu s konkrétním jevem, avšak slova nabývají prvotní pojmenovávací funkci. 

Mezi druhým a třetím rokem života dítěte dochází k prudkému rozvoji komunikační 

schopnosti, pomocí níž se učí dosahovat drobné cíle a snaží se s dospělými komunikovat 

stále častěji. (Klenková, 2006) 

 Stádium logických pojmů začíná okolo třetího roku života dítěte a je přechodem 

z první signální soustavy do druhé. Dítě tedy začíná pomocí abstrakce a zevšeobecňování 

chápat slova jako všeobecné označení (Klenková, 2006). Toto období náročných 

myšlenkových operací může zapříčinit fyziologickou neplynulost (např. opakování hlásek, 

slabik, slov apod.). 

 Ve stádiu intelektualizace řeči (přelom 3. a 4. roku života) dítě vyjadřuje své 

myšlenky s dostatečnou přesností jak obsahově, tak formálně. V tomto stádiu si dítě 
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kvantitativně osvojuje nová slova, prohlubuje a zpřesňuje obsah slov a gramatických forem. 

Tato etapa pokračuje až do dospělosti.  (Klenková, 2006) 

 

2.3.2 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 

Aby se mohla řeč u dítěte správně a bez překážek rozvíjet, musí být splněny 

následující podmínky. Jedlička (2003) řadí mezi nezbytné podmínky pro správný vývoj řeči 

nepoškozenou centrální nervovou soustavu, normální intelekt, normální sluch, vrozenou 

míru nadání pro jazyk a adekvátní sociální prostředí (otázka stimulace k řeči). Kutálková 

(2011) k výše zmíněným podmínkám přidává navíc podmínku správného dýchání, správnou 

tvorbu hlasu, artikulaci, intaktní sluchové a zrakové vnímání a v neposlední řadě správnou 

motoriku a pohybovou koordinaci. 

Je důležité dodat, že při posuzování jednotlivých položek musíme brát v úvahu věk 

dítěte. Kolem pátého roku života by však u většiny jedinců měly být tyto podmínky splněny. 

 

2.3.3 Možnosti stimulace vývoje řeči 

Vývoj řeči je u dítěte nutné stimulovat již od narození. Z počátku hraje nejdůležitější 

roli matka a nejbližší okolí dítěte, později i učitelky v mateřské škole. (Klenková 2015) 

Následující text obsahuje několik vybraných technik a doporučení, které jsou vhodné pro 

stimulaci a mohou být použity jak rodiči, tak pedagogy v předškolním zařízení.  

 

Jednou z nedirektivních komunikačních technik je mapování kontextu neboli 

komentování. Používá se k popisu předmětů, dějů, činností a událostí, které dítě v daném 

okamžiku pozoruje. V praxi existují tři typy mapování: komentování kontextu; komentování 

činnosti dospělou osobou během společné aktivity s dítětem (self-talking) a komentování 

činnosti dítěte (parallel-talking). Díky technice mapování si dítě osvojuje nové pojmy, 

slovosled či kombinaci slov. (Mikulajová, 2002) 

Techniku je vhodné používat při běžných denních aktivitách a hrách. Je důležité uvést, 

že řeč dospělého by měla být během komentování jen o něco rozvinutější než aktuální 

dosažená řečová úroveň dítěte. Např. když dítě nehovoří vůbec, dospělý mapuje na úrovni 

jednoslovných projevů. Pokud dítě je ve fázi jednoslovných promluv, rodič/pedagog mapuje 

na úrovni dvojslovných projevů. (tamtéž) 
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Jako další strategii uvádí Mikulajová (2002) otázky, prostřednictvím kterých se dospělá 

osoba snaží vyvolat odpověď dítěte a získat tak informaci či odpověď ano/ne. 

Při komunikaci s dítětem neexistují správné a špatné otázky, ale kladení otázek může být 

efektivní či neefektivní. Neefektivním způsobem kladení otázek může být např. špatné 

přizpůsobení se úrovně řeči dítěte, převažující otázky, které provokují pouze odpovědi 

„ano/ne“, špatné načasování otázky (dělá-li dítě jedno a matka se ptá na druhé) či stálé 

opakování té samé otázky.  

Mikulajová (2002, s. 73) doporučuje: „vždy čekat na odpověď dítěte, ptát 

se na to, co dítě umí a zná, otázkami přímo namodelovat odpověď pro dítě. Zejména na vyšší 

řečové úrovni je dobré se ptát tzv. otevřenými otázkami, a ne zavřenými, které poskytují 

minimální prostor k odpovědi.“ Za důležitou dovednost považuje také umění přeformulovat 

otázky složité na otázky jednodušší v případě, že dítě neodpovídá. 

 

Mezi strategie, které jsou často spontánně používané, lze zařadit správnou formu 

opravy promluvy dítěte. Opravou je chápáno přeformulování nebo správné zopakování 

promluvy dítěte. Tím je dítěti dána zpětná vazba k tomu, jak mělo správně říci to, co říci 

chtělo. Nikdy by však nemělo být vyžadováno následné zopakování správné věty. 

(Mikulajová, 2002) 

S opravami se pojí také uznání, kterým dítěti dáme najevo, že jej posloucháme. 

Především u málo komunikativních dětí a dětí, jejichž řeč je méně srozumitelná, je důležité 

ocenit jakýkoli komunikační záměr. Prostřednictvím uznání dítě začíná chápat, že samotné 

mluvení má nějakou hodnotu a lze jím vyjádřit svá přání a potřeby. (tamtéž) 

 

 U starších dětí lze používat techniku prodlužování. Tato technika je často nazývána 

jako „konverzační lešení“, kdy dospělá osoba odpovídá na projevy dítěte sémanticky 

příbuznými promluvami. Různé výzkumy potvrdily, že tato technika urychluje nástup 

víceslovných promluv. (Mikulajová, 2002) 

 Jako další aktivity pro rozvoj řeči dítěte jsou rodičům a pedagogům mimo jiných 

doporučovány společné hry, běžné činnosti či čtení z knih. 
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3 Narušená komunikační schopnost v předškolním věku 

Předmětem zájmu současného vědního oboru logopedie je narušená komunikační 

schopnost. V zahraniční odborné literatuře se můžeme setkat s následujícími termíny: termín 

communicative disability je používán v anglické terminologii, termíny gestörte 

Kommunikationsfähigkeit či Störung von Kommunikationsfähigkeit jsou používány 

v německé odborné literatuře, v ruštině se setkáme s termínem narušennaja 

komunikacionnaja spasobnosť a ve francouzské odborné literatuře je běžně používán termín 

trouble de la capacité communicative. (Klenková, 2006) 

Chceme-li se zabývat narušenou komunikační schopností (dále NKS), je naším 

východiskem komunikace jako taková. Lechta (2003a, s. 17) uvádí, že „způsob, jakým 

budeme pojímat komunikaci, bude totiž determinovat i způsob, jakým budeme chápat 

narušenu komunikační schopnost i logopedii samu.“  Komunikace v životě člověka 

představuje aktivitu, díky které se během celého svého života projevuje, a v neposlední řadě 

i aktivitu, kterou se nakonec z tohoto světa „odhlašuje“. (tamtéž) 

Klenková (2006) zdůrazňuje, že narušenou komunikační schopnost je důležité vnímat 

v celé její šíři. Není tedy možné se zabývat např. pouze foneticko-fonologickou stránkou 

řeči, protože by se jednalo o velmi zúžený pohled. Při sledování komunikační schopnosti 

jedince a jeho narušené komunikační schopnosti je důležité se zaměřit i na další roviny 

jazyka jako je lexikálně-sémantická rovina, morfologicko-syntaktická rovina a pragmatická 

stránka řeči. (Klenková, 2006) 

Lechta (2003a) vymezuje několik základních cílů, které by měly být přítomny 

při logopedické diagnostice NKS. Nejprve je potřeba zjistit, zda se jedná o NKS, 

anebo o fyziologický jev. Pokud je to možné, je nutné odhalit příčinu a etiopatogenezi NKS 

a určit, zda NKS v klinickém obraze dominuje, anebo jde o symptom jiného onemocnění. 

Důležité je také zjistit, zda si osoba s NKS své narušení uvědomuje. V neposlední řadě 

je nezbytné určit stupeň a formu NKS a navrhnout případná terapeutická opatření. (Lechta, 

2003a). 

 Lechta (2003a) také zmiňuje, že za NKS nejsou pokládány tyto fyziologické stavy 

při vývoji řeči dítěte: 

• Fyziologická nemluvnost – dítě nemluví před dovršením prvního roku života 

• Vývojová dysfluence (neboli neplynulost) – jedná se o „normální“ projev 

neplynulosti v řečovém projevu okolo třetího roku života dítěte 
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• Fyziologická dyslálie – nesprávná výslovnost některých hlásek před dovršením 

pátého roku života, myšleno jednoduchou dyslálii bez závažných orgánových 

odchylek, poruch sluchu a dalších 

• Fyziologický dysgramatismus – nesprávné tvary v jazykovém projevu v rámci 

morfologicko-syntaktické rovině přibližně do čtvrtého roku života 

 

Definici, která splňuje všechny výše uvedené požadavky, představuje definice Viktora 

Lechty (2003b, str. 17) následovně: „Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, 

když některá rovina jeho jazykových projevů (příp. několik rovin současně) působí 

interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru.“   

  

V tuzemské odborné literatuře i logopedické praxi se od 90. let minulého století užívá 

klasifikace NKS dle nejtypičtějšího symptomu dané narušené komunikační schopnosti 

(srov. Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2003; Lechta, 2003b).  

Narušená komunikační schopnost je dělena do těchto 10 základních kategorií: poruchy 

vývoje řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), získané orgánové poruchy řečové 

komunikace (afázie, syndrom demence a poruch komunikace), získaná psychogenní 

nemluvnost (mutismus), narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie), narušení fluence řeči 

(balbuties, tumultus sermonis), narušení článkování řeči (dyslálie, dysartrie), narušení 

grafické stránky řeči, symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu a kombinované vady 

a poruchy. 

V následujících kapitolách budou detailně popsány ty druhy NKS z výše zmíněných, 

které se nejčastěji vyskytují v dětské populaci a také NKS u dětí s vadou sluchu. 

 

3.1 Etiologie poruch narušené komunikační schopnosti 

Etiologie narušené komunikační schopnosti je různorodá. Narušení komunikační 

schopnosti může vzniknout na podkladě orgánové či funkční příčiny. Při dělení příčin NKS 

se využívají dvě základní hlediska – hledisko časové a lokalizační. (Klenková, 2006) 

 

Z časového hlediska mohou být příčiny narušené komunikační schopnosti prenatální, 

perinatální či postnatální. Pod prenatální příčiny NKS, tedy příčiny v období vývoje plodu 

před jeho narozením, se řadí např. úrazy, infekční onemocnění matky, Rh-inkompatibilita, 

encephalomalacie, nedonošenost různého stupně, pokusy o přerušení těhotenství, užívání 
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návykových látek během těhotenství apod. Mezi perinatální příčiny NKS lze zařadit 

např. asfyxii během porodu, krvácení při porodu, komplikovaný a protrahovaný porod apod. 

Postnatálními příčinami NKS mohou být např. různá cévní onemocnění, zánětlivá 

onemocnění mozku, nádory, metastázy, úrazy hlavy, degenerativní onemocnění centrálního 

nervového systému (dále CNS), toxická postižení CNS a jiné. (Klenková, 2006) 

 

Z lokalizačního hlediska se k nejčastějším příčinám NKS řadí aberace chromozomů, 

vývojové odchylky, genové mutace, orgánová poškození receptorů (receptivní či impresivní 

poruchy), poškození nejvyšších řečových funkcí (fatické poruchy), poškození efektorů 

(poškození expresivní složky řeči), narušení sociální interakce (může docházet k poruchám 

psychotické povahy) či nestimulující a nepodnětné prostředí (Klenková, 2006). Do této 

skupiny bychom mohli zařadit i civilizační vlivy uváděné Kutálkovou (2011), pod které 

začleňuje také nadbytek či nedostatek slovních, zrakových a zvukových podnětů. 

 

3.2 Vybrané druhy narušené komunikační schopnosti v dětské populaci 

Tato kapitola si klade za cíl podat základní informace o vybraných NKS, se kterými 

se často setkáváme v souvislosti s dětskou populací. Pro lepší přehlednost je kapitola 

rozdělena na dvě podkapitoly dle základního dělení narušené komunikační schopnosti 

(viz str. 25). První podkapitola pojednává o narušeném vývoji řeči, kam spadá opožděný 

vývoj řeči a vývojová dysfázie. Další kapitola popisuje narušení článkování řeči, přičemž 

pro účely této práce bude popsána pouze dyslálie, která je nejčastější NKS v dětském věku.  

 

3.2.1 Narušený vývoj řeči 

Narušený vývoj řeči (dále NVŘ) je kategorie narušené komunikační schopnosti, 

která je chápána velmi široce především z důvodu velkého množství příčin, které 

ji způsobují. Narušený vývoj řeči je chápán jako systémové narušení jedné, několika nebo 

všech oblastí vývoje řeči u dítěte s ohledem na jeho chronologický věk. NVŘ může být 

dominujícím příznakem v klinickém obrazu (například u vývojové dysfázie) nebo se u dítěte 

může vyskytovat jako součást jiných vývojových vad a onemocnění. (Mikulajová, 2011)   

Pod narušený vývoj řeči řadíme opožděný vývoj řeči a vývojovou dysfázii.  
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Opožděný vývoj řeči 

 Opožděný vývoj řeči (dále OVŘ) může být dominujícím příznakem klinického 

obrazu, nebo se může vyskytovat jako součást jiné vývojové poruchy. 

OVŘ se za samostatnou nozologickou jednotku pokládá tehdy, je-li dominantním 

příznakem poruch, které se u dítěte vyskytují. (Škodová, 2003) 

  

Opožděný vývoj řeči může být důsledkem působení několika faktorů. Sovák (1978) 

jako možné faktory uvádí faktory biologické (individuální schopnosti, dědičnost, opožděné 

vyzrávání centrální nervové soustavy, různá lehká prenatální a perinatální neložisková 

poškození CNS a faktory sociální (dítě vyrůstá v patologickém výchovném prostředí). 

V současné době jsou odborníky uznávány (kromě výše zmíněných) další možné 

příčiny OVŘ: poškození CNS již v intrauniterinním vývoji, dědičnost ve vyšší míře 

u chlapců, citová deprivace, nedonošenost, nevhodný výchovný styl (především autoritativní 

styl), disproporce mezi požadavky na dítě a jeho schopnostmi, přetížení vlivem dvoj- a více 

jazyčnosti, nepřiměřené reakce na řečový projev dítěte, nadměrné sledování televize 

a mnoho dalších (srov. Škodová, 2003; Klenková, 2006; Kutálková, 2002, 2011). 

 

 OVŘ může být, jak již bylo zmíněno výše, symptomem jiných onemocnění 

či postižení a může tvořit součást klinického obrazu mentální retardace, dětské mozkové 

obrny, poruch sluchu, vad a poruch zraku, autismu, akustické dysgnozie, orofaciálních 

rozštěpů či je v některých případech i symptomem tělesného postižení (srov. Škodová, 2003; 

Klenková, 2006). Odborníci včetně Škodové (2003) charakterizují opožděný vývoj řeči 

z řady hledisek v průběhu vývoje řeči a v závislosti na něm i jeho prognózy na: opožděný 

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

 U opožděného vývoje řeči prostého, jehož příčinou je např. dědičnost, opožděné 

vyzrávání CNS, negativní výchovný vliv či lehká porucha sluchu, je hlavním příznakem 

opoždění v oblasti řečového projevu (tamtéž). Škodová (2003, s. 92–93) uvádí, 

že „Opoždění vývoje řeči se může projevit ve šech jazykových rovinách, nebo jen v některé 

z nich. Příznaky se mění v závislosti na vývojových stupních, na nichž se dítě aktuálně 

nachází. Z počátku je nejvíce narušena obsahová stránka řeči (malá slovní zásoba 

a v důsledku toho větší pasivní než aktivní slovník, dysgramatismy na všech úrovních apod.), 

po jejím zlepšení pak jsou symptomy patrné více ve stránce formální (dlouho přetrvává 

chybná výslovnost některých hlásek nebo jejich skupin).“ 
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 Omezený vývoj řeči je přítomný u osob s mentálním postižením, s těžšími vadami 

sluchu či v extrémních případech patologického sociálního prostředí (Škodová, 2003). 

