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ÚVOD 

Téma diplomové práce Přístup rodičů předškolních dětí k prevenci narušené komunikační 

schopnosti jsem si ke zpracování vybrala z několika důvodů.  

Zaprvé, několik let pracuji jako učitelka v mateřské škole a v průběhu této 9 leté praxe jsem 

zpozorovala, že rodiče předškolních dětí mají zásadní neznalost v tom, jak k dítěti 

s narušenou komunikační schopností přistupovat, jak ho motivovat a vést k úspěšnému rozvo-

ji.  

Dále jsem ve své praxi často spolupracovala s odborníky z pedagogicko-psychologické po-

radny (dále PPP), speciálně pedagogického centra (dále SPC), pediatry, psychology, psychiat-

ry a s dalšími lékařskými odborníky, kteří na základě odborného vyšetření dávali rodičům 

 nám pedagogickým pracovníkům různá doporučení, jak s diagnostikovaným dítětem dále 

pracovat. I když bylo vydáno cílené doporučení, často jsme pozorovali, že sdělení rodiče buď 

neporozuměli, a nebo ho z neznalosti nedodržovali. Tento nedostatek jsme potom museli na-

pravovat my učitelé v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Správně by měla fungovat spo-

lupráce škola – rodiče. 

Dalším podnětem, proč jsem si vybrala toto téma, byla stále intenzivnější potřeba řešit naru-

šenou komunikační schopnost u dětí v mateřské škole. Každým rokem přibývalo stále více 

dětí s opožděným vývojem řeči, s dyslalií, breptavostí, koktavostí či další narušenou komuni-

kační schopností. V rámci řešení této problematiky jsem se setkala s Mgr. Vlkovou (speciální 

pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně Hodonín), která na tento fakt upozorňovala 

a důvod spatřovala právě v působení rodičů na dítě v období 0-3 roky, před nástupem do MŠ. 

Cílem diplomové práce je tedy: Zjistit vliv rodičů na prevenci narušené komunikační schop-

nosti svých dětí  a jejich informovanost o možnostech jejich předcházení, který zjišťuji pro-

střednictvím konkrétně zaměřených otázek v dotazníku vlastní konstrukce.  

Čtvrtým důvodem bylo na základě výzkumem zjištěných informací pomoci alespoň 

v základní orientaci rodičům, jak mají některé přístupy k dítěti správně nastavit a realizovat. 

Většinou se bohužel stává, že se problém řeší později a to zejména z důvodu maximálně vytí-

žené kapacity PPP, které mají možnosti diagnostiky. Čekací doba na objednání bývá zpravidla 

4–6 měsíců podle lokality. Na základě této skutečnosti se může cíleně doplnit mezera znalostí 

rodičů. Čekací doba k logopedovi je sice o něco kratší, ale pouze v případě, pokud se jedná 

o logopeda soukromého, tedy absolventa magisterského studia se státní závěrečnou zkouškou 
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z logopedie (speciálního pedagoga). Kliničtí logopedové, kteří pracují pod ministerstvem 

zdravotnictví, jsou také velice vytížení. 

V rámci vlastního vzdělávání prostřednictvím seminářů jsem získala nové odborné informace 

z oblasti logopedie, které se týkají nového trendu v oboru. Ten se zabývá prevencí narušené 

komunikační schopnosti už v období kojeneckém. Zkoumá vliv zařazení tuhé stravy 

v doporučeném 9. měsíci věku dítěte a jeho příznivý vliv na vývoj mluvidel. Toto zjišťujeme 

položkou č. 6. v dotazníku.  

Tato práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje odkazy z odborné 

literatury, které se tématu přímo týkají. Použito je vícero autorů, abychom měli více názorů. 

V praktické části již řešíme konkrétní výzkum dle předem stanovených cílených otázek. Vý-

zkum jsem opřela o metodu dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku vlastní kon-

strukce a komparace textu, zjištění praktických odpovědí s názory odborníků a teorií.  

Výsledek mé práce pak vyústí v doporučení pro praxi a případně další výzkum. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Řeč a její vývoj 

1.1 Komunikace 

Za pomocí komunikace se dorozumívají všichni živočichové na Zemi. Je to základní dorozu-

mívací prostředek.  Proto, abychom mohli zkoumat komunikaci narušenou, je potřeba znát 

také komunikaci, která je udávána jako norma. 

Komunikace je kompletní jev, který je založený na kooperaci smyslových orgánů, mozku 

a psychických pocitů (Lechta in Fabiánová 2014, s. 14). V průběhu komunikace dochází 

k vzájemné výměně informací mezi lidmi. Je dokázané, že už v prenatálním období je dítě 

schopné komunikovat s matkou, jejíž emoční reakce doprovázené biochemickými změnami 

jsou krevní cestou přenesené na dítě. Na spontánní pohyby plodu matka reaguje svými emo-

cemi, jež zpětně ovlivňují dítě. Dochází ke komunikaci na biochemické, emocionální a psy-

choneuroendokrinní (psychické, nervové a hormonální) úrovni (Fabiánová 2014, s. 14). 

Komunikaci dělíme na: 

• neverbální 

• verbální 

Neverbální komunikace 

Tato komunikace je výrazně starší než komunikace verbální. Je také považována za expresiv-

nější a pravdivější. Nonverbálně je člověk schopen vyjádřit své duševní stavy, city, pocity, 

emoce, prožitky, myšlenky a vztahy mnohem objektivněji než verbálně (Bytešníková 2012, 

s. 13). Komunikací se zabýval psycholog Albert Mehrabian, který ve svém vědeckém výzkumu 

zjisti, že účinek mluveného sdělení závisí na třech aspektech. Na obsahu sdělení závisí 7 %, na 

obličejové mimice a řeči těla 55 % a zbývajících 38 % závisí na způsobu, jakým jsou slova 

řečena, tedy na hlase a technice mluvení (Mendelova univerzita 2018). Z toho vyplývá, že 

pouhých 7 % připadá na komunikaci verbální a zbylých 93 % se přisuzuje obsahu neverbál-

nímu.  

Mezi formy neverbální komunikace řadíme: mimiku (výraz tváře), haptiku (tělesný kontakt, 

dotyky), posturiku (tělesný postoj), kinesiku (pohyby rukou, nohou a trupu), gestiku (kulturně 

normalizované výrazy, pohyby rukou a hlavou), proxemiku (vzdálenost, zaujímání prostoro-
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vých pozic), pohledy očí, paralingvistiku (tón hlasu, další neverbální aspekty řeči), fyzické 

aspekty vlastního vzhledu (oblečení). 

V raném věku je neverbální komunikace hlavním dorozumívacím kanálem. Dítě je takto 

schopno komunikovat už 3 hod. po porodu tzv. přisátím. Na nějž matka reaguje opětovaným 

pohledem. Právě ten je považován za významný a primární začátek komunikace (Fabiánová 

2014, s. 14, 15). 

Verbální komunikace 

Jedná se o přenos informací pomocí slov – artikulovaných, tištěných, plastických apod. Jedna 

z jejích forem je orální řeč, která využívá slov artikulovaných. Můžeme ji rozdělit na expre-

sivní – produkci řeči a receptivní – vnímání, přijímání a porozumění řeči. Důležité je, aby 

byla vždy komunikačnímu partnerovi podávána obsahem srozumitelně a přijatelná formálně 

(Valenta 2015, s. 85).  

K samotné verbální komunikaci směřují jednotlivé prvky předverbálních aktivit. Patří 

k nim sání, polykání, kousání a schopnost koordinovat dýchání (Fabiánová 2014, s. 16). Tyto 

aktivity jsou důležitými kroky v přípravě mluvidel na následnou řeč. 

Řeč a jazyk 

Řeč je biologickou vlastností člověka, jedná se o systém, který dokáže přenášet informace 

prostřednictvím jazykových znaků. Prostřednictvím struktury hlásek pak jedinec produkuje 

slova, ve formě mluvené či psané. Důležité je zmínit se o tom, že velký vliv na úrovni poro-

zumění mluvené řeči má právě prozodie (přízvuk, intonace, tempo a pauzy řeči). Schopnost, 

která umožňuje rozumět psané formě, se nazývá čtení (Bytešníková 2012, s. 12). Řeč, nebo 

zevní řeč či mluva vyjadřuje schopnost člověka užívat sdělovacích prostředků vytvářených 

mluvidly. 

Dorozumívání se mluvenou řečí berou mnozí z nás jako naprostou samozřejmost. Jsou však 

mezi námi tací, kteří takto komunikovat nemohou vůbec, nebo jen v omezené míře. Z těchto 

důvodů se začala používat alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Umožňuje 

jedincům, kteří se nejsou schopni domluvit mluvenou řečí, najít náhradní způsoby dorozumí-

vání. Jejich potřeba dorozumívat se není nijak umenšena a patří k základním potřebám každé-

ho člověka (SPC pro děti s vadami řeči 2011). 

AAK se pokouší přechodně, nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se 

závažným postižením řeči, jazyka a psaní (SPC pro děti s vadami řeči 2011).  
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Augmentativní komunikace má za úkol rozšiřovat a podporovat již existující, ale pro běžné 

dorozumívání nedostačující komunikační schopnosti. 

Alternativní komunikace slouží jako náhrada mluvené řeči (SPC pro děti s vadami řeči 

2011). 

K verbální komunikaci řadíme také znakový jazyk. Je to přirozený a plnohodnotný komuni-

kační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tedy tvary rukou, jejich 

postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu. Český znakový jazyk má 

základní atributy jazyka tj. znakovost, systémovost, dvojí členění produktivnost, svébytnost 

a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální a gramatické (Ruce 2017). 

Jazyk 

Jazyk je společenský jev, který je pokládán za specifickou schopnost dané skupiny lidí sdělo-

vat prostřednictvím zvukového, písemného či jiného kódu smysluplné informace. Jedná se 

o určitý systém, který slouží jako primární prostředek komunikace u lidí (Bytešníková 2014, 

s 9). Jazyk rovněž slouží členům určitého jazykového společenství ke vzájemnému předávání 

a sdělování informací. Podléhá striktním gramatickým, fonologickým, fonetickým a séman-

tickým zákonům platným pro konkrétní jazyk určité etnické skupiny. 

Klenková, Bočková a Bytešníková hovoří o jazyku jako o komunikačním kódu, který se sklá-

dá z odlišných a selektovaných signálů, znaků a symbolů reprezentující každý aspekt tohoto 

kódu. Jeho užití je podmíněno kognitivními procesy hlavně v oblasti paměti a pozornosti, ale 

také intelektovými schopnostmi (Klenková, Bočková, Bytešníková 2012, s. 24).  

1.2 Vývoj řeči dítěte 

Vývoj lidské řeči patří k jedněm z nejpozoruhodnějších procesů v životě (Bytešníková 2012, 

s. 16). Nejčastěji se první slova objevují kolem dvanáctého měsíce. Rodiče často uvádějí vý-

skyt prvních slov ještě před prvními narozeninami. Není vzácné ani to, že dítě začne používat 

první slova o několik měsíců později. Vývoj řeči u dítěte neprobíhá jako samostatný proces, 

ale je ovlivňován vývojem senzorického vnímání, motoriky, myšlení a také jeho socializací 

(Klenková 2006, s. 32). Abychom tedy mohli vývoj řeči řádně ovlivňovat, je třeba znát jeho 

správný vývoj. 

Vývoj dětské řeči se dle Klenkové dělí na dvě stádia: 

A) Přípravné stádium (předřečové období). 

B) Stádium vlastního vývoje řeči. 
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Při hodnocení řeči je nutné vždy ke každému přistupovat podle jeho individuálního vývoje 

a v každém vývojovém období připustit určitou časovou variabilitu. Před obdobím než dítě 

začne mluvit, řadí Sovák (Sovák in Klenková 2006, s. 32) tzv. předstupně řeči. Ty začínají 

bezprostředně po narození dítěte a nejsou časově přesně odděleny. Prostupují se navzájem 

a probíhají i současně vedle sebe (Sovák in Klenková 2006, s. 32, 33). Jedná se o následující 

stádia vývoje řeči: 

Stádia vývoje řeči dle Sováka (Sovák in Klenková 2006, s. 33): 

• Období křiku.  

• Období broukání (2–3 měsíce). 

• Období napodobivého žvatlání (6 –8 měsíců). 

• Období rozumění a vlastního vývoje řeči (10 měsíců) kam se řadí následující stádia: 

 

• Emocionálně volní stádium. 

• Asociačně reprodukční stádium. 

• Stádium logických pojmů. 

• Intelektualizace řeči. 

Lechta rozdělil vývoj řeči na vývojové fáze (používají při orientačním posouzení úrovně řeči): 

• Období pragmatizace. 

• Období sémantizace. 

• Období lexemizace. 

• Období gramatizace. 

• Období intelektualizace (Klenková 2006, s. 33, 34). 

Ad A) Přípravné stádium 

Toto období probíhá přibližně do 1 roku života dítěte. Zde si dítě osvojuje dovednosti a návy-

ky např. sání, polykání a žvýkání, které jsou důležité pro trénink mluvidel na vývoj řeči (By-

tešníková 2012, s. 16). Označujeme je jako projevy neverbální. Obsahují nezvukové i zvuko-

vé prvky. Řadíme sem také projevy předverbální, které mají projevy, jako je např. křik 

a broukání. Tyto projevy mají užší vazbu na budoucí rozvoj zvukové, slovní a mluvené řeči 

(Klenková 2006, s. 34).   
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Období křiku 

Křik je první zvukový projev, který dítě z pravidla vydá nejčastěji bezprostředně po narození. 

V prvních dnech života tento křik můžeme označit jako krátký a jednotvárný (Klenková 2006, 

s. 16). Jedná se o reflexní činnost a neznamená, že dítěti musí něco scházet. Některé děti jsou 

hlasově velmi aktivní, jiné zase tráví chvíle bdělosti pozorováním okolí. Důležité ale je, že 

dokáží velice brzy odlišit lidskou řeč od jiných zvuků a také na ni reagovat. 

Nevýrazný hlasový projev se začíná měnit kolem šestého týdne života. Novorozenec už doká-

že jasným signálem vyjádřit nelibost, nespokojenost, bolest či odpor. Jedná se o výrazný zvu-

kový signál tzv. tvrdý hlasový začátek, který už lze jednoznačně nazvat pláčem. Změnil se 

rozsah hlasu, ale i jeho intenzita (Kutálková 2009, s. 36). 

Období broukání 

V pozdějším období, přibližně mezi druhým a třetím měsícem nabývají hlasové projevy afek-

tivního kladného zabarvení a hovoříme naopak o tzv. měkkém hlasovém začátku. Ten signali-

zuje spokojenost. Na základě stále se zdokonalujícího fonačního řízení je umožněna melodic-

ká modulace, kdy se vydávaný zvuk stále více podobá vokálům, nebo konsonantům 

g a r. Což znamená, že se horní trakt hrtanu začíná podílet na realizaci hlasových projevů. 

V tomto období je dítě schopno vydávat i různé hrdelní zvuky. Jeho veškeré hlasové projevy 

se označují jako broukání (Bytešníková 2012, s. 17). Všechny děti na světě vydávají v této 

vývojové fázi stejné zvuky bez ohledu na světadíl, kulturu národa či schopnost vnímat slu-

chem.  S tímto obdobím se prolínají začátky žvatlání. Podle Sováka (1972) se objevuje větší 

rozmanitost zvuků, což souvisí se změnami v utváření resonančních dutin, ústní a hlasové du-

tiny (Klenková 2006, s. 35). 
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Období napodobivého žvatlání 

Dítě už si nebrouká pouze samo pro sebe, ale svým hlasovým projevem reaguje na okolní 

dění. V období napodobivého žvatlání (přibližně v 6.–8. měsíci) je důležité využít chuť dítě-

te navazovat kontakt (Kutálková 2005, s. 10). Začíná napodobovat hlásky, melodii, výšku, 

sílu a rytmus svého rodného jazyka. Zapojuje se vědomá hlasová kontrola (Klenková 2006, 

s. 36). Stále není podstatné, co mu říkáme, ale spíše to, jak na něho mluvíme. Nejlépe klid-

ným hlasem, zřetelně a ne příliš nahlas. Není nutné vyhýbat se ani zdrobnělinám. Neměli by-

chom ale šišlat, protože děti mají dobře rozvinutou schopnost napodobování a můžeme nevě-

domky rozvíjet některou z řečových poruch (Kutálková 2005, s. 10). 

Období rozumění řeči 

Toto období nastupuje mezi desátým až dvanáctým měsícem života. Dítě disponuje pasivní 

slovní zásobou, ale nelze hovořit o rozumění řeči v pravém slova smyslu. Reaguje na určitá 

slova svoji pohybovou aktivitou. Jeho chování a projevování však dosud není vyvoláno obsa-

hem slov, jde spíše o reakci hlavně na melodickou modulaci mluvního projevu dospělé osoby. 

Významnou úlohu tu má také gestikulace a mimika řečníka (Bytešníková 2012, s. 18). 

Kolem prvního roku života se objevuje první vědomě vyslovené slovo se znalostí jeho vý-

znamu.  

Ad B) Stádium vlastního vývoje řeči 

Nastává ke konci 1. Roku života dítěte. Klenková uvádí čtyři stádia, která nám vývoj řeči spe-

cifikují. 

• Emocionálně-volní (konec 2. roku). 

• Asociačně-reprodukční (do 3. roku). 

• Logických pojmů (od 3. roku). 

• Intelektualizace řeči od (od 4. roku). 

Počátečním obdobím ve vývoji vlastní řeči je stádium emocionálně-volní. Tento název vy-

brali odborníci proto, že dítě začíná vyjadřovat svoje přání, city, prosby apod. (Klenková 

2006, s. 36). V jednom roce začíná užívat jednoslabičná či dvouslabičná slova tzv. jednoslov-

né věty (tata, mama, ham). Slova mají konkrétní podobu osob a věcí. Ze slovních druhů jsou 

používány převážně podstatná jména a postupně slovesa, také se vyskytují onomatopoická-

zvukomalebná citoslovce např. brm, bác. Velký význam mají také prozodické faktory (tempo, 

rytmus, melodie), které umožňují pochopit význam sdělení (Bytešníková 2012, s. 19). Užívá-



20 

 

ní prvních slov neznamená zánik žvatlání. Ještě poměrně dlouho dobu, hlavně před usínáním 

dítě využívá dorozumívání na předverbálně-neverbální úrovni (gesta, miminka, pláč). Přibliž-

ně kolem roku a půl až dvou let, dítě objevuje mluvení jako činnost a napodobuje dospělé 

(Klenková 2006, s. 36). V tomto případě hovoříme o egocentrickém stádiu vývoje řeči (dítě 

opakuje slova a prostřednictvím řeči napodobuje). Postupem času můžeme registrovat tzv. 

první věk otázek např. Co je to? Kdo je to? (Bytešníková 2012, s. 19). Jednotlivá slova pře-

stávají k vyjádření všech myšlenek postupně stačit a začne se rodit věta dvouslabičná. Větši-

nou v ní figuruje matka, proto mezi první věty tohoto typu patří např. mámo ham, mámo ee, 

později např. haf hajá, čiči papá (Kutálková 2009, s. 39).  

Ve stádiu asociačně-reprodukčním mají první slůvka funkci pojmenovávací. Řeč je zatím 

na prvosignální úrovni. Slova přiřazuje ke zcela konkrétnímu předmětu. Kolem druhého 

a třetího roku dochází k prudkému rozvoji komunikace. Dítě pochopilo, že pomocí řeči doká-

že usměrňovat dospělé a snaží se komunikovat stále častěji (Klenková 2006, s. 37). 

Kolem třetího roku nastupuje stádium logických pojmů. Konkrétní jevy se postupem času 

přenáší na jevy abstraktní (haf už není pes, kterého má dítě doma, ale jsou to všichni psi). 

Vzhledem k náročnosti všech myšlenkových operací a velkému nárůstu slovní zásoby dochází 

k vývojovým obtížím v řeči. Dítě zadrhává, opakuje hlásky, slova, slabiky, objevuje se celko-

vá dysfluence řečového projevu (Klenková 2006, s. 37). Slovní zásoba se v tomto období po-

hybuje okolo tisíce slov. Ve třech letech dítě dokáže pojmenvat předměty denní potřeby 

a orientuje se i v časových pojmech (den-noc, ráno-večer).  Od tří a půl let nastupuje druhé 

období otázek (Proč? Kdy?). 

V období kolem čtyř let věku dítěte hovoříme o stádiu intelektualizace. Dochází k vývoji 

řeči po stránce logické (Bytešníková 2012, s. 20). Dítě vyjadřuje svoje myšlenky s obsahovou 

i formální přesností a chápe pojmy konkrétní i abstraktní. Rozvíjí se aktivní slovní zásoba, 

zpřesňování obsahu slov a gramatických forem. Tato etapa pokračuje až do dospělosti (Klen-

ková 2006, s. 37). 