Prognóza v těchto těžších případech není příznivá a křivka vývoje řeči nedosáhne normy 

(Klenková, 2006). 

 Příčinou přerušeného vývoje řeči mohou být např. úrazy, nádorová onemocnění 

mozku, vážná duševní onemocnění či těžká psychická traumata.  Po tomto přerušení 

je možné, že vývoj řeči bude pokračovat (bude odstraněna příčina a podmínky pro další 

vývoj budou příznivé) a jedinec dosáhne normy. (Klenková, 2006) 

 Scestný neboli odchylný vývoj řeči se projevuje odchýlením se od normy v některé 

rovině řečového vývoje. Jedná se zvláště o vadnou artikulaci, která provází vývojové 

orgánové anomálie např. při těžkých rozštěpech patra či při organickém poškození mluvidel, 

kdy dochází k deformaci zvukové stránky řeči (Škodová, 2003). 

 

 Pro celistvost je důležité v krátkosti uvést i symptomy z hlediska věku. Intaktní 

jedinec do konce prvního roku života prochází přípravnými stádii vývoje řeči. V tomto 

období jedinec nemluví a neužívá slova, své potřeby projevuje prostřednictvím křiku, 

broukání a posléze žvatláním. Toto období je obdobím fyziologické nemluvnosti a trvá 

přibližně do konce prvního roku života dítěte. Kolem prvního roku života se objevují první 

slova a začíná vlastní vývoj řeči. (Klenková, 2006) 

 Pokud dítě nezačíná mluvit do konce třetího roku života, hovoříme o prodloužené 

fyziologické nemluvnosti, nemusí se jednat o vývojovou poruchu řeči (Škodová, 2003, 

s. 93-94). Škodová uvádí, že „není-li postižen sluch, intelekt, motorika ani řečové orgány, 

je-li dítě přiměřeně stimulováno výchovným prostředím a reaguje-li dítě adekvátně 

na podněty z prostředí, může jít ještě o opožděný vývoj řeči s možností dosažení úrovně 

normy.“ 

 Jestliže řečový projev dítěte po třetím roce života není v normě a výše zmíněné 

problémy přetrvávají, hovoříme o vývojové (patologické) nemluvnosti, která již spadá 

do vývojových poruch řeči. Obvykle se nejedná o úplnou němotu, ale je důležité tuto 

vývojovou nemluvnost přesně diferenciovat od získané nemluvnosti, která vzniká např. 

na neurotické bázi či na bázi organického poškození mozku. (Škodová, 2003) 

 

 Klenková (2006) uvádí, že dítě s opožděným vývojem řeči v předškolním období 

může vyzrát a vyrovnat opoždění na základě odpovídající péče, která je věnována celému 
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rozvoji a tím i rozvoji řeči. Důležitou roli sehrává podpora komunikační schopnosti, která 

by měla být prováděná ve spolupráci rodič – logoped – mateřská škola. 

 

Vývojová dysfázie 

 Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči, je narušená komunikační 

schopnost, která je řazena mezi vývojové poruchy (Klenková, 2006). Jedná se o centrální 

poruchu řeči, která je charakterizována velice širokou symptomatikou ve vlastní řečové 

produkci a v mnoha jejích úrovních (srov. Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2003).

 Současná česká klinická logopedie označuje termínem vývojová dysfázie specificky 

narušený vývoj řeči, který se projevuje především ztíženou schopností či neschopností naučit 

se verbálně komunikovat, i když jsou podmínky pro rozvoj řeči přiměřené (Škodová, 

Jedlička, 2003). 

  

Při určení příčiny vzniku vývojové dysfázie dochází mezi odborníky k rozkolům. 

Mikulajová (2002) uvádí, že etiologie vývojové dysfázie má multidimenzionální charakter, 

kde působí větší počet činitelů ve složitých interakcích. Jako příklad uvádí graviditu u matek 

z nižších sociokulturních vrstev, které jsou více vystavené rizikovým faktorům pro graviditu 

(např. nesprávná životospráva, návykové látky aj.), po narození se svým dítětem komunikují 

velmi málo a dochází tak k chudšímu řečovému vstupu dítěte. Později tyto matky 

vyhledávají pomoc odborníků, pokud ji dítě potřebuje. 

Škodová a Jedlička (2003) se kloní k užšímu vymezení příčiny vývojové dysfázie 

a označují ji za následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Autoři dodávají, 

že u vývojové dysfázie existuje předpoklad, že typickou příčinou stavu je difúzní, nikoli 

ložiskové poškození CNS, a zasahuje tedy v podstatě celou centrální korovou oblast. 

 

Vývojová dysfázie se projevuje mnoha různými symptomy, mezi které spadá 

i výrazný nerovnoměrný vývoj celé osobnosti, přičemž nejnápadnějším symptomem 

je většinou výrazné opoždění řeči. Řečové obtíže jsou zasaženy jak v hloubkové, 

tak v povrchové struktuře (Škodová, Jedlička, 2003). 

 V hloubkové struktuře řeči může být zasažena oblast sémantická, syntaktická, 

ale i gramatická. U dětí s vývojovou dysfázií se můžeme setkat např. s přehazováním 

slovosledu, redukcí stavby věty na dvou– či jednoslovné, odchylkami ve frekvenci 

jednotlivých slovních druhů, vynecháváním některých slov (předložky, částice), 
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nesprávnými koncovkami při ohýbání slov či s omezenou slovní zásobou. (Škodová, 

Jedlička, 2003) 

 V povrchové struktuře se vyskytují zásadní poruchy ve fonologickém systému 

na úrovni rozlišování distinktivních rysů hlásek. Nejčastěji bývá postižena diferenciace 

znělosti – neznělosti, kompaktnosti – difuznosti a závěrovosti – nezávěrovosti. (Škodová, 

Jedlička, 2003) 

 Mimo výše zmíněné řečové obtíže může být u jedinců s vývojovou dysfázií narušeno 

zrakové či sluchové vnímání, mohou být narušeny také paměťové funkce, motorické funkce, 

orientace v čase i prostoru či lateralita (tamtéž). 

 Dlouhá (2007) dále uvádí několik obecných projevů vývojové dysfázie: diskrepance 

mezi úrovní porozumění a aktivním mluvím projevem, diskrepance mezi slovní zásobou 

a aplikací gramatických pravidel, diskrepance mezi pasivním a aktivním slovníkem, 

problémy v pragmatické úrovni způsobující poruchy ve spontánní komunikaci a těžký 

deficit verbální paměti způsobující poruchu vybavování. Kombinace těchto deficitů 

navozuje různou formu dysfázie (Dlouhá, 2007).  

 

 Pro diagnostiku a terapii vývojové dysfázie je nezbytná týmová spolupráce 

odborníků. Tým by měl tvořit logoped, pediatr, foniatr, neurolog, psycholog a pedagog 

předškolního zařízení, které dítě navštěvuje. V České republice je v současné době při terapii 

přijímán přístup, kdy je rozvíjena celá osobnost dítěte, aniž by byla zdůrazňována složka 

řeči. Tato terapie zahrnuje: zrakové vnímání, sluchové vnímání, myšlení, paměť a pozornost, 

motoriku, schopnost orientace, grafomotoriku a řeč. (Klenková, 2006)  

Jelikož není možné rozvíjení jednotlivých oblastí provádět izolovaně, je nutné 

všechny rehabilitační a reedukační postupy kombinovat, aby dítě využívalo již nabytých 

dovedností (Škodová, Jedlička, 2003). 

 

3.2.2 Narušení článkování řeči  

Do kategorie narušení článkování řeči je řazena dysatrie a dyslálie. Pro účely této práce 

bude následující podkapitola věnována pouze dyslálii, která je nejčastější poruchou 

komunikační schopnosti v dětské populaci. Dlouhá (2017) uvádí, že se dyslálie objevuje 

až u 40 % předškolních dětí. 

Dyslálie (neboli patlavost) je porucha artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné 

nebo skupiny hlásek rodného jazyka, přičemž ostatní hlásky jsou vyslovovány správně 
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dle příslušných norem (Klenková, 2006). Hlásky jsou tvořeny na nesprávném artikulačním 

místě či nesprávným způsobem (Dlouhá, 2017). 

Mezi nejčastější příčiny dyslálie patří vlivy dědičnosti5, pohlaví dítěte, poruchy 

sluchu a zraku, poruchy CNS, riziková těhotenství či vlivy prostředí (Salomonová, 2003).  

Dlouhá (2017) zmiňuje, že nejčastějšími příčinami tvoření hlásek na nesprávném 

artikulačním místě jsou nezralosti v oblasti motorických dovedností dítěte, na úrovni 

fonematického slyšení a zrakového vnímání. Za další možné příčiny dyslálie řadí 

anatomické odchylky mluvidel či nedostatečnou slovní zásobu. 

 

Klasifikace dyslálie se sestává z různých hledisek. Dyslálie je dělena z vývojového 

hlediska, z etiologického hlediska, dle rozsahu či z hlediska kontextu (srov. Klenková, 2006; 

Salomonová, 2003; Dlouhá, 2017). 

 Z vývojového hlediska je dyslálie dělena do třech skupin. Do pátého roku života 

dítěte je nesprávná výslovnost považována za jev fyziologický, hovoří se tedy o dyslálii 

fyziologické.  Pokud tato výslovnost přetrvává i mezi pátým a sedmým rokem, jedná 

se o prodlouženou fyziologickou dyslálii. V případě, že po 7. roce života dítěte obtíže 

ve správné artikulaci i nadále přetrvávají a vadná výslovnost je již fixována, dítěti 

je diagnostikována „pravá“ dyslálie. (Klenková, 2006) 

 Z etiologického hlediska je dyslálie dělena na dyslálii funkční a orgánovou 

(organickou). Funkční dyslálie vzniká u dětí s nedostatečnou senzorickou nebo motorickou 

schopností.  Orgánová dyslálie může vzniknout důsledkem narušení dostředivých drah 

(impresivní dyslálie) a odstředivých drah (expresivní dyslálie), při narušení centra řeči 

(centrální dyslálie), při anatomických a inervačních odchylkách mluvidel (labiální, dentální, 

palatální, lingvální a nazální dyslálie) či při poruchách sluchu. (Salomonová, 2003) 

 Dle rozsahu je v současnosti dyslálie dělena do dvou kategorií. U parciální dyslálie 

(neboli dyslalia levis, simplex) je vadně tvořeno jen několik hlásek nejčastěji v jednom 

artikulačním okrsku. Oproti tomu stojí dyslalia multiplex (gravis), která představuje 

mnohočetnou poruchu zasahující více popř. všechny artikulační okrsky. (Dlouhá, 2017) 

                                                 
5 Názory na vliv dědičnosti u dyslálie se různí. Sovák (1978) vliv dědičnosti na dyslálii vyvrací. Oproti tomu 

Lechta (1990) a Klenková (2006) tvrdí, že se jedná o tzv. nespecifickou dědičnost tedy o zdědění artikulační 

neobratnosti či vrozené řečové slabosti nikoli zdědění určitého typu dyslálie. 
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 Podle kontextového hlediska třídíme dyslálii na dyslálii hláskovou, která týká 

izolovaných hlásek a dyslálii kontextovou, která může být slabiková nebo slovní (Klenková, 

2006). 

 

Základ diagnostiky dyslálie tvoří logopedické vyšetření ve spolupráci s foniatrem 

a psychologem. Základní metodou vyšetřování je rozhovor, kterým se získá představa 

o současném stavu řeči a výslovnosti všech hlásek. Klenková (2006, s. 106) uvádí, 

že „při diagnostice dyslálie je vhodné postupovat jako při diagnostice všech poruch 

komunikačních schopností: shromáždit anamnestické údaje, provést vyšetření sluchové 

percepce, fonematické diferenciace, motoriky celkové, jemné i motoriky mluvních orgánů, 

impresivní a expresivní složky řeči, laterality.“ Na základě těchto zjištění je logopedem 

vypracován terapeutický plán. 

 

Terapie poruch a vad výslovnosti je pro každé dítě zvolena tak, aby přesně zohlednila 

jeho vývojová specifika (Salomonová, 2003). Zásady reedukace pro český jazyk byly 

zpracovány Seemanem (1955) a jsou užívány dodnes. Seeman (1955) uvádí těchto deset 

zásad: zásada krátkodobého cvičení, zásada užívání pomocných hlásek (substituce), zásada 

užívání sluchové kontroly, zásada užívání zrakové kontroly, zásada minimální akce, zásada 

individuálního přístupu, zásada vývojovosti, zásada názornosti, zásada postupnosti a zásada 

komplexnosti. 

 

3.3 Narušená komunikační schopnost u dětí s vadou sluchu 

Dítě s vadou sluchu se po tělesné stránce vyvíjí obdobně jako dítě bez postižení 

(Půstová, 1997). Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je vada sluchu považována 

za nezávažnější smyslové postižení (Dlouhá, 2017). 

 

Dlouhá (2017, s.193) uvádí, že „nedostatečná možnost vnímat sluchové podněty 

a zejména řečové informace způsobuje nedostatečnou stimulaci sluchových a řečových 

center v mozku. (…) Děti, které se se sluchovou vadou narodí nebo ji získají v raném věku, 

mají riziko opožděného vývoje řeči vždy. “ 

S názory, že „vývoj řeči“ u sluchově postižených dětí je obvykle omezený, přerušený 

či opožděný, se lze setkat v několika logopedických a surdopedických publikacích (srov. 

Sovák, 1978; Lechta, 2002; Krahulcová, 2002; Dlouhá, 2017).  
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K výše zmíněným informacím je vhodné uvést, že odborníci termínem „vývoj řeči“ 

měli pravděpodobně na mysli mluvenou řeč většinového jazyka (u nás tedy mluvenou formu 

českého jazyka). Dle názoru autorky diplomové práce lze osoby s vadou sluchu rozdělit 

do dvou skupin na základě komunikačních preferencí. U osob se sluchovým postižením, 

jejichž mateřským jazykem je český jazyk, lze hovořit o případném omezeném, přerušeném 

či opožděném vývoji mluvené řeči.6  

Druhou skupinu tvoří jedinci neslyšící7, jejichž mateřským jazykem je znakový jazyk8 

(u nás český znakový jazyk). U této skupiny nelze tedy hovořit o omezeném, přerušeném 

či opožděném vývoji řeči, protože český jazyk (v mluvené i psané podobě) je pro tyto osoby 

jazykem cizím.  

 

Zárukou úspěšného rozvoje mluvené řeči není pouze včasnost záchytu postižení sluchu 

a následné vybavení dítěte odpovídajícími kompenzačními pomůckami dle stupně jeho vady 

(sluchadlo, kochleární implantát). Na rozvoji mluvené řeči se podílí mimo jiných i tyto 

faktory:  

• příčina sluchového postižení, 

• typ a stupeň sluchové ztráty, 

• schopnost sluchového vnímání a nadání pro řeč, 

• vyspělost dítěte, schopnost soustředit se při edukaci mluvené řeči a sluchu, 

• kognitivní schopnosti dítěte, nadání pro řeč, 

• spolupráce rodiny,  

• či přítomnost dalšího postižení. (srov. Dlouhá, 2017; Holmanová, 2003).  

  

Jednou z dominujících poruch mluvené řeči u dětí s vadou sluchu je dyslalie různého 

typu a stupně. U těchto dětí je typická např. častá neadekvátní artikulace samohlásek, která 

je u intaktní populace poměrně vzácná. Nejčastěji je narušena artikulace – výslovnost 

třených hlásek a R, které se vyskytuje se zvýšenou vibrací. (Lechta, 2002) 

                                                 
6 Do této skupiny obvykle spadají osoby s lehkou ztrátou sluchu, osoby postlingválně ohluchlé, osoby 

s kochleárním implantátem aj.  
7 Macurová (2006) skupinu neslyšících definuje jako osoby s takovou vadou sluchu, která neumožňuje a nikdy 

neumožňovala vnímat fonémy mluveného jazyka. 
8 „Znakový jazyk je přirozený jazyk neslyšících, jazyk s vlastním slovníkem a vlastní gramatikou (neodvozenými 

z jazyka mluveného)“ (Macurová, 1994, s. 121). 
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Jelikož je sluch, který je nezbytnou součástí kontrolního zpětnovazebního systému 

mluvené řeči, poškozen, jsou u těchto dětí časté suprasegmentální poruchy. V mluvené řeči 

lze shledat změny melodie, akcentu či dynamiky. Může být přítomná i makrofonie, 

tzn. že dítě mluví velmi hlasitě. (Dlouhá, 2017) 

 

Logopedická terapie u dětí s vadou sluchu se dělí do tří kategorií. Jednou z nich 

je řečová výchova, která by měla být zaměřena na všechny jazykové roviny obdobně jako 

je tomu u všech terapií NKS. Dále jsou to dvě specifické části terapie –  sluchová výchova 

a odezírání. Všechny tři složky spolu neoddělitelně souvisí a prolínají se. (Holmanová, 2003)  
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4 Komunikační dovednosti předškolních dětí v běžné mateřské škole 

Kapitola má za cíl podat detailní popis výzkumného šetření, které bylo realizováno 

v rámci této práce. V první podkapitole je vymezen cíl výzkumného šetření spolu s dílčími 

výzkumnými otázkami. Druhá kapitola popisuje metodologii výzkumného šetření. Následně 

je popsána samotná realizace výzkumu a analýza získaných dat. V posledních dvou částech 

jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky výzkumného šetření spolu s doporučeními 

pro pedagogickou praxi. 

 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

Gavora (2000) uvádí, že výzkum má několik etap, které následují po sobě, ale zároveň 

se časově překrývají. Z tohoto důvodu vyžaduje výzkum promyšlenou organizaci 

a plánování. Na začátku výzkumného šetření je potřeba definovat téma a problém, dále se 

vymezuje účel výzkumu a výzkumné otázky, popř. hypotéza výzkumu. Výzkumné otázky 

je možné během výzkumu modifikovat a doplňovat, avšak základní cíl výzkumu je nutné 

určit předem (Hendl, 2005).  

 

V rámci výzkumného šetření v diplomové práci byl nejprve určen výzkumný 

problém: Skupinové lekce logopedické intervence a jejich vliv na vývoj komunikačních 

dovedností dítěte v předškolním věku. 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký vliv mají skupinové lekce logopedické 

intervence v rámci mimoškolních aktivit na vývoj jazykových dovedností dětí 

navštěvujících běžnou mateřskou školu. Dílčím cílem výzkumného šetření byla tvorba 

12 plánů skupinových lekcí logopedie zaměřených na problémové oblasti respondentů.  

V souvislosti s cílem výzkumu byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

1. Jaké dovednosti v rámci komunikačních kompetencí jsou u dětí předškolního věku 

navštěvujících běžnou mateřskou školu nejčastěji problémové? 

2. Jsou problémové oblasti komunikačních dovedností dítěte vnímány stejně pedagogy 

jako rodiči? 

3. Zlepší se děti, které pravidelně (alespoň 6x) docházely na skupinové lekce 

logopedické intervence, ve více než polovině pro ně dříve problémových úkolů 

ve srovnání s dětmi, které se zúčastnily méně než poloviny skupinových lekcí? 
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4.2 Metodologie výzkumu 

Výzkumné šetření s účelem zjistit vliv skupinových lekcí logopedické intervence 

v rámci mimoškolních aktivit bylo pojato jako kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum 

se považuje za tzv. emergentní nebo pružný typ výzkumu (Hendl, 2005). 

Mezi metody získávání dat v rámci kvalitativního výzkumu jsou řazeny: pozorování 

(strukturované, nestrukturované), škálování, interview, dotazníkové šetření, obsahová 

analýza textů, metoda verbálních odpovědí, experiment či projektivní metoda (srov. Gavora, 

2000; Hendl, 2005). 

 

V rámci tohoto výzkumného šetření byly použity následující metody: dotazníkové 

šetření, nestrukturovaný rozhovor, obsahová analýza textů a experiment. Výzkumné šetření 

probíhalo v následujících bodech:  

1. Náhled do dokumentace dětí (vytvořeno v mateřské škole) 

2. Dotazníkové šetření – rodiče 

3. Nestrukturovaný rozhovor s pedagogy 

4. Orientační diagnostika jazykových dovedností 

5. Vedení 12 skupinových lekcí logopedické intervence 

6. Výstupní orientační diagnostika jazykových dovedností 

7. Zhodnocení výsledků, konzultace s rodiči 

 

4.3 Realizace výzkumného šetření 

Tato kapitola se zabývá realizací výzkumného šetření. První část je věnována 

základním informacím o mateřské škole (dále MŠ), ve které výzkumné šetření probíhalo. 

Následně je popsána samotná realizace výzkumného šetření a v poslední části lze najít popis 

průběhu jednotlivých skupinových lekcí logopedické intervence realizovaných během 

výzkumného šetření. 

 

4.3.1 Základní informace o mateřské škole 

Výzkumné šetření probíhalo v běžné mateřské škole na území hlavního města Prahy. 

Mateřská škola je umístěna v pěkném a příjemném prostředí. Je rozdělena do šesti pavilonů, 

přičemž u každého z nich je terasa, která je využívána během celého roku. Součástí mateřské 

školy je rozlehlá zahrada s dopravním hřištěm, bazénem a dřevěnými prvky pro aktivní 

pohyb dětí (prolézačky, skluzavky, šplhací stěna, pískoviště). 
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Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program (dále ŠVP) mateřské školy 

je zpracován ředitelkou mateřské školy a na základě autoevaluace celého pedagogického 

sboru na konci školního roku je určena strategie na další školní rok. Záměrem výchovného 

působení mateřské školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami 

na rodiče. Důraz je kladen na prožitkové učení.  Při sestavování ŠVP byly použity některé 

prvky mezinárodního programu „Začít spolu“. Konkrétně se jedná o spolupráci s rodinou, 

uplatňování pedagogiky orientované na dítě a cílené plánování (prolínání námětů, metod, 

poznatků a jejich návaznost na spořádání tříd do pracovních koutů – tzv. center činností). 

Vzdělávání se v MŠ uskutečňuje po celý den a při všech činnostech. Dopolední 

činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Jsou ale 

také využívany situační momenty, respektována přání, potřeby a zájmy jedince. Mateřská 

škola usiluje o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých 

se prolínají všechny vzdělávací okruhy. MŠ si klade za cíl zajistit rovnováhu činností 

řízených, spontánních i relaxačních. Vzdělávání v mateřské škole je realizováno 

prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.    

 

4.3.2 Samotná realizace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření probíhalo v rámci věkově heterogenní třídy a účastníci výzkumu 

byli vybráni náhodně. Zákonným zástupcům vybraných dětí byla zaslána žádost spolu 

s informacemi o výzkumu a formulář o informovaném souhlasu (viz Příloha 1 a Příloha 2).  

Výzkumu se účastnilo celkem 10 dětí (4 chlapci a 6 dívek). Věk účastníků byl 

od čtyřech do sedmi let. Během výzkumného šetření dovršilo 5 dětí čtyř let věku (4 dívky, 

1 chlapec), jednomu chlapci bylo 5 let, 3 dětem bylo 6 let (1 dívka, 2 chlapci) a jedné dívce 

bylo 7 let.   

Přípravná fáze výzkumného šetření probíhala během dvou měsíců (leden 2017, únor 

2017). Nejprve autorka výzkumu oslovila zástupkyni mateřské školy s žádostí o možnost 

výzkumného šetření. Následně byla náhodně vybrána třída a jednotliví účastníci výzkumu. 

Během února 2017 byla individuálně u každého probanda provedena orientační vstupní 

diagnostika (viz Příloha 3), bylo předáno dotazníkové šetření pro rodiče (viz Příloha 4), 

proveden nestrukturovaný rozhovor s pedagogy a byla prostudována školní dokumentace 

probandů spolu s ŠVP.  Veškeré informace o probandech z výše zmíněných dokumentů 

a dotazníkových šetřeních jsou uvedeny v kapitole 5.4. Analýza získaných dat. 
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Během následujících tří měsíců (březen až květen 2017) probíhaly 1x týdně skupinové 

lekce logopedické intervence, které trvaly 45-60 minut. Celkem v mateřské škole proběhlo 

12 skupinových lekcí logopedie.  

 V červnu 2017 probíhala individuálně výstupní orientační diagnostika (viz Příloha 3) 

a celková analýza získaných dat. Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří měli zájem, byla 

získaná data poskytnuta spolu s konzultací (zájem měl 1 rodič). 

 

4.3.3 Průběh skupinových lekcí logopedické intervence 

 Náplň jednotlivých lekcí byla přizpůsobena potřebám probandů. Důraz byl kladen 

na oblasti, které se v rámci orientační vstupní diagnostiky projevily jako problémové. 

Zároveň byly lekce koncipovány tak, aby dále rozvíjely již nabyté dovednosti v různých 

komunikačních oblastech. V následujícím textu jsou popsány všechny lekce jednotlivě. 

Jednotlivé plány skupinových lekcí logopedické intervence jsou (spolu s orientačním 

časovým plánem a použitými zdroji v každé lekci) uvedeny v přílohách této diplomové práce 

(viz Příloha 5 až Příloha 16).  

Je důležité zmínit, že žádná z lekcí nebyla zaměřena na foneticko-fonologickou 

rovinu z důvodu obtížného přizpůsobení heterogenním požadavkům skupiny v této oblasti. 

 

1. skupinová lekce logopedické intervence 

Cílem úvodní lekce bylo především seznámení se s dětmi, navození příjemné 

atmosféry, zjištění schopnosti práce ve skupině a motivace k dalším skupinovým lekcím. 

Lekce byla zaměřena na rozvoj slovní zásoby na téma Zvířata a jejich mláďata a sluchového 

vnímání na toto téma. V rámci tématu bylo také procvičováno souvislé vyjadřování. Dále 

bylo rozvíjeno správné používání předložek a s nimi spojené správné tvary podstatných 

a přídavných jmen. Jeden z úkolů byl zaměřen na rozvoj rytmického cítění a trénink analýzy 

slov. V neposlední řadě byla lekce zaměřena na dechové cvičení, motoriku mluvidel, rozvoj 

zrakového vnímání (hledání rozdílů na obrázcích) a rozumových schopností (zejména 

termínů stejný vs. jiný, porovnávání obrázků). Přesný plán této lekce lze najít v Příloze 5. 

Na této lekci bylo přítomno 5 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Kristýna, Martin). Lekce 

probíhala v příjemné atmosféře. Děti byly motivované k činnosti. Většina úkolů dětem 

nečinila velké problémy. 
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2. skupinová lekce logopedické intervence 

Druhá skupinová lekce měla za cíl především rozšířit dovednosti a schopnosti 

v oblastech, které dětem při orientační diagnostice činily problémy. Jedním z prvních úkolů 

bylo cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zejména na rozlišování slabik ve slovech. 

V souvislosti s tímto úkolem bylo trénováno pochopení termínů stejný a jiný. V rámci 

zrakového vnímání měly děti za úkol skládat obrázky z dílů (od nejlehčích cvičení 

po nejtěžší). Dále byla procvičována oblast matematických představ, zvláště mechanické 

počítání, porovnávání počtu a porovnávání dle velikosti. V souvislosti s porovnáváním 

dle velikosti měly děti za úkol tvořit správné tvary zdrobnělin. V návaznosti na předešlou 

lekci bylo jedno cvičení zaměřeno na chápání rýmů. V neposlední řadě byla rozšiřována 

a opakována slovní zásoba na téma dny v týdnu, měsíce a roční období. Přesný plán lekce 

lze najít v Příloze 6. 

Na lekci bylo přítomno celkem 6 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Nela, Jakub, Martin). 

Lekce probíhala v příjemné atmosféře a děti byly motivované k činnostem. Úkoly 

na porovnávání velikosti a tvoření zdrobnělin dětem činily největší potíže. 

 

3. skupinová lekce logopedické intervence 

Třetí skupinová lekce se nesla v duchu pohádek a pohádkových postav. Během lekce 

byla opakována a rozšiřována slovní zásoba na toto téma spolu tréninkem krátkodobé 

paměti. Jelikož úkoly na porovnávání dle velikosti a tvoření zdrobnělin byly v minulé lekci 

velmi problémové, byla oblast cvičena i během této lekce. Dále bylo rozvíjeno sluchové 

a zrakové vnímání, prohlubována schopnost chápání rýmů a rozvíjeno rytmické cítění. Děti 

měly také za úkol rozpoznávat slova, které lektor vyhláskoval. S tímto cvičením měly děti 

menší obtíže, proto mu bude v následujících lekcích věnována opakovaně pozornost. 

Detailní průběh lekce lze vidět v Příloze 7. 

Na této lekci bylo přítomno celkem 8 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Tobias, Jakub, 

Lucie, Martin, Kateřina). Všechny zúčastněné děti byly motivované k činnosti a atmosféra 

lekce byla klidná. 

 

4. skupinová lekce logopedické intervence 

 Hlavním cílem čtvrté lekce bylo rozšíření slovní zásoby (aktivní i pasivní) na téma 

lidské tělo, seznámení se s pojmy pravá – levá, vpravo – vlevo a rozpoznání první slabiky 

ve slově. Během lekce byly procvičovány následné oblasti komunikačních dovedností: 
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rozvoj sluchové paměti (postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov), nácvik 

rozlišování slabik ve dvojici slov sluchem, sestavení příběhu a jeho následné převyprávění. 

V neposlední řadě bylo procvičováno také chápání rýmů. Plán lekce lze nalézt v Příloze 8. 

Lekce probíhala v příjemné atmosféře a všechny přítomné děti byly pozitivně 

motivované k činnostem. Na této lekci bylo přítomno celkem 6 dětí (Anna, Šimon, Veronika, 

Nela, Martin, Kateřina). 

 

5. skupinová lekce logopedické intervence 

Tato skupinová lekce byla zacílena především na trénink chápání a tvoření antonym 

a homonym. Lekce se také zaměřila na správné použití jednotného a množného čísla. 

Tématem pro oblast slovní zásoby byla „hra na hřišti“ v souvislosti s tématem byly 

procvičována sluchová paměť (zapamatování si a zopakování několika pojmů). Do lekce 

byla zařazena také problémová oblast hláskování slov. Během lekce byla upevňována nově 

nabytá schopnost rozlišování první slabiky ve slově. Děti také pojmenovávaly nesmysly 

na obrázcích či přiřazovaly činnosti obvyklé pro ranní, polední či večerní hodiny. Detailní 

plán lekce lze nalézt v Příloze 9. 

Lekce probíhala v příjemné atmosféře, avšak motivovanost zúčastněných dětí nebyla 

příliš vysoká. Důvodem byl pravděpodobně dopolední školní výlet, který děti unavil. Lekce 

se účastnilo celkem 6 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Kristýna, Lucie, Martin). 

 

6. skupinová lekce logopedické intervence 

V rámci šesté skupinové lekce bylo použito několik obrázkových vzdělávacích 

dětských her za účelem prohloubení vybraných oblastí komunikační dovednosti. Na začátku 

lekce proběhla soutěž v dechovém cvičení za použití dřevěné desky a pingpongového míčku. 

Následně děti rozlišovaly podobně znějící slabiky ve slovech a rozhodovaly, zda jsou slova 

shodná či nikoli. Během lekce byla dále procvičována dějová posloupnost, sluchová paměť, 

geometrické tvary a tvorba gramaticky správné věty. V neposlední řadě byla lekce zaměřena 

na chápání rýmů a hledání rýmujících se slov a rozpoznávání poslední slabiky ve slově. Plán 

lekce lze nalézt v Příloze 10. 