Do tří let hovoříme o tzv. fyziologické nemluvnosti. To znamená, že dítě má nárok na to, aby 

mluvilo málo. Později už by ale mělo být patrné, že vývoj řeči postupuje a slovní zásoba při-

bývá (Kutálková 2009, s. 39). 



21 

 

Na vzniku a vývoji řeči se v různé míře podílí faktory endogenní a exogenní (vnitřní a vnější). 

Je tedy logické, že vyvíjející se řeč dítěte je třeba sledovat v souladu s celkovým psychickým 

vývojem i se zřetelem na různé podmínky vytvářené dynamikou zevního prostředí (Bytešníko-

vá 2012, s. 20). 

1.3 Faktory ovlivňující optimální vývoj řeči 

Každý rodič chce pro svého potomka to nejlepší. Sledování vývojových mezníků, ale i fakto-

rů, jež mohou dětský vývoj ovlivnit je pro správný rozvoj dětské osobnosti stěžejní. Informo-

vaný rodič má větší šanci zaznamenat nežádoucí vývoj a zároveň začít s vhodnou prevencí. 

Na vývoj řeči u dětí má vliv mnoho faktorů. V různé míře se na něm podílejí faktory vnitřní 

a vnější: 

Vnitřní faktory 

V ontogenezi řeči je neopomenutelná vyzrálá centrální nervová soustava, která programuje 

motorické funkce a zpracovává senzorické informace. Tím se podílí na vývoji řeči i na komu-

nikačním procesu. Primárním orgánem nezbytným pro řečové schopnosti je mozek, včetně 

odstředivých a dostředivých drah. Ty vedou informaci (impulz) z příslušného mozkového 

centra k výkonnému orgánu. Poznatky, jež dítěti předáme od narození přibližně do čtyř až pěti 

let věku, zůstávají jeho trvalou součástí (např. mateřská řeč). Od této doby už člověk musí 

vynakládat úsilí, čas a energii, aby si nové poznatky uložil a zafixoval (Bytešníková 2012, 

s. 21). 

Myšlení a vývoj řeči probíhá do dvou let ve dvou liniích. V tomto období se protnou, vzájem-

ně spojí a myšlení se s pomocí řeči stane verbální. Z toho vyplývá, že úroveň řeči je závislá 

na celkové úrovni inteligence. Dítě přichází na svět s geneticky danými inteligenčními před-

poklady. Ty se rozvíjí vývojem, učením a životní zkušeností (Bytešníková 2012, s. 22). 

Na vývoj řeči má velký vliv také motorika a pohybová koordinace. Jedná se o motoriku hru-

bou (velké svalové skupiny), ale především o jemnou (mluvidla, ruce). Pohybová koordinace 

je rovněž důležitá. Bez schopnosti ovládat pohyby není ani značná svalová pohyblivost příliš 

platná. Ani velmi pohyblivý jazyk bez dobré koordinace není schopen přesných a rychle 

za sebou jdoucích artikulačních pohybů (Kutálková 2011, s. 18).  

Dalším důležitým vnitřním činitelem je sluchová percepce. Prostřednictvím sluchu dítě vní-

má až 60 % veškerých informací z okolního prostředí. Mezi vnímané zvuky patří také řeč, 

kterou nejen vnímá, ale na základě sluchu také realizuje. Pokud je sluch narušen, dochází 
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ke znemožnění příjmu řečových signálů a omezení či vyloučení spontánní tvorby řeči (Byteš-

níková 2012, s. 22). 

Na vývoji řeči se podílí také zraková percepce. Zrakové podněty dítě provokují již 

v kojeneckém období a nabádají ho k vokalizaci, na které později navazuje žvatlání a samo-

statné řečové projevy. V období, kdy se soustředí na lidský obličej, odezírá pohyby mluvidel 

od osob ze svého okolí, pozoruje jejich mimiku a snaží se vše napodobit (Bytešníková 2012, 

s. 22, 23). Podle Lechty se zrakové vnímání podílí na osvojení artikulace i neverbální komu-

nikace (Lechta in Bytešníková 2012, s 23). 

Vnější faktory 

Vnějšími faktory ovlivňující vývoj řeči je množství podnětů, které dítě vnímá ze sociálního 

prostředí a míra nadání pro řeč a jazyk. Důležité je zejména množství, ale i přiměřenost ver-

bálních podnětů. Pokud má dítě těchto podnětů nedostatek, dochází k opožďování ve vývoji 

řeči. Naopak nadbytek stimulů a přehnané nároky vedou k větší unavitelnosti a ke snížení 

koncentrace pozornosti (Bytešníková 2012, s. 23). Nepřiměřené stimuly, které dítě vnímá jsou 

zároveň rizikovými faktory. 

1.3.1 Rizikové faktory vývoje řeči 

Používat srozumitelné jazykové projevy tak, aby nepůsobily interferenčně vzhledem ke ko-

munikačnímu záměru je mnohdy komplikované i pro dospělé jedince, tím spíše pro malé děti,  

Působení vnějších vlivů na jednotlivce je jednou z příčin vzniku poruch řeči. Rizikové faktory 

vývoje řeči je nutné chápat multidimenzionálněm, tedy spolupůsobením více činitelů. Proto 

na ně Kutálková upozorňuje prostřednictvím tzv. reflexního okruhu. 
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Nejčastější příčiny poruch řeči – reflexní okruh 

Reflexní okruh sleduje průběh informace od jejího přijetí až po reakci na odpověď.  

➢ Prostředí – zdroj informace 

• Nevhodný mluvní vzor. 

• Špatný výchovný styl (dítě si může o všem rozhodovat samo, nemá žádné hrani-

ce). 

• Špatné výchovné metody (nedůslednost, přísně autoritativní výchova). 

• Citová deprivace (v dnešní době se projevuje často u dětí z velmi dobře zajiště-

ných rodin, které mají málo času na dítě). 

• Disproporce mezi požadavky a možnostmi dítěte (přemíra zájmových kroužků, 

umělá vícejazyčnost). 

• Vliv médií (TV, PC apod.). 

Všechny výše zmíněné faktory se mohou podílet na vzniku následujících obtíží: Opožděný 

vývoj řeči, dyslalie z napodobení, neurotizacee a následná komunikační nejistota, poruchy 

pozornosti a soustředění, oslabení napodobovacího reflexu a schopnosti vést dialog, kokta-

vost jako důsledek nepřiměřené výchovy, chudá slovní zásoba a vyjadřovací neobratnost, ne-

schopnost orientovat se v neverbální složce dorozumívání (Kutálková 2011, s. 19). 

➢ Receptory – příjemci informací 

Aby informace mohla být správně přijata, je nezbytné mít v pořádku stav sluchu, zraku 

i ostatních smyslů. 

Pokud je nějaký ze smyslů v nepořádku, může se to projevit následujícím způsobem: Nepo-

znané poruchy sluchu hodnocené jako opožděný vývoj řeči, dyslalie, nebo dysfázie, koktavost 

z přetížení sluchového vnímání při nepoznané sluchové poruše, problémy ve výuce při nepo-

znaných vadách zraku, které mohou vypadat jako dysporuchy (Kutálková 2011, s. 19). 
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➢ Dostředivé nervové dráhy a korové funkce – Zpracování přijatých informací 

Příznaky skupiny přijímaných informací a skupiny zpracovávání informací mohou vypadat 

stejně, nebo podobně. Postupně se však liší postupy, které se pro odstranění problému použí-

vají.  

• Nedostatky ve sluchové percepci (melodie, tempo, rytmus, pozornost, sluchová 

a slovní paměť, pozornost a schopnost rozlišovat zvuky podobné, vlastnosti tónu 

a jejich sluchová paměť). 

• Nedostatky ve zrakové percepci (zraková paměť zraková pozornost a postřeh, 

rozlišení figury a pozadí, rozlišování zrakových informací jako je např. diferencia-

ce tvarů, barev a drobných detailů. 

• Nedostatky v dalších smyslech (čich, hmat, chuť, propriocepce – vnímání pohybů 

a polohy těla), (Kutálková 2011, s. 20). 

• Nedostatky ve smyslové percepci podmíněné výchovně.  

Způsobují obtížně se projevující dyslálii, pseudodysporuchy učení, nesprávně se vyskytující 

dysgramatismy, mezery ve slovní zásobě a posuny ve významu slov, omezený obsah slova, 

koktavost a mutismus jako důsledek komunikačních neúspěchů apod. (Kutálková 2011, 

s. 20). 

• Nedostatky ve smyslové percepci podmíněné vývojově (komplikace při porodu, 

nezralý centrálně nervový systém či drobné nálezy, nebo jeho opožděné zrání). 

Způsobují opožděný vývoj řeči, dysfázie, poruchy pozornosti, dyslalie, dyslexie, koktavost 

z přetížení apod. 

• Nevyhraněnost v lateralitě, či opožděná lateralita (způsobuje problémy 

v kresebném projevu, dyspraxii, dyslalii – časový posun ve vývoji řeči). 

• ADHD (jedná se o poruchy pozornosti, psychomotorický neklid). Tyto projevy 

zhoršují podmínky k rozvoji řeči obecně (dyslexie a ostatní poruchy učení). 

• Poruchy intelektu. 

• Celkové zdravotní oslabení organismu (zhoršuje podmínky pro vývoj řeči obec-

ně i stávající existující problémy). 
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• Dědičné vlivy (nelze zdědit celkovou poruchu např. dyslalie, ale míra schopností – 

hudební a fonematický sluch, pohybová koordinace, u výskytu koktavosti v rodině 

se dědí typ nervové činnosti např. povahové rysy apod.), (Kutálková 2011, s. 20). 

➢ Odstředivé nervové dráhy – pokyn k odpovědi na přijatou informaci 

• Nedostatky v motorice jemné a hrubé (dyspraxie). 

• Nedostatky v motorice mluvidel (dysartrie a dysfázie jako důsledek poruchy 

CNS, dyslalie (Kutálková 2011, s. 20). 

• Nedostatky v pohybové koordinaci (jedná se o dyskoordinace různého typu – 

mluvidel, pohybů jazyka, čelistí a rtů, očí a rukou, rukou a mluvidel, očí a mluvi-

del) tyto obtíže se projevují zejména v kresebném projevu, později jako dyslalie 

či dyspraxie. 

➢ Efektor – realizace odpovědi 

• Neobratnost mluvidel (spíš se jedná o nedostatečnou podporu při rozvoji, poho-

dlnost, lenost – způsobuje dyslexii, dyslalii). 

• Nápadné odlišnosti ve tvarů zubů (dentice) – dyslalie. 

• Orofaciální dysfunkce (úsporné dýchání ústy, nesprávná klidová poloha jazyka, 

oslabený patrohltanový uzávěr – dyslalie, huhňavost). 

• Anatomické odlišnosti – rozštěp submukózní – rozestoupení svalů měkkého patra 

(dyslalie, huhňavost), různé druhy rozštěpů (palatolalie) apod. 

• Stav hlasivek (dysfonie). 

• Způsob dýchání (koktavost, špatně členěná promluva), (Kutálková 2011, s. 21). 

➢ Reakce okolí na odpověď 

• Nevhodné reakce na dětskou promluvu ze strany rodičů a dalších partnerů při roz-

hovorech (vyvolává u dítěte neurotizaci až logofobii, koktavost, mutismus, negati-

vismus, agrese jako obranná reakce na komunikační neúspěch), (Kutálková 2011, 

s. 21). 

Rizikových faktorů, které mohou ovlivnit dětskou řeč je skutečně mnoho. Některé z nich však 

mohou rodiče správnou podnětnou výchovou sami ovlivnit. 
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1.3.2 Rodina a vývoj řeči 

Samotný vývoj řeči závisí především na stimulech, které k dítěti přicházejí z blízkého okolí. 

Proto je velice důležitá tzv. podnětná výchova ze strany rodičů. Rodiče bývají primárně ti, 

jež na něho přímo či nepřímo působí. Ovlivňuje ho ale i prostředí, ve kterém tráví čas. Jestli 

pasivně poslouchá či sleduje TV, nebo je naopak v klidném prostředí obklopené vhodnými 

hračkami.  

Rozvoj řeči je samozřejmě do jisté míry limitován také dispozicemi dítěte, jako jsou dědičné 

faktory, osobnostní charakteristiky a jeho zdravotní stav (Bezděková 2014, s. 110). 

Rodič, prarodič, chůva, nebo ten, kdo nese přímou zodpovědnost za zdravý a přirozený vývoj 

dítěte je povinen k jeho rozvoji přistupovat co nejsvědomitěji a s nejvyšším pocitem odpo-

vědnosti (Bezděková 2014, s. 110). Každý správný rodič jistě přemýšlí nad otázkami, které by 

vedly k naplnění jeho představ o správné výchově.  Je tedy důležité, aby se vyvaroval násle-

dujícím vlivům, které mohou negativně ovlivnit jeho rozvoj. 

Nadbytek zvukových podnětů 

Dítě, které je od mala zvyklé pobývat v prostředí hluku, jako jsou např. zvuky linoucí 

se z médií, vypěstují si tzv. ochranný útlum. To znamená, že přestávají poslouchat, protože 

informace, které k nim proudí, nemají žádný smysl. Oslabení sluchové pozornosti se postupně 

stává běžnou situací a proto, když ho už po několikáté voláme k obědu – nereaguje (Kutálko-

vá 2011, s. 25).  Nepřesné naslouchání přináší i nepřesné rozlišování podobných zvuků, tedy 

i nepřesné napodobování (Kutálková 2011, s. 25). 

Nadbytek slovních podnětů 

Podobně jako hluk, dokáže malého jedince zahltit i nadbytek slov. Dospělý tomu dokáže čelit 

prostřednictvím výběrového vnímání, ale dítě ho ještě nemá dosud vyvinuto. Napodobuje 

všechno, co ho svou zvukomalebností, nebo mimikou, která jej provází, dokáže zaujmout. 

Další chybou, které se rodiče dopouštějí je např. zdlouhavé vysvětlování, nepřiměřené věku, 

nebo mu vysvětlují již mnohokrát slyšené stále dokola. Dítě v těchto situacích přestává vní-

mat a jediné co přichází je ztráta zájmu o dialog, útlum a oslabení sluchové verbální pozor-

nosti (ochoty naslouchat), (Kutálková 2011, s. 25). 
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Nadbytek zrakových podnětů 

Naše civilizace je postavená především na zrakovém vnímání. Zrakové podněty jako jsou 

barvy, tvary, nápisy na nás útočí téměř ze všech stran. Na obrazovce běhají obrázky, ať se 

díváme, nebo ne. Dítě si v tomto případě zvyká na nesystematické a nepřesné vnímání. Nemá 

ani pocit, že mu něco uteklo, když se chvíli nedívá. Ve čtyřech letech dítě udrží pozornost 

zhruba patnáct minut. Pak nastupuje útlum a dítě obrazovku sleduje čím dál nepřesněji. Spíše 

se při sledování TV uplatňuje orientační reflex, kdy jsou oči k obrazovce přitahovány pohy-

bem, barvami apod. I tento reflex však po nějakém čase začne slábnout. Proto, aby média při-

poutala naši pozornost, zařadí reklamy, které jsou hlasitější, barevnější a celkově agresivnější. 

Situace je podobná jako u nadbytku podnětů slovních a zvukových (Kutálková 2011, s 27).  

Dítě mívá problémy rozlišit podobné tvary, hledat rozdíly v podobných obrázcích, nedokáže 

rozlišit směry, ve škole při čtení a psaní, ale i dříve při zpřesňování výslovnosti v oblasti rtů 

(např. rozdíly S x Š, Ú x Í). Je důležité si ještě uvědomit, že informace k člověku neproudí 

pouze slovně. Velkou část zaujímá mimika, tóny, melodie, tempo a gesta. Kdo se nenaučí 

všímat si detailů, nejspíš přehlédne i tyto neverbální projevy, jež mohou být v dané chvíli dů-

ležitější, než slova (Kutálková 2011, s. 27). 

Nedodržování rolí a řádu v rodině, nedůslednost ve výchově 

Každý rodič zná jistě ten pocit, kdy si dítě snaží prosadit svou za každou cenu a je ochotné jít 

i do velkého konfliktu. Důležitá je už na počátku výchovy správná reakce, protože dítě si 

v tyto okamžiky buduje hranice. Ono neví, jestli to, co chce je správné, nebo není. Proto 

o tom musí rozhodnout rodič. Pokud však podlehne a dítěti bude jen ustupovat, začne ho vidět 

jako slabocha. Bohužel, o takového rodiče ale dítě nestojí a také to umí dát patřičně najevo. 

Chce takového, který všechno ví, a všemu rozumí. Právě to, dítěti dává pocit jistoty a bezpečí 

(Kutálková 2011, s. 24).  

Nedostatek slovních podnětů 

Zrychlená doba, náročné pracovní tempo, málo času a lidé obklopeni materiálním a technic-

kým blahobytem. Pro většinu z nás jsou právě tato slovní spojení typickými synonymy 

pro dnešní civilizaci. Pokud dítě vyrůstá s rodiči, kteří žijí tímto způsobem, není divu, že ne-

zbývá čas ani síla na společně strávené chvíle. Takto vychovávanému dítěti chybí základní 

lidská potřeba a tou je sounáležitosti.  
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Důsledky se mohou projevit až po řadě let, odborník však citovou deprivaci pozná většinou 

záhy. Z výše zmíněného výchovného prostředí si dítě odnáší neklid, úzkost a strach zkoušet 

nové věci. V logopedii pak bývají tyto projevy překážkou k úspěšné terapii. Dítě se vždy nau-

čí nejvíc a nejsnáze od lidí, které má rádo a kteří představují jeho životní jistotu, tedy od rodi-

čů (Kutálková 2011, s. 26).  

Na celou řadu zvukových podnětů začíná reagovat už šestiměsíční plod v těle matky. Do kon-

ce těhotenství se jeho sluchový aparát vyladí na zvuky lidské řeči, především na citové složky 

v řeči své matky. Po narození dokáže dětský mozek rozlišit zvuky na řečové a neřečové. Kdy-

by se nyní jeho sluchový aparát dále nerozvíjel a lidskou řečí nestimuloval, řeč by se nevyví-

jela. Svědčí o tom hlavně opožděný vývoj řeči dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních, nebo 

děti rodičů neslyšících. Také však v rodinách, kde se mu dostává přemíra jiných zvukových 

podnětů, avšak málo lidské řeči zaměřené přímo k dítěti v bdělém stavu (Matějček 2000, 

s., 19). 

Nedostatek pohybu 

Pokud dítě není vedeno k přirozenému pohybu, jeho každodenní aktivity jsou pouze hry 

na počítači, sledování TV apod. na logopedii pak zpravidla bojuje s nešikovností všeho druhu. 

Zejména však špatnou koordinací orofaciálního aparátu a ruky. 

Nároky nepřiměřené věku ani schopnostem 

V dnešní době je už od mateřské školy moderní dávat děti na nejrůznější kroužky a zajímavé 

aktivity. Spousta dětí má klidně za den dvě aktivity a jeho denní režim se blíží plné pracovní 

době dospělého člověka. Mnohdy rodičům nevadí, že dítě kroužek nebaví ani, že na ně zatím 

nemá (Kutálková 2011, s. 28) .V těchto případech výsledkem není všestranně rozvinuté dítě, 

ale rychlý nástup nezájmu, pasivita či revolta, přetížení dítěte s rizikem neurotizacece i kokta-

vosti (Kutálková 2011, s. 28). 

Pokud se rodiče vyvarují všech negativních podnětů, mohou se i tak při vývoji vyskytnout 

tzv. kritická období ve vývoji řeči dítěte. Vhodné je být v těchto obdobích obezřetný. 

1.4 Kritická období ve vývoji řeči dítěte 

• Šestý až osmý měsíc života dítěte. 

• Období kolem třetího roku života dítěte. 

• Doba nástupu do mateřské školy. 

• Období zahájení školní docházky. 
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Mezi šestým až osmým měsícem věku dítěte dochází k rozvoji tzv. napodobivého žvatlání. 

Jedná se o záměrnou hlasovou i zrakovou kontrolu dětského projevu. U neslyšících dětí se 

napodobivé žvatlání nevyvíjí. Pokud si tedy dospělý všimne nepřítomnosti těchto projevů 

neverbálního vývoje, měl by vyhledat odborníka, který zjistí, zda se jedná o nerozpoznané 

sluchové postižení. Pokud ano, je v tomto případě na místě včasná odpovídající intervence. 

Proto je třeba tomuto vývojovému období věnovat zvláštní pozornost (Bytešníková 2012, 

s. 28).  

Dalším kritickým obdobím je věk kolem tří let. Slovní zásoba se velice rychle rozvíjí a mo-

zek často nestíhá propojit myšlení s produkcí řeči, nepomáhá tomu ani nevyzrálý artikulační 

aparát či dosud nevyzrálá fonematická diferenciace. Jedná se obtíže, které jsou fyziologické. 