Na této lekci bylo přítomno celkem 7 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Nela, Jakub, 

Martin, Kateřina). Lekce probíhala v dobré atmosféře a děti byly velmi zaujaté jednotlivými 

hrami. 
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7. skupinová lekce logopedické intervence 

 Sedmá skupinová lekce si kladla za cíl především rozšíření dovedností v oblasti 

rozvoje jazykového citu (zejména v tvoření rýmů) a rozvoje zrakového vnímání (obrázky 

lišící se detailem). Na začátku lekce byla trénována také intenzita dechu za pomoci speciální 

hry s brčkem a různě těžkými míčky. 

Ostatní činnosti během lekce byly cíleny zejména na upevnění již nabytých 

dovedností. Jednalo se o trénink sluchové paměti (zapamatování si a zopakování jednoduché 

básně), početní představy (mechanické počítání, porovnání počtu), nácvik fonematického 

sluchu, porovnání dle velikosti, rozpoznání poslední slabiky ve slově, popis obrázku a rozvoj 

slovní zásoby na téma mateřská škola. Přesný plán lekce lze najít v Příloze 11. 

Na této lekci bylo přítomno celkem 7 dětí (Anna, Šimon, Nela, Jakub, Lucie, Martin, 

Kateřina). Dětem jednotlivé činnosti nečinily velké problémy. 

 

8. skupinová lekce logopedické intervence 

Hlavním cílem osmé skupinové lekce byl trénink schopnosti rozpoznání první hlásky 

ve slově. Děti dostaly tištěný materiál s obrázky, které nejprve roztleskávaly na slabiky, 

určovaly první a poslední slabiku a nově hlásku první. 

Během lekce byl dále trénován fonematický sluch spolu se sluchovou pamětí, 

zrakové vnímání (hledání rozdílů mezi dvěma obrázky) či tvoření rýmů. Cvičení v této lekci 

se zaměřovaly také na opakování slov opačného významu a na správné užití předložek 

ve větě. Tématem slovní zásoby bylo téma Povolání. Plán lekce lze nalézt v Příloze 12. 

Na této lekci bylo přítomno celkem 7 dětí (Anna, Šimon, Kristýna, Jakub, Lucie, 

Martin, Kateřina). Lekce probíhala v poklidné atmosféře. Po pochopení rozdílu termínu 

hláska a slabika, cvičení dětem nedělala velké problémy. 

 

9. skupinová lekce logopedické intervence 

Devátá skupinová lekce byla svým složením úkolů pro zúčastněné děti velmi obtížná. 

Během lekce děti pracovaly se dvěma tištěnými materiály, které byly zaměřené 

na pravolevou orientaci a vyčlenění ze skupiny. Dále se seznámily se zcela novým tématem 

slovní zásoby – rčením. Pro tento úkol bylo vybráno sedm nejčastějších rčení, které byly 

dětem vysvětleny na obrázcích. Během lekce byla také procvičována rytmizace slov a určení 

první hlásky ve slově, fonematický sluch, sluchová paměť, tvoření rýmů či tvorba 

jednotného a množného čísla. Detailní plán lekce lze nalézt v Příloze 13. 
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Lekce se zúčastnilo celkem 8 dětí (Anna, Šimon, Veronika, Nela, Tobias, Jakub, 

Lucie, Kateřina). I přesto, že byla lekce náročná, byly všechny zúčastněné děti velmi 

motivované k činnosti a měly velmi dobré výsledky u všech úkolů. 

 

10. skupinová lekce logopedické intervence 

 Desátá lekce se sestávala z úkolů na procvičení již nabytých dovedností. V přípravné 

fázi prováděly děti dechové cvičení cílené na posílení měkkého patra a cvičení na zpřesnění 

pohybů mluvních orgánů. Dále byla procvičována sluchová paměť a sluchové vnímání. 

Následovalo cvičení na zrakové vnímání (hledání obrázků lišících se detailem), cvičení 

krátkodobé paměti a hledání slov opačného významu. 

Nová dovednost, kterou se děti během této lekce měly naučit, bylo rozlišení poslední 

hlásky ve slově. Cvičení zpočátku činilo potíže, po několika příkladech však děti činnost 

téměř bez problémů zvládaly. Novým a pro děti zábavným tématem bylo téma přirovnávání 

(např. „Je hladový jako vlk.“). Závěr lekce představoval úkol na procvičení pojmů ovoce 

a zelenina, které děti zvládaly bez velkých obtíží. Plán lekce lze nalézt v Příloze 14. 

Lekce probíhala v příjemné komorní atmosféře, celkem se lekce účastnily 3 děti 

(Anna, Veronika, Jakub). 

 

11. skupinová lekce logopedické intervence 

Předposlední skupinová lekce byla zaměřena na několik oblastí komunikačních 

dovedností. Na začátku lekce děti procvičovaly správný nádech nosem a výdech ústy 

za použití větrníku a procvičovaly motoriku mluvidel. Následně byla procvičována sluchová 

paměť (postupné rozšiřování věty) a zrakové vnímání (hledání rozdílů na obrázcích).  

Porozumění řeči spolu s krátkodobou pamětí bylo procvičováno čtením příběhu s obrázky, 

které děti měly za úkol pojmenovávat. Následně lektor vymýšlel otázky k příběhu 

a kontroloval tak, zda mu děti porozuměly. Během lekce byly také procvičovány prostorové 

představy, předložky, rozpoznání poslední hlásky ve slově a tvoření rýmů. Na závěr lekce 

si děti procvičovaly (příp. osvojovaly) slovní zásobu na téma nakupování. Přesný plán lekce 

lze nalézt v Příloze 15. 

Na lekci bylo přítomno celkem 7 děti (Anna, Šimon, Kristýna, Jakub, Lucie, Martin). 

Lekce probíhala v příjemné atmosféře a děti byly motivované k činnostem. 
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12. skupinová lekce logopedické intervence 

Závěrečná skupinová lekce logopedické intervence se sestávala z několika částí. 

Počáteční přípravná fáze se skládala z dechového cvičení a cvičení motoriky mluvidel. 

Následně byla procvičována sluchová paměť (zapamatování si části básně) a zrakové 

vnímání (stínové pexeso). Další část lekce se zaměřila na pravo-levou orientaci a oblast 

předložek, která byla u dětí v minulých lekcích problémová.  

Závěr lekce tvořila cvičení na rozpoznání poslední hlásky ve slově, tvoření rýmů 

a paměť. Paměťové cvičení bylo pojato formou hry, kdy děti měly za úkol převyprávět obsah 

básně (začátek lekce) a sestavit správnou dějovou posloupnost z obrázků k tématu. Plán 

poslední lekce lze nalézt v Příloze 16. 

 Na lekci bylo přítomno celkem 8 děti (Anna, Šimon, Veronika, Jakub, Lucie, Martin, 

Kateřina). Po skončení lekce byly dětem předány motivační diplomy za účast 

na skupinových lekcích.  

 

4.4 Analýza získaných dat 

Kapitola si klade za cíl detailně představit jednotlivé respondenty, kteří se účastnili 

výzkumného šetření. Podkladem pro podrobné informace byly dokumenty získané 

v mateřské škole, informace poskytnuté zákonnými zástupci dětí a pedagogy v mateřské 

škole.  

U každého respondenta je uvedena tabulka s procentuálním hodnocením zvládání 

jednotlivých dovedností z hlediska vývoje. Dítě, které zvládá všechny dovednosti v tabulce 

určené pro svůj věk, je následně hodnoceno v rámci tabulky pro vyšší věkovou kategorii. 

Pokud dítě nenabývá lepších výsledků úměrně se zvyšujícím se věkem, zůstává v tabulce 

pro nižší věk do té doby, než všechny zmíněné dovednosti zvládá na 100 %. U každého 

respondenta lze také nalézt obrázek s kresbou postavy z května roku 2017. 

 U jednotlivých respondentů jsou zmíněné i informace získané v rámci orientační 

vstupní a výstupní diagnostiky. Orientační vstupní a výstupní diagnostika byla vytvořena 

na základě publikace Diagnostika předškoláka.  

Jména u jednotlivých respondentů jsou změněna z důvodu anonymizace. 
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4.4.1 Nela 

Základní informace o dítěti 

Nela se narodila v listopadu roku 2012. Těhotenství probíhalo bez komplikací, avšak 

porod byl rizikový. Nela se doposud neléčila se žádnými závažnými zdravotními obtížemi. 

První slova, která Nela začala vyslovovat, byla „táta a máma“. Rodiče si nevzpomínají, 

v kolika letech Nela začala slova používat. První víceslovné věty Nela začala používat 

v 3,5 letech.  

Rodiče i pedagogové v mateřské škole jsou toho názoru, že Nela má malou slovní 

zásobu a její promluva je často agramatická. V současné době má Nela obtíže ve výslovnosti, 

a to u hlásek R a Ř. Rodiče v dotazníku uvádějí, že problém činí stále také slovo „čočka“. 

V současné době je Nela objednaná ke klinickému logopedovi za účelem zlepšení 

výslovnosti. 

Nela má jednoho staršího sourozence a mezi její zájmy patří kreslení, vyrábění, tanec, 

jízda na kole, šplhání a jak uvádí rodiče hraní si na rodinu. Během týdne Nela nenavštěvuje 

žádné zájmové kroužky. 

Do mateřské školy Nela dochází od 3 roků a 10 měsíců. Mateřskou školu navštěvuje 

5x týdně. Pedagogičtí pracovníci uvádí, že během denních aktivit je Nela spíše pasivní 

a tichá, straní se dětského kolektivu a je spíše pozorovatelem. Spolupráce mezi mateřskou 

školou a rodiči je dobrá. 

 

V Tabulce 1 lze vidět jednotlivé činnosti, které jsou u Nely v rámci mateřské školy 

sledovány a průběžně hodnoceny. Na Obrázku 1 lze vidět kresbu postavy z května 2017. 

Zadání kresby bylo následující: „Nakresli sama sebe, maminku, tatínka nebo nějakého 

kamaráda.“  
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Tabulka 1 Přehled rozvoje dítěte 3-4 roky (Nela) 

Činnost Zvládá na 

Dokáže říci své jméno, jména svých sourozenců, rodičů, zná svou značku. 75 % 

Zpaměti říká jednoduchá říkadla, soustředěně vyslechne krátký text. 50 % 

Umí umístit předměty podle pokynů (na, do, v …), rozezná velký – malý. 50 % 

Umí rozlišit první – poslední, více – méně – stejně, všechny – žádný, umí 

přiřadit a porovnat počet 1-3.  
75 % 

Pozná základní barvy. 100 % 

Zvládne plynulou chůzi se správnými pohyby paží v pochodovém tempu, umí 

přebíhat k cíli a vyhýbat se překážkám, zvládne nízké překážky. 
75 % 

Umí skákat snožmo do dálky z místa. 75 % 

Koulí a hází míč v určeném směru. 100 % 

Spojí zpěv s pohybem a hrou na tělo nebo dětské hudební nástroje. 50 % 

Zazpívá s oporou o hlas dospělého krátkou písničku, udrží dané tempo. 50 % 

Jednoduchou formou výtvarně ztvární postavu, dopravní prostředky, slovně 

vyjádří, co nakreslilo. 
50 % 

Umí vyválet mezi dlaněmi a podložkou váleček a vytvářet z modelíny 

jednoduché předměty vtlačování, vytahováním, slepováním. 
75 % 

Je samostatné při jídle, správně drží a používá lžíci a hrníček. 50 % 

Je samostatné při oblékání a svlékání, při hygieně, dodržuje základní hygienické 

návyky, používá správně kapesník. 
100 % 

Dodržuje základní pravidla chování a jednání, navazuje kontakt s dětmi, 

neubližuje ostatním. 
75 % 

Postupně dodržuje zdvořilostní návyky (pozdraví, poděkuje, poprosí, požádá, 

správně osloví). 
50 % 

Dbá na svou bezpečnost (na silnici, cizí lidé, cizí psi …) 75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 
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Obrázek 1 Kresba postavy – Nela 

Zdroj: Dokumenty MŠ 

Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační diagnostika jazykových schopností proběhla dne 7. 2. 2017. 

Během diagnostiky byla Nela ostýchavá a velmi málo soustředěná. Dle názoru autorky 

výzkumu u většiny cvičení Nela raději říkala, že odpověď neví, bylo však zřejmé, 

že ji cvičení nebaví či je nechce dokončit. Celkové výsledky ze vstupní a výstupní orientační 

diagnostiky jsou uvedeny v Příloze 17. 

Oblasti, které jsou pro Nelu problémové, popř. cvičení, u kterých neměla vysokou 

vnitřní motivaci na dokončení, jsou následující:  

• Nesprávná výslovnost hlásek: Č, Š, Ž, R, Ř 

• Jemná motorika: konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Obratnost rtů: po sobě jdoucí pohyby – našpulení rtů a následný úsměv jedním 

koutkem 
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• Obratnost jazyka: jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Mimika: zamračení, nafouknutí tváří 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 3 slova), přesné zopakování pojmů (zapamatuje 

si maximálně 2 slova) 

• Zrakové vnímání: nesmyslné obrázky, hledání rozdílů, skládání obrázků z dílů 

• Zraková paměť: zapamatuje si 2 ze 7 obrázků 

• Rozumové schopnosti: početní představy – mechanické počítání 

• Porozumění řeči: vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu 

• Sluchové vnímání a fonematický sluch: rozlišování slabik 

• Rytmické cítění: rytmizace 1–4 slabičných slov (vytleskávání, vyťukávání) 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: pozorování věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, 

porovnávání 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku, znalost pohádkových postav, reprodukce 

pohádky 

 

Zhodnocení výsledků 

Nela byla přítomna na pěti skupinových lekcích logopedie. Na počátečních lekcích byla 

spíše pozorujícím účastníkem, následně se začínala více zapojovat. Na základě výstupního 

orientačního vyšetření ze dne 6. 6. 2017 lze říci, že se Nela zlepšila v těchto původně 

problémových oblastech:  

• Mimika: nafouknutí tváří 

• Jemná motorika: konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Zrakové vnímání: nesmyslné obrázky, hledání rozdílů, skládání obrázků z dílů 

• Porozumění řeči: vyčlenění ze skupiny 

• Rytmické cítění: rytmizace 1–4 slabičných slov (vytleskávání, vyťukávání) 
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4.4.2 Veronika 

Základní informace o dítěti 

Veronika se narodila v únoru 2013. Těhotenství spolu s porodem proběhly 

v pořádku. Veronika se doposud neléčila s žádnými závažnými zdravotními obtížemi. První 

slovo, které Veronika začala používat, bylo slovo „máma“. Rodiče si nevybavují, v kolika 

letech se Veronika proslovila. První víceslovné věty začala Veronika používat mezi druhým 

a třetím rokem, na přesný měsíc si rodiče nevzpomínají. 

 Veronika má dle rodičů a pedagogů obtíže ve vyslovování hlásek R a Ř, další oblasti 

komunikační dovednosti jsou bez obtíží. Veronika dochází ke klinickému logopedovi 

za účelem zlepšení výslovnosti. 

Dívka je jedináček a mezi její zájmy patří hra s panenkami, kreslení a společenské 

hry. Jednou týdně navštěvuje kroužek kreslení. 

 Mateřskou školu začala Veronika navštěvovat od tří let věku pětkrát týdně. 

V kolektivu je velmi komunikativní a hovorná, je spíše vůdčí typ. Během denních aktivit 

je dle pedagogů velmi motivovaná. Spolupráce mezi rodiči a pedagogy je na dobré úrovni.  

V Tabulce 2 lze vidět úroveň v rámci jednotlivých činnosti a dovednosti, ve které 

se Veronika nachází. Na Obrázku 2 lze vidět úroveň kresby postavy. 