Dítě může např. opakovat slabiky či slova. Pravděpodobně se jedná o přirozené nevědomé 

strategie, kdy dítě při lingvisticky náročném projevu potřebuje větší prostor a čas. Proto si 

pomáhá repeticemi, slovními zarážkami, korekcemi ve formulacích apod. Současně v tomto 

období probíhá i období vzdoru doprovázené psychickou labilitou. Toto chování se může 

promítat i do řečového projevu např. výbušnou řečí, nebo úsilím o dominanci 

v komunikačním aktu. V tomto kritickém období je třeba sledovat, aby nedošlo k ovlivnění 

výše zmíněnými rizikovými faktory, které mohou přivodit vznik koktavosti (Bytešníková 

2012, s. 28, 29). 

Během řečového vývoje je důležité věnovat pozornost i období, kdy dítě začne navštěvovat 

instituci, jako mateřská či základní škola. U citlivějších jedinců se mohou vyskytovat určité 

obtíže v komunikační oblasti. Příčinou většinou bývá separace od matky, rodičů, nebo blíz-

kých osob, na které je dítě dennodenně zvyklé. Nástup do kolektivního zařízení může vyvolat 

jisté neplynulosti v řečovém projevu. Proto je důležité sledovat na řečové projevy dítěte, kdy 

komunikuje s pedagogem či vrstevníky. V této době se mohou projevit počátky vzniku autis-

tických poruch, především (s)elektivního mutismu (Bytešníková 2012, s. 29). V prvních dnech 

i týdnech je běžné, že si dítě zvyká na nové prostředí a fungování v kolektivu ostatních dětí. 

Nepřítomnost verbálního projevu by však neměla přesáhnout čtyř týdnů. Pokud si pedagog 

všimne takovýchto obtíží, měl by neprodleně informovat rodiče. Podchycení autistických po-

ruch v elementární fázi institucionalizované výchovy má totiž obrovský význam pro celý další 

vývoj jedince (Bytešníková 2012, s. 29, 30). 
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2 Dítě předškolního věku 

Všechny děti ,ať se vyvíjejí normálně či netypicky, ať mají vývojové poruchy nebo je u nich 

vyšší riziko vývojových problémů, mají mnoho společných tělesných a psychických potřeb. 

Tyto základní potřeby musí být naplňovány, aby děti mohly prospívat a vyvíjet podle svých 

nejlepších možností (Allen 2005, s. 14). Většina psychologů tvrdí, že nejdůležitějším obdobím 

pro rozvoj osobnosti člověka je právě prvních pár let života.  

Dítě se mění z hlediska konstituce těla, zdokonaluje se v oblasti jemné motoriky, rozvíjí se 

jeho vnímání, myšlení, paměť, fantazie a s tím paralelně komunikační a sociální dovednosti 

(Bezděková 2014, s. 34). Všechny tyto oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají, 

proto, abychom mohli u dítěte rozpoznat jakékoliv obtíže, je důležité znát vývoj 

v následujících oblastech. 

Vývoj dítěte předškolního věku 

Od třetích narozenin hovoříme o předškolním období, které končí zahájením povinné školní 

docházky. Jedinci už bývají ve většině případů na tolik fyzicky, psychicky a sociálně zralí, že 

mohou zahájit docházku do mateřské školy. (Bezděková 2014, s. 34). V tomto věku jsou děti 

také velice zvídavé, nadšené a plné energie. Do jakékoliv činnosti se pouštějí naplno. Projevu-

je se u nich kreativita a fantazie, ať je to malování, hraní, nebo vyprávění. Velmi se rozšiřuje 

slovní zásoba, rozvíjí se intelekt, schopnost řešit problémy i plánovat činnosti dopředu. Před-

školní děti už dobře chápou potřeby lidí a do určité míry získávají kontrolu nad svým chová-

ním. Snaží se být co nejvíce nezávislé, ale potřebují mít dospělého na blízku, aby je podporo-

val a ujistil, pokud bude potřeba (Allen 2005, str. 99). 

2.1 Tříleté dítě 

Tříleté děti jsou oproti dvouletým výrazně klidnější, uvolněnější a poslušnější. Konflikty 

s dospělými, které pramenily z potřeby získat vlastní nezávislost, jsou spíše méně časté. Chá-

pou, že je třeba v určitých situacích počkat a že nejde všechno hned. Nacházejí zalíbení 

v sobě samých a v životě jako takovém. Mají touhu poznávat a přijít všemu na kloub (Allen 

2005, s. 101).  
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Motorický vývoj 

• Jemná i hrubá motorika se zlepšuje (Bezděková 2014, s. 35). 

• Tužku už nedrží celou dlaní, ale snaží se o správný úchop mezi ukazovákem, pro-

středníkem a palcem (Allen 2005, s. 101). Dělá svislé, kruhové i vodorovné čáry. 

• Rádo staví, dokáže postavit věž více než z osmi kostek. 

• V této vývojové fázi se začíná projevovat lateralita. 

• Umí se oblékat, zapnout zip, knoflíky apod. 

• Objevuje se také první náznak postavy – hlavonožec. Podle vzoru zvládne napodobit 

kříž a kruh (Bezděková 2014, s. 35). 

Percepční a kognitivní vývoj 

• Dokáže popsat jednoduchý děj na obrázcích. 

• Rozvíjí se fonematický sluch (dítě rozlišuje podobně znějící slova např. pusa-husa).  

• Poznává geometrické tvary. 

• Dokáže třídit předměty podle požadované vlastnosti (barva, tvar, velikost). 

• Rozlišuje většinu základních barev. 

• Pozná na obrázku, kde je více či méně předmětů. 

• Začíná chápat některé protiklady například den – noc (Allen 2005, s. 103). 

Vývoj řeči a jazyka 

• Ke konci třetího roku už hovoří ve srozumitelných větách.  

• Pasivní slovní zásoba výrazně převyšuje aktivní slovní zásobu. Je v poměru 900 slov 

ku 500 slovům. 

• Správně odpovídá a ptá se na jednoduché otázky (Co děláš, Co to je?). Zajímá ho 

hlavně totožnost lidí a objektů. 

• Používá různé slovní obraty v konverzaci a tím rozvíjí dále rozhovor např. „A co udě-

lal potom?“, „Jak to udělal?“ (Allen 2005, s. 104). 

• Organizuje program i ostatním lidem např. „Budeme skákat do vody. Ty první“ (Allen 

2005, s. 104). 

• Dokáže použít i několik přívlastků za sebou např. „Naše malá, kropenatá slepička“ 

(Allen 2005, s. 104). 
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Osobnostně-sociální rozvoj 

• Dítě je hodně společenské, vstřícné, veselé a snaží se ostatním zavděčit. 

• Mluví si samo pro sebe. 

• Neživým předmětům dává lidské vlastnosti (kostka je jako pán). 

• Společně s dětmi si hraje jen zřídka. Spíše si s nimi hraje paralelně. 

• Rádo se zapojuje do her vyžadujících fantazii např. „jako že jsem maminka“. 

• Vlastní hračky nerado půjčuje, chová se při tom násilnicky a sobecky. 

• Vydrží se soustředit až 10 min.  

• Stále přetrvává vztah k oblíbené hračce (Allen 2005, s. 105, 106). 

2.2 Čtyřleté dítě 

Čtyřleté děti jsou velice živé, nápadité, komunikativní a nadšené. Objevují se u nich i nega-

tivní vlastnosti jako je umíněnost, vzdorovitost a potřeba hádání se s ostatními. Rády zkouší 

hranice, kam až jim rodič či vychovatel dovolí zajít. Mají stále silnější potřebu nezávislosti. 

V této vývojové fázi jsou schopné i do určité míry plánovat svoje aktivity (Allen 2005, 

s. 109). 

Motorický vývoj  

• Postaví věž z deseti a více kostek, rádo modeluje z plastelíny, či keramické hlíny, na-

vléká korálky apod. 

• Dokáže překreslit jednoduché tvary a písmena. 

• Tužku udrží ve třech prstech (Allen 2005, s. 110, 111). 

• Rádo se zapojuje a pomáhá při práci (Bezděková 2014, s. 35). 

Percepčně-kognitivní vývoj 

• Rozumí také souslednosti každodenních událostí a činností (ráno, poledne, večer). 

• Používá minulý čas a více sloves v přítomném čase. 

• Dokáže se soustředit až 15 min při poslechu pohádky (Bezděková 2014, s. 34, 35). 

• Pozná stejně i odlišně znějící slova např. pes/les, kos/nos. 

• Baví ho veškeré jazykové hrátky např. „vytváření nesmyslů, slovní fotbal apod.“ 

• Chápe pojmy více/méně/stejně. 

• Pozná geometrické tvary. 

• Skládá puzzle a různé skládanky (Allen 2005, s. 110, 111). 



33 

 

Vývoj řeči a jazyka 

• Mluvní praxí a vývojem se pasivní slovní zásoba zmenšuje v poměru 1200 ku 500 slo-

vům. 

• Gramatika se zpřesňuje, ubývá chyb, používá jednotné i množné číslo. 

• Při artikulaci a fonematickém rozlišování může mít ještě problémy (Bezděková 2014, 

s. 35). 

• V tomto věku by mělo zvládnout vyslovit všechny hlásky kromě sykavek, L, R a Ř. 

• V tomto věku je psychika vystavena velké zátěži. Stává se, že myšlenky předbíhají 

řeč, dítě zadrhává a velké množství slov nedokáže správně použít. Proto je toto období 

z hlediska vývoje řeči označováno za kritické. Tento jev je považován za fyziologický 

a do půl roku se řeč dostane do normy (Bezděková 2014, s. 34). 

• Užívá předložky „na“, „pod“, „vedle“, „v“. 

• Používá zájmena přivlastňovací „její“, „jejich“, „maminky.“ 

• Dokáže odpovědět na otázky „Čí?“, „Proč?“, „Kolik?“ apod. 

• Hovoří ve složitějších souvětích i v minulém čase např. „Dnes byla k obědu krupicová 

kaše a já jsem si přidal, protože mi to moc chutnalo.“ 

• Přizpůsobuje hlas a větnou strukturu příjemci. Mluví jinak s mladším dítětem a jinak 

s dospělým (Allen 2005, s. 111, 112). 

Osobnostně sociální rozvoj 

• Je velice společenské. Někdy překypuje až přes příliš nadšením. 

• Rychle a nepředvídatelně se u něho střídají nálady. 

• Často má smyšlené kamarády při hře a projevuje k nim vřelé city. 

• V tomto věku si často vymýšlí, aby bylo zajímavé. 

• Je schopné spolupráce s ostatními, uzavírá první přátelství. Rádo hraje hry na něco 

např. na dům, na zvířátka, na dílnu (Bezděková 2014, s. 35). 

• Nedokáže prohrávat (vzteká se). 

• Chová se sobecky např. není ochotné vystřídat se ve hře o hračku. 

• Při konfliktu se uchyluje spíše ke slovnímu než tělesnému napadení. 

• Je hrdé na své dosažené úspěchy (Allen 2005, s. 112). 
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2.3 Pětileté až šestileté dítě 

Z dítěte se v období mezi pátým a šestým rokem stává předškolák. Výrazně se rozvíjí jeho 

percepční procesy (vnímání, představivost, pozornost, obrazotvornost, myšlení, paměť a myš-

lenkové procesy - porovnávání, třídění, určování vztahů a souvislostí mezi předměty, osoba-

mi, zvířaty a jevy). Vlivem těchto faktorů dochází ke zlepšení vyjadřovacích schopností 

a k zlepšení gramatické a artikulační správnosti řeči. Dítě by v tomto věku mělo dosáhnout 

takové úrovně celkového psychomotorického vývoje, která mu umožňuje zahájit školní do-

cházku. Jedná se o školní zralost, která představuje soubor požadavků v oblasti duševních, 

fyzických a sociálních dovedností (Bezděková 2014, s. 68). 

Děti v tomto věku rády udržují přátelství, mají chuť všechno prozkoumat a vyzkoušet. Umí  

do jisté míry předvídat nebezpečí, ale touha po poznání tuto schopnost často přehluší. Rodiče 

by tedy měli myslet na jeho bezpečí a snažit se případným nehodám předcházet. Je však důle-

žité preventivní opatření provádět takovým způsobem, aby neutrpěla dětská sebedůvěra a víra 

ve vlastní schopnosti (Allen 2005, s. 116).  

Motorický vývoj 

• Nepotřebuje pomoc při obsluze WC, mytí ani čištění zubů (Bezděková 2014, s. 70). 

• Staví trojrozměrné stavby podle návodu (Allen 2005, s. 118 - 131). 

• Znázorní lidskou postavu i s různými detaily. 

• Psací náčiní drží správně. 

• Umí odhadnout prostorové rozvržení na ploše. 

• Dokáže kreslit podle vzoru, vybarvuje, stříhá, skládá papír, modeluje. 

• Lateralita bývá vyhraněna (Allen 2005, s. 118 - 131). 

Percepčně kognitivní vývoj 

• Umí se podepsat a poznat některá velká tiskací písmena.  

• Rozvíjí se u něho logické myšlení, chápe abstraktní pojmy a umí zevšeobecňovat. 

• Třídí předměty dle různých kritérií (barva, tvar, velikost, společný rys). 

• Počítá minimálně do dvaceti, ale často zvládne až do sta. 

• Chápe protiklady (brzo/pozdě, tma/světlo). 

• Zná hodnotu některých mincí. 

• Pozná některá písmena, nebo i celou abecedu. 

• Pozná pravou a levou ruku. 
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• Rozeznává roční období a jejich znaky (Allen 2005, s. 118 - 131). 

• Rozliší ovoce a zeleninu podle různých charakteristik (barva, tvar, chuť), pozná, co je 

zdravé a uvědomuje si důležitost potravy pro lidský organismus. 

• Pojmenuje základní rostliny, živočichy, části lidského těla a materiály (papír, dřevo 

apod), (Bezděková 2014, s. 69). 

Vývoj řeči a jazyka 

• Aktivně používá 1500 až 3000 slov. 

• Zvládá artikulaci většiny hlásek. Může však přetrvávat vadná výslovnost sykavek, ne-

bo vibrant (CSZ, ČŠŽ, R, Ř), (Bezděková 2014, s. 68). 

• Dokáže správně užívat podmiňovací způsob „mohl bys“ (Allen 2005, s. 119, 120). 

• Předškolní dítě naváže přirozený řečový kontakt a umí vést dialog či naslouchat. 

• Hovoří v rozvinutých větách se správným slovosledem a používá při tom všechny 

slovní druhy, řeč je již téměř totožná s řečí dospělého (Bezděková 2014, s. 69). 

• Za pomoci rytmizace (vytleskávání) rozloží slovo na slabiky. 

• Umí určit první a poslední hlásku. 

• Vytváří slova významově opačná, zdrobněliny, vymýšlí hádanky, recituje básně, umí 

napodobit intonaci přímé řeči v textu (vesele, smutně). 

• Vypráví vlastní zážitky, krátkou pohádku či příběh (Bezděková 2014, s. 69). 

Osobnostně sociální rozvoj 

• Přátelství má pro něj velký význam, ale kolem šestého roku prochází náhlými změna-

mi nálad. Z přítele se může obratem stát nepřítel. 

• Je stále egocentrické. 

• Většinou se už nebojí půjčovat hračky, je ochotné a pomáhá ostatním. 

• Má rád kolektivní hry (Allen 2005, s. 133). 
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3 Narušená komunikační schopnost dětského věku 

Při definování narušení komunikační schopnosti není jednoduché přesně stanovit normalitu, 

tedy skutečnosti, kdy se ještě jedná o normu a kdy už o narušení. Také je třeba zohledňovat 

jazykové zvláštnosti, fyziologické jevy a vnímat komunikační schopnost jedince v celém ko-

munikačním procesu (Vyštejn 1996 in Weilová 2018, Šance dětem). 

Nejpoužívanější a nejvyhledávanější je definice uváděná Lechtou (2003): Komunikační 

schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) 

jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. Může 

jít o foneticko–fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu 

nebo o nonverbální, mluvenou i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní slož-

ku (Lechta in Klenková 2006, s. 54). 

Za NKS u dítěte však nelze považovat určité fyziologické jevy, které se během vývoje běžně 

vyskytují. Jedná se například o: 

• Fyziologickou dysfluenci (3–4 roky) – Je součástí běžného procesu osvojování si ma-

teřského jazyka. Vlivem vnitřních a vnějších faktorů z ní však může vzniknout kokta-

vost, proto je v tomto věku potřeba určitá obezřetnost (Portál 2004). 

• Fyziologocký dysgramatismus (do 4. roku) – Do čtvrtého roku se jedná o přirozený 

proces. Poté hovoříme o narušené komunikační schopnosti, kdy dítě není schopné 

tvořit gramaticky správné tvary (MU 2013). 

• Fyziologickou dyslalii (do 7. roku) – Do sedmého roku věku dítěte je přirozeným vý-

vojovým mluvním projevem (Lechta in Škodová, aj. 2003, s. 330). 

Lechta dále dělí narušenou komunikační schopnost (dále jen NKS) do následujících deseti 

kategorií (Lechta in Klenková 2006, s. 54): 

• Vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie). 

• Získaná orgánová nemluvnost (afázie). 

• Získaná psychodení nemluvnost (mutismus). 

• Narušení zvuku řeči (rinolálie, palatolalie). 

• Narušení fluence řeči (tumulus sermonis, balbuties). 

• Narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie). 

• Narušení grafické stránky řeči. 

• Symptomatické poruchy řeči. 
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• Poruchy hlasu. 

• Kombinované vady a poruchy řeči. 

Kategorie narušené komunikační schopnosti 

V následující kapitole se budeme zabývat problematikou jednotlivých kategorií NKS, které 

jsou zaměřeny především na dětský věk. Seznámíme se s podstatnými rysy každé kategorie, 

její etiologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií.  

3.1 Narušený vývoj řeči – vývojová nemluvnost 

Narušený vývoj řeči rozdělujeme podle následujících hledisek: 

• Hledisko etiologické – Pokud se narušený vývoj řeči objeví jako dominantní příznak, 

nazýváme ho vývojovou dysfázií resp. specificky narušeným vývojem řeči. Může 

se vyskytovat také jako příznak jiných vývojových poruch. V tomto případě už o něm 

hovoříme jako o – symptomatické poruše řeči (Klenková 2006, s. 64).  

• Hledisko stupně – Narušený vývoj řeči se projevuje buď úplnou nemluvností (např. 

hluboká mentální retardace), nebo jen lehkými odchylkami od normy (Klenková 2006, 

s. 65). 

• Hledisko průběhu vývoje řeči – Dělení zpracoval Sovák a následně jej používá 

i Lechta. 

o Opožděný vývoj řeči – Mezi příčiny řadíme dědičnost, opožděný vývoj cen-

trální nervové soustavy, nedoslýchavost, nepodnětné a nestimulující prostředí. 

Při včasném podchycení poruchy je prognóza dobrá. 

o Omezený vývoj řeči – Příčinou bývá mentální retardace, těžší poruchy sluchu 

a patologie sociálního prostředí, kdy v extrémních případech dítěti chybí pod-

něty z okolí. Prognóza je nepříznivá, jedinci nedosáhnou normy. 

o Přerušený vývoj řeči – Mezi příčiny nejčastěji patří úrazy, psychická one-

mocnění a traumata. Pokud se podaří najít příčinu, je možné dosáhnout opět 

normy. 

o Odchylný vývoj řeči – Mezi příčiny patří rozštěpy patra. Odchylka se projevu-

je pouze v některé z rovin řečového vývoje (Sovák in Klenková 2006, s. 65). 

• Hledisko věku – Dítě do 1 roku života má nárok nemluvit. Jedná se o období tzv. fy-

ziologické nemluvnosti. Pokud nemluví ani mezi 2. a 3. rokem, hovoříme o pro-

dloužené fyziologické nemluvnosti (Klenková 2006, s. 66).  
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3.2 Poruchy vývoje řeči 

Opožděný vývoj řeči 

Pokud dítě nemluví ve 3 letech, nebo mluví méně než děti stejného věku, jedná se opožděný 

vývoj řeči. Důležité je však provést diferenciální diagnostiku, která vyloučí jiné vady. Jedná 

se zejména o odborná vyšetření – foniatrické, neurologické, psychologické a další. Tato vy-

šetření mají za úkol vyloučit sluchové vady, vady zraku, poruchy intelektu, vady mluvních 

orgánů, akustickou dysgnozii a autismus (Klenková 2006, s. 66). 

Sováka vidí nejčastější příčiny ve faktorech biologických – dědičnost, individuální schopnos-

ti, poškození centrální nervové soustavy (dále CNS) a také sociálních – nepodnětné a nesti-

mulující výchovné prostředí (Sovák in Škodová, aj. 2003, s. 92). 