 

Tabulka 2 Přehled rozvoje dítěte 3-4 roky (Veronika) 

Činnost Zvládá na 

Dokáže říci své jméno, jména svých sourozenců, rodičů, zná svou značku. 100 % 

Zpaměti říká jednoduchá říkadla, soustředěně vyslechne krátký text. 100 % 

Umí umístit předměty podle pokynů (na, do, v …), rozezná velký – malý. 100 % 

Umí rozlišit první – poslední, více – méně – stejně, všechny – žádný, umí 

přiřadit a porovnat počet 1-3.  
100 % 

Pozná základní barvy. 100 % 

Zvládne plynulou chůzi se správnými pohyby paží v pochodovém tempu, umí 

přebíhat k cíli a vyhýbat se překážkám, zvládne nízké překážky. 
100 % 

Umí skákat snožmo do dálky z místa. 100 % 
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Koulí a hází míč v určeném směru. 100 % 

Spojí zpěv s pohybem a hrou na tělo nebo dětské hudební nástroje. 75 % 

Zazpívá s oporou o hlas dospělého krátkou písničku, udrží dané tempo. 75 % 

Jednoduchou formou výtvarně ztvární postavu, dopravní prostředky, slovně 

vyjádří, co nakreslilo. 
50 % 

Umí vyválet mezi dlaněmi a podložkou váleček a vytvářet z modelíny 

jednoduché předměty vtlačování, vytahováním, slepováním. 
75 % 

Je samostatné při jídle, správně drží a používá lžíci a hrníček. 25 % 

Je samostatné při oblékání a svlékání, při hygieně, dodržuje základní hygienické 

návyky, používá správně kapesník. 
50 % 

Dodržuje základní pravidla chování a jednání, navazuje kontakt s dětmi, 

neubližuje ostatním. 
50 % 

Postupně dodržuje zdvořilostní návyky (pozdraví, poděkuje, poprosí, požádá, 

správně osloví). 
50 % 

Dbá na svou bezpečnost (na silnici, cizí lidé, cizí psi …) 100 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

Obrázek 2 Kresba postavy –  Veronika 

Zdroj: Dokumenty MŠ 
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Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Výstupní orientační diagnostika jazykových schopností proběhla dne 7. 2. 2017. 

Veronika během diagnostiky byla velmi soustředěná a motivovaná. Celkové výsledky 

ze vstupní a výstupní diagnostiky lze nalézt v Příloze 18. Úkoly, které Veronice činily 

problém, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: R, Ř 

• Sluchová paměť: opakování dvojverší  

• Zrakové vnímání: skládání obrázků z dílů 

• Sluchové vnímání a fonematický sluch: rozlišování slov dle obrázků 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: sestavení dějové posloupnosti, vyprávění příběhu podle 

čtveřice obrázků, znalost pohádkových postav, reprodukce pohádky 

 

Zhodnocení výsledků 

Veronika byla přítomna na 10 lekcích logopedické intervence. Během lekcí byla 

Veronika velmi motivovaná a cvičení ji šla velice dobře. Na základě orientační výstupní 

diagnostiky provedené dne 12. 6. 2017 lze říci, že se Veronika zlepšila ve více než polovině 

problémových oblastí. Dovednosti, které dívce činí stále obtíže, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: R, Ř 

• Sluchová paměť: opakování dvojverší  

• Zrakové vnímání: skládání obrázků z dílů 

• Souvislé vyjadřování: reprodukce pohádky 

 

4.4.3 Anna 

Základní informace o dítěti 

Anna se narodila v srpnu roku 2012. Porod proběhl bez problémů a doposud 

se neléčila s žádnými závažnými zdravotními potížemi. První slovo, které Anna v osmi 

měsících začala používat, bylo „táta“. První víceslovné věty se objevily okolo 20. měsíce 

života. Slovní zásoba Anny je dle rodičů i pedagogů dostatečná. 



51 

V současné době jsou dle rodičů a pedagogů problémové hlásky C, S, Z, Č, Š, Ž, R, 

Ř. Rodiče za problémové považují také slabiky „ka, co, se“. Kvůli výslovnosti Anna 

v současné době dochází na terapie ke klinickému logopedovi. 

Anna má jednoho staršího sourozence a mezi její zájmy patří zpěv, malování, 

modelování, tanec a brusle. Během týdne navštěvuje v současné době dva volnočasové 

kroužky, a to cvičení pro děti (1 hod./týdně) a bruslení (1 hod./týdně). 

Do mateřské školy Anna začala docházet od svých 36 měsíců. Mateřskou školu, 

ve které výzkum probíhal, navštěvuje prvním rokem (5x týdně). Anna je v mateřské škole 

aktivní a motivovaná k získání nových znalostí a dovedností. S ostatními dětmi Anna 

vychází dobře. V některých situacích se snaží být vůdčí, ne vždy se jí to však dle pedagogů 

podaří.  Spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči je dobrá. 

V Tabulce 3 jsou uvedeny činnosti, které by Anna měla ve svém věku zvládat, spolu 

s procentuálním zhodnocením pedagogy. Toto hodnocení probíhá v mateřské škole během 

celého roky, kdy pedagogové průběžně hodnotí jednotlivé činnosti a jejich případné zlepšení 

či zhoršení. Na Obrázku 3 lze vidět úroveň kresby postavy, zadání úkolu znělo „Nakresli 

sám sebe, maminku, tatínka nebo kamaráda.“ 

 

Tabulka 3 Přehled rozvoje dítěte 4-5 let (Anna) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, adresu, pojmenuje kamarády a prostředí, ve kterém se pohybuje. 100 % 

Pozorně vyslechne pohádku, reprodukuje jednoduchý děj, rozpozná kladné a 

záporné postavy. 
75 % 

Dobře zná 4-5 říkadel, umí mluvit šeptem, potichu i výrazně, neostýchá se před 

kolektivem. 
25 % 

Dobře zná základní barvy a jejich odstíny. 100 % 

Zvládne jednoduchý přirozený pohyb (chůze, běh, chůze po špičkách, ve dřepu, 

střídá tempo, orientuje se v prostoru), zvládne plazení, převaly. 
75 % 

Skáče snožmo na místě i z místa, v podřepu, přeskočí čáru a nízkou překážku 

z místa i při běhu, seskočí z vyšší roviny na měkkou podložku. 
75 % 

S míčem zvládá koulení, házení, vyhazování do výšky a na cíl. 50 % 
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Zpívá ve skupině i sólově s menší oporou o hlas učitelky nebo nástroje, zná 4-5 

písní s náročnější melodií, podřídí se společnému tempu. 
50 % 

Pozná známou píseň podle melodie, umí pohybově vyjádřit charakter hudby. 75 % 

Kreslí uvolněně, plynulým tahem podle vlastní volby i podle zadání, vyjádří 

kresbou svůj citový prožitek. 
75 % 

Vystihne tvar lidského i zvířecího těla s detaily. 75 % 

Zvládá základní pracovní dovednosti s modelínou (mačkání, hnětení, válení), 

skládá papír podle návodu, pracuje čistě s lepidlem. 
50 % 

Vědomě dodržuje základní pravidla chování, umí zhodnotit následky svého 

chování k dětem i dospělým. 
50 % 

Aktivně se zapojuje do činnosti, spolupracuje, snaží se dorozumět a pomáhat si 

navzájem, chápe význam režimu dne a respektuje jej. 
50 % 

Samostatně uklízí hračky na své místo, udržuje pořádek ve svých věcech, dbá 

na svůj zevnějšek. 
75 % 

Dbá na bezpečnost svou i kamarádů, chová se ohleduplně a opatrně, ale zároveň 

samostatně a nebojácně. 
75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

Obrázek 3 Kresba postavy –  Anna 

Zdroj: Dokumenty MŠ 
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Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační diagnostika proběhla 15. 2. 2017. Anna při diagnostice byla dobře 

naladěná, motivovaná a během celého vyšetření spolupracovala velmi dobře. Celkové 

výsledky ze vstupní a výstupní orientační diagnostiky jsou uvedeny v Příloze 19. 

Převážná většina úkolů byla pro Annu lehká a zvládla je bez větších obtíží.  

Problémové úkoly byly zjištěny v těchto oblastech:  

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř 

• Obratnost jazyka: jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 4 slova) 

• Rozumové schopnosti: pochopení časových vztahů 

• Porozumění řeči: vyčlenění ze skupiny 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku, sestavení dějové posloupnosti 

 

Zhodnocení výsledků 

Anna se účastnila všech 12 skupinových lekcích logopedie. Na jednotlivých lekcích byla 

velmi aktivní a většinu úkolů zvládala velice dobře. Na základě výstupního orientačního 

vyšetření ze dne 7. 6. 2017 lze říci, že se Anna zlepšila téměř ve všech problémových 

oblastech. Oblasti, na kterých je třeba u Anny dále pracovat, je: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 4 slova) 

• Analýza slov: určení první a poslední hlásky ve slově (zvládá na 50%) 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku 

 

4.4.4 Šimon 

Základní informace o dítěti 

Šimon se narodil v červenci 2012. Těhotenství i samotný porod byl bez komplikací. 

Šimon se doposud neléčil s žádnými závažnými zdravotními potížemi. Na Šimonova první 



54 

slova a věty si rodiče nevzpomínají. Šimonova slovní zásoba je dle rodičů a pedagogů 

úměrně věku dostatečná. 

 Šimon je nyní objednán ke klinickému logopedovi kvůli nesprávné výslovnosti 

několika hlásek (L, S, Z, R, Ř). Rodiče dále uvádějí, že Šimon při promluvě často spěchá, 

občas se „zasekává“ a následně stále opakuje začátek slova. Rodiče formulují tento problém 

„zkrátka se nemůže vymáčknout“. Pedagogové také shledávají foneticko-fonologickou 

oblast jako problémovou. 

 Šimon má jednoho staršího sourozence a nejraději si hraje s kamarády, auty či běhá 

venku. V minulosti chvíli zkoušel hrát na flétnu, v současné době nedochází na žádný 

kroužek. 

 Mateřskou školu začal Šimon navštěvovat od 38 měsíců a v současné době dochází 

do školy již druhým rokem 5x týdně. Ve skupině s ostatními dětmi vychází dobře a je spíše 

vůdčí typ. V kolektivu je velmi komunikativní a hovorný, motivovaný při znalostních 

aktivitách. Spolupráce mezi rodiči a mateřskou školou je dobrá. 

 V Tabulce 4 lze vidět, jaké činnosti Šimon zvládá bez obtíží a činnosti, ve kterých si 

není tolik jistý. Na Obrázku 4 lze vidět Šimonovy kresby postav z května 2017.   

 

Tabulka 4 Přehled rozvoje dítěte 4-5 let (Šimon) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, adresu, pojmenuje kamarády a prostředí, ve kterém se pohybuje. 75 % 

Pozorně vyslechne pohádku, reprodukuje jednoduchý děj, rozpozná kladné a 

záporné postavy. 
100 % 

Dobře zná 4-5 říkadel, umí mluvit šeptem, potichu i výrazně, neostýchá se před 

kolektivem. 
100 % 

Dobře zná základní barvy a jejich odstíny. 100 % 

Zvládne jednoduchý přirozený pohyb (chůze, běh, chůze po špičkách, ve dřepu, 

střídá tempo, orientuje se v prostoru), zvládne plazení, převaly. 
75 % 

Skáče snožmo na místě i z místa, v podřepu, přeskočí čáru a nízkou překážku 

z místa i při běhu, seskočí z vyšší roviny na měkkou podložku. 
100 % 

S míčem zvládá koulení, házení, vyhazování do výšky a na cíl. 75 % 
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Zpívá ve skupině i sólově s menší oporou o hlas učitelky nebo nástroje, zná 4-

5písní s náročnější melodií, podřídí se společnému tempu. 
75 % 

Pozná známou píseň podle melodie, umí pohybově vyjádřit charakter hudby. 75 % 

Kreslí uvolněně, plynulým tahem podle vlastní volby i podle zadání, vyjádří 

kresbou svůj citový prožitek. 
50 % 

Vystihne tvar lidského i zvířecího těla s detaily. 25 % 

Zvládá základní pracovní dovednosti s modelínou (mačkání, hnětení, válení), 

skládá papír podle návodu, pracuje čistě s lepidlem. 
50 % 

Vědomě dodržuje základní pravidla chování, umí zhodnotit následky svého 

chování k dětem i dospělým. 
50 % 

Aktivně se zapojuje do činnosti, spolupracuje, snaží se dorozumět a pomáhat si 

navzájem, chápe význam režimu dne a respektuje jej. 
75 % 

Samostatně uklízí hračky na své místo, udržuje pořádek ve svých věcech, dbá 

na svůj zevnějšek. 
50 % 

Dbá na bezpečnost svou i kamarádů, chová se ohleduplně a opatrně, ale zároveň 

samostatně a nebojácně. 
75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

Obrázek 4 Kresba postavy –  Šimon 

Zdroj: Dokumenty MŠ 
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Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační diagnostika proběhla dne 21. 2. 2017. Šimon byl během vstupní 

diagnostiky velmi motivovaný, cvičení ho bavila a velmi pěkně spolupracoval. Celkové 

výsledky z orientačního vstupní a výstupní diagnostiky lze najít v Příloze 20. Převážnou 

většinu úkolů Šimon zvládl bez velkých obtíží. Problémové oblasti Šimona jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, R, Ř 

• Obratnost jazyka: jazyk se snaží dosáhnout na nos, bradu a oba koutky, přisání 

jazyka k tvrdému patru a následné mlasknutí, jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Mimika: zvednutí obočí 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 4 slova) 

• Zrakové vnímání: hledání rozdílů 

• Rozumové schopnosti: pravo–levá orientace, zvířata a jejich mláďata 

• Sluchové vnímání a fonematický sluch: rozlišování slov pouze sluchem 

• Analýza slov: rozlišení poslední slabiky ve slově, určení poslední hlásky ve slově 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku, sestavení dějové posloupnosti, vyprávění 

příběhu podle čtveřice obrázků 

 

Zhodnocení výsledků 

 Šimon se skupinových lekcí logopedie zúčastnil celkem 11x. Na všech lekcích 

se projevoval velmi průbojně, byl aktivní a požadoval stále těžší cvičení za účelem naučit 

se něco nového. Na základě výstupní orientační diagnostiky ze dne 8. 6. 2017 lze říci, 

že se Šimon zlepšil téměř ve všech dříve problémových oblastech. Jediná oblast, ve které 

lze najít obtíže, je rovina foneticko-fonologická. 

 

4.4.5 Kristýna 

Základní informace o dítěti 

Kristýna se narodila v březnu roku 2013. Těhotenství i samotný porod proběhl 

v pořádku. V současné době se Kristýna neléčí s žádnými zdravotními obtížemi. První slovo, 

které začala v jednom roce používat, bylo „máma“. Rodiče si nevzpomínají, v kolika letech 

Kristýna začala mluvit ve víceslovných větách. 
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Rodiče jsou přesvědčeni, že Kristýna nemá v žádné oblasti komunikačních 

dovedností obtíže. Pedagogové jsou však toho názoru, že Kristýna nemá dostatečnou aktivní 

slovní zásobu (úměrně k jejímu věku). Její promluva je dle pedagogů často agramatická 

a slovně chudá. Klinického logopeda Kristýna nenavštěvuje. 

Kristýna je jedináček a mezi její zájmy patří kresba, zpěv a hra venku. Žádné kroužky 

nenavštěvuje. 

Do této mateřské školy začala Kristýna docházet od 36 měsíců, nyní ji navštěvuje 

5x týdně. V kolektivu je spíše tichá a nechá se vést ostatními. Spolupráce s rodiči 

je dle pedagogů dobrá. 

V následující Tabulce 5 lze vidět činnosti, které jsou u Kristýny v rámci mateřské 

školy sledovány a průběžně hodnoceny. Na Obrázku 5 lze vidět Kristýny kresbu postavy. 