Při terapii se rodičům doporučuje zařadit dítě do kolektivu mateřské školy, poskytovat mu 

dobrý mluvní vzor, podněcovat chuť komunikovat, rozvíjet zrakovou a sluchovou percepci, 

rozvíjet rozumění řeči, rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, rozvíjet motorické schopnosti, 

rozvíjet spontánní řeč. Dítě není v žádném případě vhodné do komunikace nutit (Klenková 

2006, s. 67).  

Při prevenci se zaměřujeme (zejména u vývojových forem) na podnětnou výchovu v rodině. 

Důležitá je výchova přiměřená k věku a schopnostem dítěte. Rodiče by neměli podceňovat 

mluvní apetit a motivaci k navození vzájemné komunikace, pokud chybí ještě správný mluvní 

vzor, vývoj řeči se ještě opožďuje. Ne méně důležitá je také citová a sociální stimulace. Není-

li rodina schopna na dítě vhodně působit, je vhodnější zařadit jej do mateřské školy. Pobyt ve 

společnosti vrstevníků a profesionální pedagogické vedení bude mít určitě pozitivní účinky 

(Škodová, aj. 2003, s. 104).   

Vývojová dysfázie 

Škodová vývojovou dysfázii chápe jako poruchu řeči ve vlastním slova smyslu, jež je způso-

bena zásahem do jejího vývoje od počátku, v žádném případě nejde o stav získaný až po 

osvojení řeči (Škodová, aj. 2003, s. 106). 

Vývojová dysfázie, neboli specificky narušený vývoj řeči, je dle Škodové a Jedličky (2003) 

poruchou centrální. Projevuje se ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, při-

čemž podmínky pro rozvoj mluvy jsou dobré (Klenková 2006, s. 68). 
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Toto narušení zasahuje receptivní i expresivní složku řeči v různých jazykových rovinách. 

Postihuje výslovnost, gramatickou stránku řeči i slovní zásobu. Jedná se o poruchu, jež přesa-

huje rámec fatických poruch (poruch nejvyšších řečových funkcí). Je možné zaznamenat ne-

rovnoměrný vývoj celé osobnosti. Deficity se projevují také v oblasti jemné motoriky, grafo-

motoriky, paměti, pozornosti, objevuje se zvýšená únava, poruchy emocí, zájmu, a problémy 

s motivací. Vývojová dysfázie působí negativně také na formování celé osobnosti dítěte 

v sociálním kontaktu s rodinu, se školou i s přáteli. Proto, je důležitá včasná diagnostika 

a správný přístup všech zúčastněných odborníků (Klenková 2006, 68). 

Většina výzkumů potvrdila, že se jedná o následek poruchy centrálního zpracování řečového 

signálu. Příčinou stavuje je difuzní postižené Centrální nervové soustavy (dále CNS). Etiolo-

gie poruchy však není zcela jasná. Hovoří se o postižení vývojových funkcí mozku v období 

prenatálním, perinatálním a postnatálním. Dalším faktorem je dědičnost, přičemž se více ob-

jevuje u chlapců v poměru 4 : 1 (Škodová, aj. 2003, s. 107). 

Jak již bylo zmíněno výše, vývojová dysfázie se projevuje různými symptomy včetně výrazně 

nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Nejnápadnější však bývá opoždění ve vývoji řeči. 

Řečové obtíže zasahují povrchovou i hloubkovou strukturu. Rozsah příznaků se uvádí 

od výraznější „patlavost“ až do úplné nemluvnosti. V hloubkové struktuře pak zasahuje oblast 

sémantickou, syntaktickou i pragmatickou. V povrchové stránce se objevují poruchy fonolo-

gické a nejčastěji chyby ve správné diferenciaci znělosti. Můžeme pozorovat také narušení 

sluchové a zrakové percepce, paměťových funkcí, motorických funkcí, nerovnoměrnost mezi 

verbálními a neverbálními schopnostmi, špatnou orientaci v prostoru a čase, poruchu ve zpra-

cování akustického signálu (Škodová, aj. 2003, s. 107, 108). 

Dle Škodové se od klasického dělení na senzorickou a motorickou dysfázii pouští, ale my 

si ho zde ještě připomeneme: 

Při diagnostice je vyžadována spolupráce lékařů – foniatra, neurologa, psychologa, speciální-

ho pedagoga a logopeda. Foniatrické vyšetření se zaměřuje na všechny sloky řeči a sluch. 

Psychologické vyšetření zjišťuje úroveň intelektových schopností, které nejsou narušeny, po-

kud ano, jedná se o další přidruženou poruchu. Vyšetření řeči se zabývá fonematickým slu-

chem, jemnou motorikou, slovní zásobou a vyšetřením sluchu.  Důležitá je zde diferenciální 

diagnostika, která má za úkol odlišit vývojovou dysfázii od prostého opoždění ve vývoji řeči, 

dyslalie, sluchových vad, mentální retardace, mutismu, autismu a syndromu Landau-

Kleffnera tzv. epileptické afázie (Klenková 2006, s. 71–73). 
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Při terapii se zaměřujeme na celkovou osobnost dítěte, aniž by byla zdůrazňována složka 

řeči. Soustředíme se na tyto oblasti: zrakovou a sluchovou percepci, myšlení, paměť a pozor-

nost, motoriku, schopnost orientace, grafomotoriku a řeč (Klenková 2006, s. 74, 75).  

Při afázii v předškolním věku děti komunikují omezeným, nebo vlastním slovníkem, nenava-

zují hovor a spíše vyčkávají na nějakou otázku. Klíčovým při prevenci ve vývoji řeči je ko-

munikace matky s dítětem. Právě ona si většinou všimne, když je s dítětem něco v nepořádku 

a pokud se tato domněnka ještě potvrdí, dojde k ovlivnění vztahu směrem k dítěti. Selhání, 

nebo potlačení rodičovské intuitivní výchovy vždy naruší ranou komunikaci. Klinické vý-

zkumy prokázaly, že i minimální záporné zkušenosti dětí v raném věku s osvojováním si ja-

zyka mohou výrazně zpomalit jejich řečový vývoj (Škodová, aj. 2003, s. 139). 

3.3 Získaná orgánová nemluvnost 

Afázie 

Afázie je porucha komunikace podmíněná získaným organickým poškozením či onemocně-

ním mozku. Patří do souboru vyšších kortikálních poruch (jsou specificky lidskou aktivitou, 

zajišťující psychickou činnost člověka, řídí vnitřní funkce a komunikují s vnějším prostředím, 

řadíme k nim i kognitivní funkce) ke kterým řadíme také agnozii, apraxii, akalkulii, agrafii, 

alexii, poruchy pravolevé orientace, poruchy orientace v prostoru apod. Tato porucha se vy-

značuje neschopností porozumět řeči v důsledku ložiskového poškození mozku (Škodová, 

aj. 2003, s. 143). 

Afázie doprovází různá neurologická onemocnění, především ložisková poškození korových 

a podkorových oblastí mozku (Klenková 2006, s. 79). Z etiologického hlediska sem nejčastěji 

řadíme cévní mozkové příhody, úrazy mozku, mozkové nádory, encefalitidy a meningoence-

falitidy, intoxikace a degenerativní onemocnění mozku (Klenková 2006, s. 79). 

Symptomatologie afázie je velice složitou záležitostí projevující se v různých kombinacích, 

množství a kvalitě. Sledujeme především, zdali je řeč fluentní, nebo nonfluentní a zda je naru-

šena receptivní či expresivní složka řeči. 

V logopedické praxi se nejčastěji užívá dělení na afázii: 

• Motorickou (Brocovu, expresivní). 

• Senzorickou (Wernickeovu, receptivní). 

• Totální (globální). 
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Toto dělení rozlišuje, zda je porušena produkce řeči, nebo je narušeno rozumění. Mezi nejuží-

vanější typy klasifikací patří např. Bostonská klasifikace, Kimlova, Lurijova a Hrbkova klasi-

fikace (Škodová, aj. 2003, s. 147–154).  

Při diagnostice je užíván velký počet různých testů, testových baterií a zkoušek. Každá škola 

si ke klientovi vytvořila svůj vlastní přístup. U nás jsou převážně využívány např. tyto: Luri-

jovo neuropsychologické vyšetření, Western Aphasia Battery, nebo Token test. Samozřejmos-

tí je vyšetření dalšími odborníky – neurolog, foniatr, logoped apod. (Škodová, 

aj. 2003, s. 157, 158). 

Při diferenciální diagnostice je důležité afázii odlišit od dysartrie, různých typů apraxií, mu-

tismu, alexie nebo od agnozie (Klenková 2006, s. 83). Celková diagnostika se pak dále sou-

středí na vyšetření a hodnocení spontánní řeči, porozumění řeči, opakování a pojmenování 

(Klenková 2006, s. 83). 

Terapie afatika směřuje k maximální reedukaci komunikačních schopností a obnovování so-

ciálních vazeb. Důležité je při terapii nezapomenout na klientovu poraněnou duši a současně 

se při logopedické péči zaměřit i na péči psychologickou (Škodová, aj. 2003, s. 166). 

U dětí se vyskytuje dětská vývojová afázie (Klenková 2006, s. 86). Toto narušení vzniklo 

v době, kdy ještě nebyl ukončen vývoj řeči. Při postižení vždy záleží na celkové rozumové 

vyspělosti dítěte a době, kdy byl mozek porušen. Důležité je také, ve které vývojové etapě 

řeči se právě nachází. Nejčastějšími příčinami bývají úrazy, dále pak cévní onemocnění, epi-

lepsie, encefalitidy, mozkové abscesy, mozkové nádory a degenerativní onemocnění CNS.  

Symptomy dětské afázie dělíme dle věkových zvláštností: 

• 2–3 roky – dochází k úplné ztrátě řeči, ale obnova je rychlejší. 

• 3–4 roky – individuální smíšený obraz poruch při afázii. 

• 4–10 – objevuje se globální nebo smíšená senzomotorická afázie. 

Děti mívají potíže v oblasti aktivní slovní zásoby, často hledají „správná“ slova. Potíže jim 

činí formulace a strukturování vyprávění. Porozumění obsahům a schopnost popsat a poro-

zumět symbolům své řeči (Klenková 2006, s. 88). 

Prevence afázie souvisí se zdravým životním stylem, zdravou životosprávou a dostatkem 

pohybu. Zdravý člověk si často neuvědomuje, že vybudováním si svého osobního životního 

stylu může působit na svůj zdravotní stav. Určitou roli zde hraje také dědičnost, kterou ovliv-
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nit nemůžeme, ale nezdravými návyky můžeme podpořit např. vznik cévní mozkové příhody 

(Škodová, aj. 2003, s. 174). 