 

 

Tabulka 5 Přehled rozvoje dítěte 4-5 let (Kristýna) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, adresu, pojmenuje kamarády a prostředí, ve kterém se pohybuje. 50 % 

Pozorně vyslechne pohádku, reprodukuje jednoduchý děj, rozpozná kladné a 

záporné postavy. 
25 % 

Dobře zná 4-5 říkadel, umí mluvit šeptem, potichu i výrazně, neostýchá se před 

kolektivem. 
0 % 

Dobře zná základní barvy a jejich odstíny. 50 % 

Zvládne jednoduchý přirozený pohyb (chůze, běh, chůze po špičkách, ve dřepu, 

střídá tempo, orientuje se v prostoru), zvládne plazení, převaly. 
75 % 

Skáče snožmo na místě i z místa, v podřepu, přeskočí čáru a nízkou překážku 

z místa i při běhu, seskočí z vyšší roviny na měkkou podložku. 
50 % 

S míčem zvládá koulení, házení, vyhazování do výšky a na cíl. 25 % 

Zpívá ve skupině i sólově s menší oporou o hlas učitelky nebo nástroje, zná 4-

5písní s náročnější melodií, podřídí se společnému tempu. 
25 % 

Pozná známou píseň podle melodie, umí pohybově vyjádřit charakter hudby. 50 % 

Kreslí uvolněně, plynulým tahem podle vlastní volby i podle zadání, vyjádří 

kresbou svůj citový prožitek. 
75 % 
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Vystihne tvar lidského i zvířecího těla s detaily. 75 % 

Zvládá základní pracovní dovednosti s modelínou (mačkání, hnětení, válení), 

skládá papír podle návodu, pracuje čistě s lepidlem. 
75 % 

Vědomě dodržuje základní pravidla chování, umí zhodnotit následky svého 

chování k dětem i dospělým. 
50 % 

Aktivně se zapojuje do činnosti, spolupracuje, snaží se dorozumět a pomáhat si 

navzájem, chápe význam režimu dne a respektuje jej. 
50 % 

Samostatně uklízí hračky na své místo, udržuje pořádek ve svých věcech, dbá 

na svůj zevnějšek. 
50 % 

Dbá na bezpečnost svou i kamarádů, chová se ohleduplně a opatrně, ale zároveň 

samostatně a nebojácně. 
75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

Obrázek 5 Kresba postavy –  Kristýna 

Zdroj: Dokumenty MŠ 

Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační diagnostika jazykových schopností proběhla dne 15. 2. 2017. 

Kristýna během diagnostiky byla zpočátku velmi nesmělá, v průběhu vyšetření se však 
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osmělila a spolupracovala lépe. Celkové výsledky ze vstupní a výstupní diagnostiky 

lze nalézt v Příloze 21. Oblasti, které Kristýně činily problém, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: Ř 

• Jemná motorika: konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama), ukazováček a prostředníček střídavě ťukají do stolu 

(jednou, oběma rukama) 

• Obratnost jazyka: jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Mimika: zvednutí obočí 

• Sluchová paměť: postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov (zapamatuje si 

maximálně 3 slova), přesné zopakování pojmů (zapamatuje si maximálně 1 slovo) 

• Zraková paměť: zapamatuje si 4 ze 7 obrázků 

• Rozumové schopnosti: geometrické tvary, početní představy – mechanické počítání, 

lidské tělo, časové vztahy, zvířata a jejich mláďata 

• Porozumění řeči: slova opačného významu 

• Sluchové vnímání a fonematický sluch: rozlišování slabik 

• Rytmické cítění: rytmizace 1–4 slabičných slov (vytleskávání, vyťukávání), 

opakování daného rytmu, rytmizace vlastního jména 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení poslední slabiky ve slově, určení první 

a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: tvoření a chápání gramaticky správné věty, pozorování 

věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, porovnávání 

• Jazykový cit: tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku, sestavení dějové posloupnosti, vyprávění 

příběhu podle čtveřice obrázků, znalost pohádkových postav, reprodukce pohádky 

 

Zhodnocení výsledků 

Kristýna se skupinových lekcí logopedie účastnila velice málo. Za celé tři měsíce 

byla Kristýna přítomna na 4 lekcích. Během lekcí byla spíše pozorovatelem a úkolů se chtěla 

účastnit pouze minimálně. Výstupní orientační vyšetření proběhlo 6. 6. 2017 a z výsledků 

je možné říci, že se Kristýna zlepšila v méně než polovině problémových oblastí. Oblasti, 

ve kterých se Kristýna zlepšila, jsou následující: 

• Rozumové schopnosti: geometrické tvary 



60 

• Porozumění řeči: slova opačného významu 

• Gramatická rovina jazyka: tvoření a chápání gramaticky správné věty, pozorování 

věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, porovnávání 

• Souvislé vyjadřování: vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků, znalost 

pohádkových postav, reprodukce pohádky 

 

4.4.6 Tobias 

Základní informace o dítěti 

Tobias se narodil v lednu roku 2012. Těhotenství probíhalo bez větších obtíží, porod 

byl však rizikový. Tobias se doposud neléčil se závažnou zdravotní obtíží. První slovo, které 

v roce a půl začal říkat¨, bylo „Maty“ (jméno staršího bratra). Rodiče si nevzpomínají, kdy 

Tobias začal mluvit ve víceslovných větách. 

Rodiče uvádějí, že Tobias nemá žádné obtíže v komunikaci. Pedagogové mateřské 

školy jsou toho názoru, že na svůj věk Tobias nemá dostatečnou slovní zásobu a v řeči 

se občas objevují agramatismy spolu s nesprávnou výslovností. Klinického logopeda Tobias 

nenavštěvuje. 

Tobias má jednoho staršího bratra a mezi jeho záliby patří sport, hra s legem a hra na 

různé role. Jedenkrát týdne navštěvuje fotbalový kroužek. 

Do mateřské školy začal Tobias docházet příležitostně v 3,5 letech, v současné době 

dochází do školy pravidelně 5x týdně. V dětském kolektivu je velmi hovorný, občas vůdčí 

a často dělá ostatním dětem naschvály. Mezi dětmi je přesto, jak uvádí pedagožky, velmi 

oblíbený. Spolupráce mezi rodiči a mateřskou školou je na dobré úrovni. 

V Tabulce 6 lze najít činnosti spolu s průběžným hodnocením pedagogů. 

Na Obrázku 6 Tobias nakreslil v květnu 2017 sebe samého.  

 

Tabulka 6 Přehled rozvoje dítěte 4-5 let (Tobias) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, adresu, pojmenuje kamarády a prostředí, ve kterém se pohybuje. 100 % 

Pozorně vyslechne pohádku, reprodukuje jednoduchý děj, rozpozná kladné a 

záporné postavy. 
100 % 

Dobře zná 4-5 říkadel, umí mluvit šeptem, potichu i výrazně, neostýchá se před 

kolektivem. 
75 % 
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Dobře zná základní barvy a jejich odstíny. 50 % 

Zvládne jednoduchý přirozený pohyb (chůze, běh, chůze po špičkách, ve dřepu, 

střídá tempo, orientuje se v prostoru), zvládne plazení, převaly. 
50 % 

Skáče snožmo na místě i z místa, v podřepu, přeskočí čáru a nízkou překážku 

z místa i při běhu, seskočí z vyšší roviny na měkkou podložku. 
25 % 

S míčem zvládá koulení, házení, vyhazování do výšky a na cíl. 25 % 

Zpívá ve skupině i sólově s menší oporou o hlas učitelky nebo nástroje, zná 4-5 

písní s náročnější melodií, podřídí se společnému tempu. 
50 % 

Pozná známou píseň podle melodie, umí pohybově vyjádřit charakter hudby. 50 % 

Kreslí uvolněně, plynulým tahem podle vlastní volby i podle zadání, vyjádří 

kresbou svůj citový prožitek. 
0 % 

Vystihne tvar lidského i zvířecího těla s detaily. 0 % 

Zvládá základní pracovní dovednosti s modelínou (mačkání, hnětení, válení), 

skládá papír podle návodu, pracuje čistě s lepidlem. 
50 % 

Vědomě dodržuje základní pravidla chování, umí zhodnotit následky svého 

chování k dětem i dospělým. 
25 % 

Aktivně se zapojuje do činnosti, spolupracuje, snaží se dorozumět a pomáhat si 

navzájem, chápe význam režimu dne a respektuje jej. 
50 % 

Samostatně uklízí hračky na své místo, udržuje pořádek ve svých věcech, dbá 

na svůj zevnějšek. 
25 % 

Dbá na bezpečnost svou i kamarádů, chová se ohleduplně a opatrně, ale zároveň 

samostatně a nebojácně. 
25 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 
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Obrázek 6 Kresba postavy – Tobias 

Zdroj: Dokumenty MŠ 

Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační diagnostika byla vytvořena dne 21. 2. 2017. Během orientační 

diagnostiky byl Tobias plně soustředěný a spolupracoval velmi dobře. Celkové hodnocení 

komunikačních dovedností lze nalézt v Příloze 22. Oblasti řečové komunikace, které 

Tobiasovi činily problémy, jsou následující:  

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř 

• Hrubá motorika: poskoky na jedné noze zvládá s oporou 

• Jemná motorika: ukazováček a prostředníček střídavě ťukají do stolu (jednou, 

oběma rukama) 

• Sluchová paměť: postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov (zapamatuje 

si maximálně 4 slova) 

• Zrakové vnímání: hledání rozdílů mezi stejnými obrázky 

• Zraková paměť: zapamatuje si 4 ze 7 obrázků 

• Rozumové schopnosti: geometrické tvary, prostorové představy, pravo-levá 

orientace, časové vztahy, zvířata a jejich mláďata 
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• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení poslední slabiky ve slově, určení první 

a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: používání předložek, sloves, skloňování a časování 

podstatných jmen, slovosled, tvoření a chápání gramaticky správné věty, pozorování 

věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, porovnávání 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: sestavení dějové posloupnosti, vyprávění příběhu podle 

čtveřice obrázků 

 

Zhodnocení výsledků 

Skupinových lekcí logopedie se Tobias účastnil celkem dvakrát. Během těchto dvou 

hodin byl velmi soustředěný a motivovaný. Z výsledků výstupní orientační diagnostiky 

(ze dne 12. 6. 2017) lze tvrdit, že se Tobias zlepšil v méně než polovině problémových 

oblastí. K oblastem, ve kterých udělal pokroky, lze přiřadit: 

• Jemná motorika: ukazováček a prostředníček střídavě ťukají do stolu (jednou, 

oběma rukama) 

• Zrakové vnímání: hledání rozdílů mezi stejnými obrázky 

• Rozumové schopnosti: geometrické tvary, zvířata a jejich mláďata 

• Analýza slov: rozlišení poslední slabiky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: používání předložek, sloves, skloňování a časování 

podstatných jmen, slovosled, tvoření a chápání gramaticky správné věty 

• Jazykový cit: chápání rýmů 

• Souvislé vyjadřování: vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků 

 

4.4.7 Jakub 

Základní informace o dítěti 

Jakub se narodil v listopadu 2010. Těhotenství probíhalo bez komplikací, porod byl 

předčasný. Doposud Jakub netrpěl žádným závažným zdravotním onemocněním. První 

slovo začal chlapec říkat přibližně v 18 měsíci. Prvním slovem, jak uvádí rodiče, bylo 

„máma“. Víceslovnými větami začal Jakub komunikovat okolo druhého roku života. 
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Dle rodičů, má Jakub v komunikačních dovednostech problém pouze s výslovností 

hlásky Ř. Pedagogové uvádí, že slovní zásoba je dostatečná a v řeči se ale objevují často 

agramatismy ve skloňování a častování. 

Jakub má jednoho mladšího sourozence. Mezi Jakubovy oblíbené aktivity patří 

především sport a hra s legem. Žádné kroužky během týdne chlapec nenavštěvuje. 

Do mateřské školy začal Jakub chodit ve svých třech letech a v současné době školu 

navštěvuje 5x týdně. V kolektivu je chlapec velmi komunikativní a staví se do vůdčí role 

skupiny, skupinou je přijímán kladně. Spolupráce mezi školou a rodiči je dobrá. 

 V Tabulce 7 lze vidět, jaké činnosti Jakub zvládá bez obtíží a činnosti, ve kterých si 

není tolik jistý. Na Obrázku 7 lze vidět Jakubovu kresbu postavy z května 2017.   

 

  

Tabulka 7 Přehled rozvoje dítěte od 5 let (Jakub) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, příjmení, adresu, jména svých kamarádů a dospělých ve svém 

okolí, pojmenuje předměty denní potřeby. 
75 % 

Vypráví kratší příběh, používá správné předložky, slovesa a skloňuje podstatná 

jména, užívá správný slovosled. 
75 % 

Skládá a rozkládá slova na slabiky, pozná hlásku na začátku a konci slova 75 % 

Pojmenuje geometrické tvary, rozliší rozměry (velké – větší – největší) a tvar 

(kulaté – hranaté – špičaté). 
75 % 

Orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, včera – dnes – zítra, ráno – 

dopoledne – poledne – odpoledne – večer, den – noc). 
100 % 

Vytvoří skupinu předmětů podle určeného znaku, orientuje se v číselné řadě 1-

6. 
100 % 

Sluchová paměť – zapamatuje si až 5 pojmů a přesně je opakuje. 

Zraková paměť – zapamatuje si až 5 obrázků, najde rozdíl mezi 2. 
100 % 

Zná základní i doplňkové barvy a jejich odstíny. 100 % 

Zvládá chůzi se správným držením těla i po zvýšené a šikmé rovině, umí střídat 

tempo, zvládne stoj na jedné noze (výdrž min. 5 vteřin). 
100 % 

Zvládá běh za vedoucím dítětem, se změnami směru, orientuje se v prostoru, 

reaguje na smluvené signály (sluchové, zrakové). 
100 % 
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Zvládá skoky snožmo, jednonož a do stoje rozkročného, skok poskočný. 100 % 

Hází míč do výšky, do dálky horním obloukem, na cíl, hází a chytá míč 

s odrazem od země. 
100 % 

Zpívá ve skupině i sólově, reaguje na dirigentská gesta, zpívá intonačně čistě. 25 % 

Pozná známou píseň nebo skladbu podle melodie, rozliší pochod, ukolébavku, 

hudbu veselou, smutnou, slavnostní. 
75 % 

Vyjádří kultivovaným pohybem stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, 

rytmus. 
50 % 

Umí nakreslit lidskou postavu s charakteristickými znaky (dospělý, dítě, 

ježibaba, veselý, smutný) v určitém prostředí, ději. 
50 % 

Znázorní charakteristické rysy zvířecí postavy se vztahem k přírodě i s pozadím. 50 % 

Ovládá správné držení pastelky, tužky, štětce, kreslí plynulým pohybem bez 

křečovitosti. 
50 % 

Zvládne vymodelovat lidskou nebo zvířecí figuru s charakteristickými znaky 

v různých pozicích i pohybu. 
50 % 

Skládá samostatně papír podle návodu, samostatně nalepuje, stříhá papír (i do 

oblouku) podle čáry nebo textil. 
75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 
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Obrázek 7 Kresba postavy –  Jakub 

Zdroj: Dokumenty MŠ 

Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Výstupní orientační diagnostika jazykových schopností proběhla dne 17. 2. 2017. 

Jakub byl během diagnostiky zpočátku velmi nesoustředěný a roztěkaný, v průběhu 

vyšetření se však spolupráce zlepšila. Celkové výsledky ze vstupní a výstupní diagnostiky 

lze nalézt v Příloze 23. Oblasti, které Jakubovi činily problém, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: Ř 

• Sluchová paměť: postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov (zapamatuje 

si maximálně 4 slova) 

• Rozumové schopnosti: geometrické tvary, lidské tělo, pravo-levá orientace, časové 

vztahy  

• Analýza slov: určení poslední hlásky ve slově 
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• Gramatická rovina jazyka: porovnávání 

• Jazykový cit: tvoření rýmů 

 

Zhodnocení výsledků 

Jakub se účastnil celkem 9 skupinových lekcí logopedie. Při jednotlivých lekcích byl 

velice motivovaný a aktivní. Většinu úkolů plnil bez větších obtíží. Výstupní orientační 

vyšetření proběhlo 20. 6. 2017 a z výsledků je možné říci, že se Jakub zlepšil v téměř 

ve všech problémových oblastech. Oblasti, které u Jakuba zůstávají problémové, jsou 

následující: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: Ř 

• Analýza slov: určení poslední hlásky ve slově 

 

4.4.8 Lucie 

Základní informace o dítěti 

Lucie se narodila v lednu 2011. Těhotenství i porod proběhl bez závažných 

komplikací a doposud neměla žádnou závažnou zdravotní obtíž. Ve 12tém měsíci života 

Lucie jako první pojmenovala svého psa „Džes“, poté začala používat slovo „máma“. 

Okolo druhého roku již hovořila ve víceslovných větách. Dle rodičů a pedagogů Lucie 

nemá kromě foneticko-fonologické roviny žádné nedostatky ve své řeči. Lucie pravidelně 

dochází ke klinickému logopedovi, kde pracují na správné výslovnosti hlásek R a Ř. 

Lucie má jednoho mladšího sourozence a mezi oblíbené činnosti patří malování, 

tancování, hra na klavír a jízda na kole. Ve volném čase dochází 1x týdně na hodinu klavíru 

a na hodinu tance.  

Do této mateřské školy Lucie dochází od 4,5 let věku celkem 5x týdně. Před 

nástupem do této státní mateřské školy občas docházela do soukromé mateřské školy (cca 

od 34 měsíců věku). Lucie se v kolektivu projevuje jako vůdčí typ, je hovorná, velmi 

komunikativní a motivovaná k získávání nových znalostí a dovedností. Komunikace 

a spolupráce s rodiči je dle pedagogů na velmi dobré úrovni. 

V Tabulce 8 lze vidět úroveň v rámci jednotlivých činnosti a dovednosti, ve které 

se Lucie nachází. Na Obrázku 8 lze vidět úroveň Luciiny kresby postavy. 
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Tabulka 8 Přehled rozvoje dítěte od 5 let (Lucie) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, příjmení, adresu, jména svých kamarádů a dospělých ve svém 

okolí, pojmenuje předměty denní potřeby. 
75 % 

Vypráví kratší příběh, používá správné předložky, slovesa a skloňuje podstatná 

jména, užívá správný slovosled. 
75 % 

Skládá a rozkládá slova na slabiky, pozná hlásku na začátku a konci slova 75 % 

Pojmenuje geometrické tvary, rozliší rozměry (velké – větší – největší) a tvar 

(kulaté – hranaté – špičaté). 
50 % 

Orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, včera – dnes – zítra, ráno – 

dopoledne – poledne – odpoledne – večer, den – noc). 
50 % 

Vytvoří skupinu předmětů podle určeného znaku, orientuje se v číselné řadě 1-

6. 
100 % 

Sluchová paměť – zapamatuje si až 5 pojmů a přesně je opakuje. 

Zraková paměť – zapamatuje si až 5 obrázků, najde rozdíl mezi 2. 
75 % 

Zná základní i doplňkové barvy a jejich odstíny. 100 % 

Zvládá chůzi se správným držením těla i po zvýšené a šikmé rovině, umí střídat 

tempo, zvládne stoj na jedné noze (výdrž min. 5 vteřin). 
50 % 

Zvládá běh za vedoucím dítětem, se změnami směru, orientuje se v prostoru, 

reaguje na smluvené signály (sluchové, zrakové). 
75 % 

Zvládá skoky snožmo, jednonož a do stoje rozkročného, skok poskočný. 50 % 

Hází míč do výšky, do dálky horním obloukem, na cíl, hází a chytá míč 

s odrazem od země. 
50 % 

Zpívá ve skupině i sólově, reaguje na dirigentská gesta, zpívá intonačně čistě. 100 % 

Pozná známou píseň nebo skladbu podle melodie, rozliší pochod, ukolébavku, 

hudbu veselou, smutnou, slavnostní. 
100 % 

Vyjádří kultivovaným pohybem stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, 

rytmus. 
100 % 

Umí nakreslit lidskou postavu s charakteristickými znaky (dospělý, dítě, 

ježibaba, veselý, smutný) v určitém prostředí, ději. 
75 % 

Znázorní charakteristické rysy zvířecí postavy se vztahem k přírodě i s pozadím. 75 % 

Ovládá správné držení pastelky, tužky, štětce, kreslí plynulým pohybem bez 

křečovitosti. 
75 % 
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Zvládne vymodelovat lidskou nebo zvířecí figuru s charakteristickými znaky 

v různých pozicích i pohybu. 
100 % 

Skládá samostatně papír podle návodu, samostatně nalepuje, stříhá papír (i do 

oblouku) podle čáry nebo textil. 
75 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

 

Obrázek 8 Kresba postavy –  Lucie 

Zdroj: Dokumenty MŠ 

Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

 Orientační vstupní diagnostika proběhla 21. 2. 2017. Lucie během všech úkolů byla 

velmi soustředěná a motivovaná. V Příloze 24 lze nalézt celkové výsledky ze vstupní 

i výstupní orientační diagnostiky.  

 Převážná většina úkolů byla pro Lucii velmi jednoduchá. Obtíže měla Lucie v těchto 

oblastech: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: R, Ř 
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• Obratnost jazyka: jazyk se snaží dosáhnout na nos, bradu a oba koutky, přisání 

jazyka k tvrdému patru a následné mlasknutí, jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Mimika: zvednutí obočí 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 4 slova), přesné zopakování pojmů (zvládne 

zopakovat pouze 3 slova) 

• Rozumové schopnosti: pravo-levá orientace 

• Analýza slov: rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení poslední hlásky 

ve slově 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

 

Zhodnocení výsledků 

Skupinových lekcí logopedie se Lucie zúčastnila sedmkrát. Na jednotlivých lekcích 

se Lucie projevovala velmi aktivně. Na základě výstupního orientačního vyšetření ze dne 

7. 6. 2017 je možné říci, že se Luciiny výsledky zlepšily ve více než polovině problémových 

oblastí. Dovednosti, které by bylo vhodné dále trénovat, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: R, Ř 

• Mimika: zvednutí obočí 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí 

• Porozumění řeči: vyčlenění ze skupiny 

• Analýza slov: určení poslední hlásky ve slově 

• Jazykový cit: tvoření rýmů 

 

4.4.9 Martin 

Základní informace o dítěti 

Martin se narodil v dubnu roku 2010. Těhotenství probíhalo bez větších komplikací, 

porod byl bezproblémový. Martin se doposud neléčil s žádným závažnějšími zdravotními 

obtížemi. První slovo, které začal mezi 9. a 10. měsícem Martin používat, bylo slovo „táta“. 

První víceslovné věty se v Martinovo promluvě začaly objevovat kolem 18 měsíců.  

Rodiče v dotazníku uvádějí, že Martin nemá žádné komunikační obtíže v žádné 

oblasti řeči. Pedagogičtí pracovníci mateřské školy se však domnívají, že slovní zásoba 

Martina je úměrně jeho věku nedostatečná a v promluvě se objevují agramatismy. 

Klinického logopeda Martin nenavštěvuje. 
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 Martin má jednoho mladšího sourozence a do mateřské školy poprvé nastoupil 

v 48 měsíci věku. Nyní do mateřské školy dochází 5x týdně. Mezi Martinovy záliby dle 

rodičů patří vše, žádné zájmové kroužky nenavštěvuje. Pedagogové z mateřské školy uvedli, 

že Martin dětem občas ubližuje (kousání aj.) a tím dává tak najevo svůj nesouhlas. Hraje 

si nejraději s legem, ze kterého pak staví zbraně a střílí po dětech, tím porušuje pravidla 

ve třídě. V kolektivu je spíše následovatel. V komunikaci s dospělými osobami je spíše 

tichý, s dětmi komunikuje více. Martin má v mateřské škole kamaráda, se kterým často 

zlobí. Když je sám, je spíše tichý a klidný. Spolupráce s rodiči je, dle slov pedagogů, velmi 

špatná. 

 V Tabulce 9 lze vidět činnosti a dovednosti spolu s procentuálním vyhodnocením, 

je možné si všimnou velké diskrepance mezi jednotlivými činnostmi. Na Obrázku 9 lze vidět 

Martinovu kresbu postavy. 

 

Tabulka 9 Přehled rozvoje dítěte od 5 let (Martin) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, příjmení, adresu, jména svých kamarádů a dospělých ve svém 

okolí, pojmenuje předměty denní potřeby. 
100 % 

Vypráví kratší příběh, používá správné předložky, slovesa a skloňuje podstatná 

jména, užívá správný slovosled. 
50 % 

Skládá a rozkládá slova na slabiky, pozná hlásku na začátku a konci slova 0 % 

Pojmenuje geometrické tvary, rozliší rozměry (velké – větší – největší) a tvar 

(kulaté – hranaté – špičaté). 
50 % 

Orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, včera – dnes – zítra, ráno – 

dopoledne – poledne – odpoledne – večer, den – noc). 
50 % 

Vytvoří skupinu předmětů podle určeného znaku, orientuje se v číselné řadě 1-

6. 
50 % 

Sluchová paměť – zapamatuje si až 5 pojmů a přesně je opakuje. 

Zraková paměť – zapamatuje si až 5 obrázků, najde rozdíl mezi 2. 
75 % 

Zná základní i doplňkové barvy a jejich odstíny. 100 % 

Zvládá chůzi se správným držením těla i po zvýšené a šikmé rovině, umí střídat 

tempo, zvládne stoj na jedné noze (výdrž min. 5 vteřin). 
100 % 

Zvládá běh za vedoucím dítětem, se změnami směru, orientuje se v prostoru, 

reaguje na smluvené signály (sluchové, zrakové). 
100 % 



72 

Zvládá skoky snožmo, jednonož a do stoje rozkročného, skok poskočný. 75 % 

Hází míč do výšky, do dálky horním obloukem, na cíl, hází a chytá míč 

s odrazem od země. 
75 % 

Zpívá ve skupině i sólově, reaguje na dirigentská gesta, zpívá intonačně čistě. 25 % 

Pozná známou píseň nebo skladbu podle melodie, rozliší pochod, ukolébavku, 

hudbu veselou, smutnou, slavnostní. 
25 % 

Vyjádří kultivovaným pohybem stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, 

rytmus. 
25 % 

Umí nakreslit lidskou postavu s charakteristickými znaky (dospělý, dítě, 

ježibaba, veselý, smutný) v určitém prostředí, ději. 
25 % 

Znázorní charakteristické rysy zvířecí postavy se vztahem k přírodě i s pozadím. 0 % 

Ovládá správné držení pastelky, tužky, štětce, kreslí plynulým pohybem bez 

křečovitosti. 
25 % 

Zvládne vymodelovat lidskou nebo zvířecí figuru s charakteristickými znaky 

v různých pozicích i pohybu. 
50 % 

Skládá samostatně papír podle návodu, samostatně nalepuje, stříhá papír (i do 

oblouku) podle čáry nebo textil. 
50 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

Obrázek 9 Kresba postavy –  Martin 

Zdroj: Dokumenty MŠ 
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Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Vstupní orientační vyšetření probíhalo dne 15. 2. 2017. V počáteční fázi diagnostiky byl 

Martin velmi tichý a nechtěl spolupracovat, později však ostýchavost zmizela a Martin 

spolupracoval velmi dobře. Celkové výsledky ze vstupní a výstupní orientační diagnostiky 

jsou uvedeny v Příloze 25. Během vstupní diagnostiky byly zjištěny tyto problémové oblasti:  

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, Č, Š, Ž, Ř 

• Jemná motorika: Konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si maximálně 4 slova) 

• Zraková paměť: zapamatuje si 6 ze 7 obrázků 

• Rozumové schopnosti: lidské tělo, pravo-levá orientace, časové vztahy 

• Rytmické cítění: rytmizace 1–4 slabičných slov (vytleskávání, vyťukávání) 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: pozorování věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, 

porovnávání, povolání 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: sestavení dějové posloupnosti, vyprávění příběhu podle 

čtveřice obrázků, znalost pohádkových postav, reprodukce pohádky 

 

Zhodnocení výsledků 

 Martin byl přítomný celkem na 10 skupinových lekcích logopedie. Během lekcí byl 

většinou motivovaný a dobře spolupracoval. Na základě orientačního výstupního vyšetření 

ze dne 8. 6. 2017 lze říci, že se Martin zlepšil v převážné většině dříve problémových 

oblastech. Oblasti, které Martinovi stále činí problémy, jsou následující: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: C, S, Z, Č, Š, Ž, Ř 

• Jemná motorika: Konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Rozumové schopnosti: lidské tělo 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 
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4.4.10 Kateřina 

Základní informace o dítěti 

Kateřina se narodila v říjnu 2009. Těhotenství bylo bez komplikací, v 32. týdnu byly 

užity kortikoidy pro podezření na odtok plodové vody. Porod proběhl v termínu bez obtíží, 

saturace O2 byla v pořádku. 

 Kateřina se narodila s oboustrannou vrozenou hluchotou, genetické vyšetření bylo 

negativní. Od 6 měsíců používala sluchadla. V únoru roku 2011 podstoupila Kateřina 

kochleární implantaci vlevo. Kateřina ve 2, 3 a 4 letech docházela na rehabilitaci, kde cvičila 

Vojtovu metodu, důvodem byl hypotonický syndrom. Dívka dále trpí oční vadou, atopickým 

ekzémem, polyvalentní alergií a v současné době užívá růstový hormon. 

 

Rodina se po narození Kateřiny začala učit český znakový jazyk. Komunikace 

v rodině byla orální s občasným použitím českého znakového jazyka. V 10 měsících užila 

dívka svůj první znak. Rodiče uvádí, že okolo 18. měsíce řekla dívka své první mluvené 

slovo „táta“, okolo 24 měsíců začala orálně hovořit ve víceslovných větách. 

Kateřina je dle odborníků, pedagogů a rodičů velmi dobrou uživatelkou kochleárního 

implantátu. Ve zprávě z foniatrického vyšetření ošetřující lékař uvádí, že dívka rozumí 

běžné konverzaci, delší větu je nutné zjednodušit nebo vysvětlit, sama mluví ve větách 

s dysgramatismy a dyslálií, řeč dívky je místy méně srozumitelná. Kateřina pravidelně 

dochází ke klinickému logopedovi.  

Kateřina má potíže v komunikaci v hlučném prostředí a nemá směrové slyšení, proto 

může mít problém s orientací. I přes voperovaný implantát trvá z foniatrického hlediska 

oboustranná hluchota a stav sluchu je trvalý. Například při nemožnosti nosit vnější část 

implantátu (nemoc, porucha, sport) dívka neslyší vůbec. V současné době Kateřina 

komunikuje výhradně orálně a v akusticky obtížných podmínkách odezírá.  

 

Mateřskou školu dívka navštěvuje od 35 měsíců. Nejprve navštěvovala bilingvální 

mateřskou školu pro sluchově postižené, v současné době je integrována do běžné mateřské 

školy. V rámci integrace je po celou dobu přítomen asistent pedagoga a dívce byl vytvořen 

individuální vzdělávací plán. Kateřině byl doporučen odklad školní docházky.  

V mateřské škole je dívka velmi motivovaná pro získávání nových znalostí 

a dovedností, s ostatními dětmi vychází dobře a při komunikaci je spíše tichá. Spolupráce 

mezi rodiči a mateřskou školou je na velmi dobré úrovni. 
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 Dívka má mladšího a staršího sourozence. Mezi její záliby patří různé hry (karty, 

pexeso, dobble, ubongo aj.), lyžování, badminton a jednou týdně navštěvuje hodiny jógy. 

V Tabulce 10 lze vidět jednotlivé činnosti, které jsou u Kateřiny v rámci mateřské 

školy sledovány a průběžně hodnoceny. Na Obrázku 10 lze vidět kresbu postavy z května 

2017. Zadání kresby bylo následující: „Nakresli sama sebe, maminku, tatínka nebo nějakého 

kamaráda.“  

 

Tabulka 10 Přehled rozvoje dítěte od 5 let (Kateřina) 

Činnost Zvládá na 

Zná své jméno, příjmení, adresu, jména svých kamarádů a dospělých ve svém 

okolí, pojmenuje předměty denní potřeby. 
25 % 

Vypráví kratší příběh, používá správné předložky, slovesa a skloňuje podstatná 

jména, užívá správný slovosled. 
25 % 

Skládá a rozkládá slova na slabiky, pozná hlásku na začátku a konci slova 50 % 

Pojmenuje geometrické tvary, rozliší rozměry (velké – větší – největší) a tvar 

(kulaté – hranaté – špičaté). 
100 % 

Orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, včera – dnes – zítra, ráno – 

dopoledne – poledne – odpoledne – večer, den – noc). 
50 % 

Vytvoří skupinu předmětů podle určeného znaku, orientuje se v číselné řadě 1-

6. 
100 % 

Sluchová paměť – zapamatuje si až 5 pojmů a přesně je opakuje. 

Zraková paměť – zapamatuje si až 5 obrázků, najde rozdíl mezi 2. 
50 % 

Zná základní i doplňkové barvy a jejich odstíny. 75 % 

Zvládá chůzi se správným držením těla i po zvýšené a šikmé rovině, umí střídat 

tempo, zvládne stoj na jedné noze (výdrž min. 5 vteřin). 
50 % 

Zvládá běh za vedoucím dítětem, se změnami směru, orientuje se v prostoru, 

reaguje na smluvené signály (sluchové, zrakové). 
50 % 

Zvládá skoky snožmo, jednonož a do stoje rozkročného, skok poskočný. 50 % 

Hází míč do výšky, do dálky horním obloukem, na cíl, hází a chytá míč 

s odrazem od země. 
75 % 

Zpívá ve skupině i sólově, reaguje na dirigentská gesta, zpívá intonačně čistě. 0 % 
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Pozná známou píseň nebo skladbu podle melodie, rozliší pochod, ukolébavku, 

hudbu veselou, smutnou, slavnostní. 
0 % 

Vyjádří kultivovaným pohybem stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, 

rytmus. 
25 % 

Umí nakreslit lidskou postavu s charakteristickými znaky (dospělý, dítě, 

ježibaba, veselý, smutný) v určitém prostředí, ději. 
50 % 

Znázorní charakteristické rysy zvířecí postavy se vztahem k přírodě i s pozadím. 0 % 

Ovládá správné držení pastelky, tužky, štětce, kreslí plynulým pohybem bez 

křečovitosti. 
75 % 

Zvládne vymodelovat lidskou nebo zvířecí figuru s charakteristickými znaky 

v různých pozicích i pohybu. 
100 % 

Skládá samostatně papír podle návodu, samostatně nalepuje, stříhá papír (i do 

oblouku) podle čáry nebo textil. 
50 % 

Zdroj: dokumenty MŠ, školní rok 2016/2017 

 

Obrázek 10 Kresba postavy – Kateřina 

Zdroj: Dokumenty MŠ 
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Výsledky ze vstupní orientační diagnostiky 

Výstupní orientační diagnostika jazykových schopností proběhla dne 17. 2. 2017. 

Kateřina byla během celé diagnostiky velmi soustředěná a motivovaná. Celkové výsledky 

ze vstupní a výstupní diagnostiky lze nalézt v Příloze 26. Oblasti, které Kateřině činily 

problém, jsou: 

• Nesprávná výslovnost hlásek: N, K, H, CH, Ň, Z, R, Ř 

• Jemná motorika: konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Obratnost jazyka: jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (nezapamatuje si žádné slovo), přesné zopakování pojmů (nezapamatuje 

si žádné slovo) 

• Rozumové schopnosti: lidské tělo, časové vztahy 

• Porozumění řeči: slova opačného významu 

• Sluchové vnímání a fonematický sluch: rozlišování slov podle obrázků, rozlišování 

slov pouze sluchem, rozlišování slabik 

• Analýza slov: hláskování slov, rozlišení první a poslední slabiky ve slově, určení 

první a poslední hlásky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: používání předložek, sloves, skloňování podstatných 

jmen, slovosled, vytváření jednotného a množného čísla, tvoření gramaticky 

správného tvaru podstatných jmen, tvoření a chápání gramaticky správné věty, 

pozorování věcí podle velikosti a tvoření zdrobnělin, porovnávání, název pracovníka 

a pracoviště 

• Jazykový cit: chápání a tvoření rýmů 

• Souvislé vyjadřování: popis obrázku, sestavení dějové posloupnosti, vyprávění 

příběhu podle čtveřice obrázků, znalost pohádkových postav, reprodukce pohádky 

 

Zhodnocení výsledků 

Kateřina se zúčastnila celkem 7 lekcí. Na jednotlivých lekcích byla velmi motivovaná, 

avšak některá cvičení ji dělala větší problém. Na základě výstupního orientačního vyšetření 

ze dne 21. 6. 2017 lze říci, že se Kateřina zlepšila v následujících oblastech: 
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• Jemná motorika: konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů 

(jednou, oběma rukama) 

• Obratnost jazyka: jazyk vytvoří „korýtko“ 

• Sluchová paměť: zopakování souvětí, postupné rozšiřování věty přidáváním dalších 

slov (zapamatuje si 2 slova), přesné zopakování pojmů (zopakuje 4 slova) 

• Rozumové schopnosti: lidské tělo, časové vztahy 

• Analýza slov: rozlišení první a poslední slabiky ve slově 

• Gramatická rovina jazyka: vytváření jednotného a množného čísla, porovnávání 

• Souvislé vyjadřování: sestavení dějové posloupnosti 

 

4.5 Závěr šetření  

Výzkumné šetření probíhalo v období pěti měsíců (leden–červen 2017) a bylo 

rozděleno na přípravnou fázi, fázi samotné realizace výzkumu a fázi zhodnocení výsledků 

šetření. 

V přípravné fázi bylo vybrána mateřská škola hlavního vzdělávacího proudu, v níž 

byla náhodně sestavena heterogenní skupina 10 respondentů účastnících se výzkumného 

šetření. Dále v této fázi byly autorkou výzkumu prostudovány dokumenty mateřské školy, 

rozesláno dotazníkové šetření zákonným zástupcům respondentů, byl proveden 

nestrukturovaný rozhovor s pedagogy, vytvořena a provedena orientační vstupní diagnostika 

u jednotlivých respondentů, na základě které byly vytvořeny předběžné plány 

12 skupinových lekcí logopedie. 

 Realizace výzkumného šetření se uskutečnila během tří měsíců, kdy v mateřské škole 

probíhaly 1x týdně skupinové lekce logopedické intervence, které trvaly zpravidla 45-60 

minut. Po dvanácti skupinových lekcích byla realizována u každého respondenta výstupní 

orientační diagnostika a celkové zhodnocení. 

 

Cílem kvalitativního výzkumného šetření bylo zjistit, jaký vliv mají skupinové lekce 

logopedické intervence v rámci mimoškolních aktivit na vývoj jazykových dovedností dětí 

navštěvujících běžnou mateřskou školu. Dílčím cílem výzkumného šetření byla tvorba 

12 plánů skupinových lekcí logopedie zaměřených na problémové oblasti respondentů.  

Hlavní cíl spolu s dílčím cílem výzkumného šetření byl splněn. Bylo zjištěno, 

že docházení dítěte na skupinové lekce logopedické intervence v rámci mimoškolních 

aktivit má vliv na jeho rozvoj jazykových schopností. V rámci diplomové práce vzniklo 
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celkem 12 detailních plánů skupinových lekcí logopedie zaměřených na problémové oblasti 

respondentů.  

 

V souvislosti s cílem výzkumu byly stanovený tři výzkumné otázky: 

1. Jaké dovednosti v rámci komunikačních kompetencí jsou u dětí předškolního věku 

navštěvujících běžnou mateřskou školu nejčastěji problémové? 

V souladu s výsledky výzkumného lze říci, že nejčastější problémovou oblastí komunikační 

dovednosti této skupiny respondentů byla oblast analýzy slov spolu s jazykovým citem. 

Schopnost tvoření rýmů a určení poslední hlásky ve slově činilo všem deseti 

respondentům obtíže. Dovednost rozlišení poslední slabiky ve slově a správná výslovnost 

hlásky R byla obtížná pro devět z deseti respondentů. Pro osm probandů bylo problematické 

rozlišit první hlásku ve slově a pochopit princip rýmování. 

Je důležité podotknout, že problémové oblasti nelze zobecnit na většinovou populaci. 

Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum tvořený malým heterogenním vzorkem respondentů, 

není zobecnění výsledků vhodné.  

 

2. Jsou u všech respondentů problémové oblasti komunikačních dovedností vnímány 

stejně pedagogy jako rodiči? 

Na základě informací uvedených v dotazníkovém šetření určeném rodičům 

respondentů a informací získaných během nestrukturovaného rozhovoru s pedagogy bylo 

zjištěno, že problémové oblasti jsou u šesti respondentů vnímány stejně rodiči i pedagogy. 

U čtyř respondentů představy rodičů nekorespondují s názory pedagogů. Konkrétně se jedná 

o neshodu názorů u těchto respondentů: Kristýna, Tobias, Jakub a Martin.  

Z údajů získaných ze vstupní diagnostiky provedené téměř ve stejné době, ve které 

rodiče Kristýny, Tobiase a Jakuba vyplnili dotazníkové šetření, vyplývá, že u těchto dětí 

bylo nalezeno více problémových oblastí v porovnání s ostatními respondenty. U Jakuba 

bylo shledán obdobný počet problémových cvičení jako u ostatních dětí. Je nutné také dodat, 

že tito čtyři respondenti jsou jediní z výzkumné skupiny, kteří v současné době nenavštěvují 

a v blízké době se nechystají navštěvovat klinického logopeda. 
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3. Zlepší se děti, které pravidelně (alespoň 6x) docházely na skupinové lekce 

logopedické intervence, ve více než polovině pro ně dříve problémových úkolů 

ve srovnání s dětmi, které se zúčastnily méně než poloviny skupinových lekcí? 

V souladu s výsledky výzkumného šetření lze říci, že děti, které se pravidelně účastnily 

skupinových lekcí logopedické intervence, se zlepšily ve více než polovině dříve 

problémových úkolů ve srovnání s dětmi, které se lekcí účastnily méně než 6x.  

Sedm z deseti respondentů se pravidelně účastnilo skupinových lekcí logopedické 

intervence. Tito respondenti (jmenovitě: Veronika, Anna, Šimon, Jakub, Lucie, Martin, 

Kateřina) se podle výsledků z výstupního orientačního vyšetření zlepšili ve více než 

polovině dříve problémových dovedností. 

Tři respondenti, kteří se účastnili skupinových lekcí méně než šestkrát, se zlepšili 

v méně než polovině okruhů. Jednalo se o tyto respondenty: Nela, Kristýna, Tobias. 

 

Závěrem je důležité zdůraznit, že výsledky šetření nelze zobecnit vzhledem k rozsahu 

výzkumného vzorku. 
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4.6 Doporučení pro pedagogickou praxi 

V rámci výzkumného šetření byla vytvořena stručná tabulka pro orientační vstupní 

a výstupní diagnostiku komunikačních dovedností dítěte předškolního věku a plány 

skupinových lekcí logopedie s orientační časovou dotací. Oba tyto materiály mohou sloužit 

jako inspirace pro pedagogické pracovníky mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.  

Ze závěrů výzkumného šetření plyne, že komunikační dovednosti dětí lze mimo jiné 

velmi efektivně rozvíjet během skupinových lekcí logopedické intervence. Před začátkem 

těchto lekcí je vhodné zjistit, jaké oblasti jsou pro děti problémové a následně se na tyto 

oblasti zaměřit. Je důležité uvést vhodnost použití např. publikace Diagnostika předškoláka, 

na základě které byla tato orientační diagnostika vytvořena, či jiné publikace sestávající se 

z přesných bodů komunikační dovednosti a neopomenout tak žádnou z důležitých oblastí 

komunikačních dovedností. 

Po zjištění obtíží v dané skupině dětí je třeba vytvořit předběžný plán skupinových 

lekcí a účelně se zaměřit na tyto obtíže. Při skupinových lekcích je žádoucí kreativita a častá 

změna činností za účelem předcházení jednotvárnosti celkové lekce a tím spojenou 

nemotivovaností zúčastněných. Jako inspirující materiál mohou sloužit plány lekcí spolu 

s uvedenými použitými publikacemi, použitým materiálem a dětskými hrami, které 

lze nalézt v této diplomové práci. 
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5 Závěr 

Tématem diplomové práce je vliv mimoškolních aktivit na komunikační dovednosti 

dítěte v předškolním věku.  

Teoretický rámec práce tvoří dvě na sebe navazující kapitoly. První z nich se zabývá 

vývojem dítěte od narození do nástupu do školy. Mezi nejdůležitější smysly, které mají vliv 

na celkový vývoj jedince patří především zrak a sluch. S jejich rozvojem pak dochází 

k rozvoji pohybových dovedností a naopak (Půstová, 1997). Ani vývoj řeči není 

samostatným jevem, ale je podmíněn a ovlivněn motorikou a smyslovým vnímáním 

(Bednářová, 2015). Lze tedy říci, že vývoj jedince se sestává z několika oblastí, které 

se navzájem ovlivňují a úzce spolu souvisí. Kapitola si proto klade za cíl detailně popsat 

všechny tyto oblasti vývoje dítěte a poskytnout informace o možnostech stimulace každé 

z nich.  

Obsahem třetí kapitoly je narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku. 

V této kapitole je možné nalézt základní terminologii týkající se NKS spolu s její etiologií. 

Následně se kapitola zabývá vybranými druhy NKS, které se nejčastěji vyskytují v dětské 

populaci. Součástí je také NKS u dětí s vadou sluchu, která byla přidána v souvislosti 

s výzkumným šetřením, kterého se účastnila dívka s touto vadou. 

 

Praktickou část diplomové práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření, které probíhalo 

v běžné mateřské škole. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 10 respondentů, kteří 

podstoupili vstupní a výstupní orientační diagnostiku a účastnili se skupinových lekcí 

logopedické intervence v rámci mimoškolních aktivit.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv mají skupinové lekce logopedické intervence na 

komunikační dovednosti dítěte v předškolním věku. Bylo zjištěno, že docházení dítěte 

na skupinové lekce logopedické intervence v rámci mimoškolní aktivity má pozitivní vliv 

na rozvoj jeho komunikačních dovedností. 

Dílčím cílem výzkumného šetření byla tvorba dvanácti plánů skupinových lekcí 

zaměřených na problémové oblasti komunikačních dovedností respondentů. Jednotlivé 

plány lze nalézt v přílohách této práce. 

V souvislosti s cíli výzkumu byly stanoveny tři výzkumné otázky. První výzkumná 

otázka byla orientována na nejčastější problémové oblasti komunikačních dovedností dětí 
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předškolního věku. Výzkum zjistil, že u respondentů oblast analýzy slov spolu s jazykovým 

citem byla nejvíce problémová. 

Druhá výzkumná otázka se dotazovala na vnímání problémových oblastí respondentů 

rodiči a pedagogy. Bylo zjištěno, že u čtyř respondentů názory rodičů nekorespondují 

s názory pedagogů. 

Třetí výzkumná otázka se zaměřila na pravidelnou přítomnost respondentů 

na skupinových lekcích logopedické intervence a její vliv na zdokonalení komunikačních 

dovedností v jednotlivých úkolech. Bylo zjištěno, že děti, které se pravidelně účastnily 

skupinových lekcí logopedické intervence, se zlepšily ve více než polovině dříve 

problémových úkolů ve srovnání s dětmi, které se účastnily méně než poloviny lekcí.  

 

Závěrem je nutné dodat, že výsledky šetření nelze zobecnit vzhledem k rozsahu 

výzkumného vzorku. Avšak materiály vytvořené v rámci výzkumu, tedy tabulka pro 

orientační diagnostiku komunikačních dovedností a plány skupinových lekcí logopedické 

intervence, mohou být inspirací pedagogům mateřských škol při činnostech rozvíjejících 

komunikační dovednosti dětí předškolního věku.  
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6 Seznam použitých zkratek 

 

CNS  Centrální nervová soustava 

MŠ   Mateřská škola 

NKS  Narušená komunikační schopnost 

NVŘ  Narušený vývoj řeči 

OVŘ  Opožděný vývoj řeči 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

WHO  Světová zdravotnická organizace
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