3.4 Získaná psychogenní nemluvnost 

Mutismus 

Mutismus je náhlá ztráta schopnosti užívat mluvenou řeč. Jedná se především o odmítání 

mluvní komunikace, útlum řeči ze strachu či mlčení ze studu. Tato porucha není v žádném 

případě podmíněna organickým poškozením CNS. Dvořák (1998) uvádí následující dělení 

mutismu na – autistický, neurotický, perzistentní, psychotický, tranzientní, situační, reaktivní, 

totální, elektivní a surdomutismus.  

Příčinou vzniku mutismu bývá těžké psychotrauma, psychotické onemocnění, reakce na pře-

těžování, nesprávný styl výchovy či těžké stresové situace. Tento stav se může ještě zafixovat 

nevhodnými reakcemi z okolí. Sovák (1981) uvádí jako příčiny silné afekty, vzrušení, úlek 

a rozčílení při vyčerpanosti. Tato porucha se nejčastěji objevuje v předškolním věku a ve větší 

míře u děvčat. V dospělosti se jedná spíše o psychotický mutismus, který je součástí psy-

chických onemocnění či jiných poruch (např. sociální fobie).  

Za primárně psychogenně podmíněnou poruchu lze považovat elektivní mutismu. Nejčastěji 

se s ním můžeme setkat při akutním psychotraumatickém zážitku, kdy nejsou uspokojovány,  

základní, psychické potřeby dítěte. Jedná se vlastně o obranný mechanismus.  

Mezi nejčastější faktory vyvolávající mutismus patří začátek povinné školní docházky, něja-

ký psychotraumatizující činitel např. stěhování, konflikt, smrt rodiče, nepřiměřené nároky, 

trest, výsměch a další.  

Predispozičními faktory jsou určité osobnostní rysy např. pocity viny, neschopnosti, opozič-

ní chování apod. Patří sem i chronické působení stresových faktorů, jako je nevhodně přísný 

učitel, strach ze stresu, ze spolužáků, výsměch, agresivita apod. Také rodinné faktory mohou 

působit jako predispoziční, např. nesprávné výchovné vedení, strach z odloučení, nadměrné 

nároky na dítě apod. Mezi udržovací faktory zařazujeme nevhodné reakce okolí na mutis-

mus a přetrvávání výše uvedených vlivů (Škodová, aj. 2003, s. 203, 204). 
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Příčiny vzniku mutismu jsou následující: 

• Endogenní – U jedinců se zvýšenou senzibilitou především ke svým výkonům. 

• Exogenní – nepřiměřené požadavky na řečový výkon a chování dítěte, psychicky zatě-

žující okolí. 

Při určování diagnózy vycházíme z anamnestického vyšetření. Nejprve je lepší setkat se 

s rodiči bez přítomnosti dítěte a naopak. Přičemž první setkání s dítětem se bere jako začátek 

terapie. Vycházíme z následujících kritérií: 

• Přiměřené chápání jazyka. 

• Kompetence v mluvním vyjadřování musí být dostatečné pro sociální komunikaci. 

• Musí být průkazné, že dítě v některých situacích hovoří normálně. 

• Projevy mutismu musí trvat minimálně 4 týdny s výjimkou prvního měsíce při nástupu 

do základní školy (dále jen ZŠ). 

Při diagnóze je důležité odlišit elektivní mutismus od jiných postižení a vyloučit – opožděný 

vývoj řeči, vývojovou dysfázii, syndrom Landau-Kleffnera, dětský autismus, Aspergerův 

syndrom, mentální retardaci, dětskou vývojovou afázii (Klenková 2006, s. 94–96). 

Přestože mutismus zasahuje převážně schopnost mluvního vyjadřování, hovoří se o něm spíše 

jako o psychické poruše, než o poruše řeči. Terapeutický přístup proto vychází 

z individuální psychoterapie ve spojení foniatrické a logopedické péče. Součástí by měli být 

i rodiče a učitelka z MŠ, nebo ZŠ. Při elektivním mutismu je nutné zaměřit se na úpravu ro-

dinného prostředí a zlepšit jeho adaptaci. Nikdy dítě do komunikace nenutíme. Výzkumy také 

prokázaly, že při skupinové terapii docházíme k lepším a rychlejším výsledkům (Škodová, aj. 

2003, s. 207, 208).  

Preventivně by mělo být rozšířeno povědomí o této poruše. Zejména rodiny ambiciózní, nebo 

prarodiče, kteří se rády chlubí svým potom a nechají ho předvádět, co všechno umí. Často je 

to i proti jeho vůli. Obvyklým pokynem bývá právě příkaz „řekni!“. Za verbální projev mu 

pak slibují nemalé odměny. Nebezpečné je také nutit stydlivé dítě vystupovat na besídkách 

(Škodová, aj. 2003, s. 209). 
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3.5 Poruchy zvuku řeči 

Rinolalie 

Jedná se o narušení komunikační schopnosti, které postihuje zvuk řeči i artikulaci. Typické 

pro tuto poruchu je narušení rovnováhy ústní a nosní rezonance zapříčiněné získanými poško-

zeními velofaringálního závěrového mechanismu či vrozenými orgánovými poruchami 

v orofaringeální oblasti. Tato porucha zvuku řeči je již patologickým jevem (Klenková 2006, 

s. 130). 

Etiologie u hyponazality je organického původu. Typické jsou překážky a blokády výdecho-

vého proudu v přední i zadní části nosohltanu např. vybočení nosní přepážky, polypy, rýmy, 

zbytnění skořep nosních, hypertonická nosní mandle, nádory apod. Vyskytuje se zde i funkč-

ní hyponazalita, ale velice ojediněle. Je podmíněna poruchou závěru dýchací trubice.  

Příčiny vzniku u hypernazality jsou vrozené. Ty jsou charakteristické narušením vývoje měk-

kého patra a insuficiencí velofaringálního mechanismu. Nápadné je to např. při rozštěpech. 

Můžeme sem zařadit i vrozené zkrácené měkké patro. Mezi získané příčiny hypernazality 

patří organické onemocnění, úrazy, obrna měkkého patra a další (Klenková 2006, s. 131–

133). 

Na diagnostice vzájemně spolupracují – pediatr, foniatr, otorinolaryngolog, neurolog, logo-

ped a také rodiče, učitelé a další. Při diagnostice nám rovněž pomáhají základní vyšetřovací 

zkoušky např. Gutzmanova A-I zkouška, Czermakova zkouška, Zkouška nafouknutí tváří, 

Zkouška otofónem, Velofaryngometrie, Manometrická zkouška a Spirometrická zkouška. 

K přesné diagnostice se doporučuje využít více vyšetřovacích metod. Dále se doporučují pří-

strojové metody jako je ultrazvuk, kefalometrické vyšetření, videofluoroskopiské vyšetření, 

endoskopie, fibroskopická metoda apod. Pro děti jsou vhodnější různé obrázkové a slovní 

testy obsahující slova s hláskami, na nichž potřebujeme vyzkoušet správnou funkci velo-

farygeálního mechanismu (Klenková 2006, s. 136).  

Terapie osob s velofaringální insfluencí vyžaduje širokou mezioborovou spolupráci odborní-

ků z mnoha oblastí. Jako první pobíhá péče pediatrická, později foniatrická, která je nutná až 

do dospělosti a jako poslední logopedická. S touto terapií se začíná až v období rozvoje ex-

presivní stránky řeči (Škodová, aj. 2003, s. 218).  
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Terapie se dále dělí podle typu rinolálie. U hyponazality se zaměřujeme na odstranění příčiny 

huhňavosti prostřednictvím např. operativního zákroku, nebo po léčbě. Terapie dále směřuje 

k nácviku správného dýchání nosem a k správné artikulaci nosovek. K odstranění hypernaza-

lity se využívá různých cvičení zaměřených na zlepšení směru výdechového proudu, jeho 

usměrňování a zvyšování orality. Cvičení se rozděluje na pasivní (mechanické napínání měk-

kého patra, elektrostimulace, vyvolávání dávivého reflexu, digitální masáže vela s fonací). Při 

aktivním cvičení se snažíme vymyslet zábavné hry na foukání (foukání do polystyrenového 

míčku, do vaty, svíčky, papíru, bublifuku, hra na foukací harmoniku). Provádí se také pískání, 

pití slámkou, kloktání a zdvihání měkkého patra před zrcadlem (Klenková 2006, s. 135, 136). 

Prevenci spatřujeme ve správném nácviku dýchání nosem a v udržování tohoto stereotypu. 

Tím lze zabránit opětovnému nárůstu nosní mandle. Organicky podmíněná huhňavost je zále-

žitostí lékařskou. Naopak funkční poruchy lze ovlivnit správným výchovným působením.  

Také do lékařské prevence spadá i zavřená huhňavost, která je zaměřena na předcházení in-

fekcím horních cest dýchacích a na prevenci či léčbu anomálií čelistí. 

Smíšenou rinolálii má na starost obor lékařský a logopedický. Prevence je obdobná jako 

u výše zmíněných poruch (Škodová, aj. 2003, s. 219, 220). 

Palatolalie 

Je narušená komunikační schopnost, jejíž příčinou jsou orofaciální rozštěpy (Klenková 2006, 

s. 138). Jedná se o vadu vývojovou, kdy se řeč utváří na vývojově vadném základě. Narušena 

je rovina foneticko-fonologická (porucha nosní rezonance, artikulace a srozumitelnost řeči), 

ale také lexikálně-sémantická (v případě opožděného vývoje řeči), morfologicko-syntaktická 

a pragmatickou (psychosociální problémy). Celkové narušení se projevuje jak ve verbální tak 

i v neverbální komunikaci. V receptivní a expresivní složce řeči (Škodová, aj. 2003, s. 220, 

221). 

Příčiny vzniku rozštěpů nejsou přesně známy. Rozdělují se však na endogenní a exogenní. 

Z endogenních příčin sem spadá dědičnost. Tyto dědičné vlohy si člověk může nosit celé ge-

nerace a nemusí se projevit. Mezi exogenní příčiny patří vlivy teratogenní (působení škodlivin 

v intrauterinním vývoji od 4. do 8. týdne těhotenství), (Klenková 2006, s. 139, 140).  

Při logopedické diagnostice se hodnotí komunikační schopnosti postiženého po provedených 

operacích. Ke specifickým diagnostickým postupům dle Kerekrétiové (1998) řadíme – vyšet-



46 

 

ření funkce orofaciální oblasti, vyšetření vývoje řeči, velofarigeálního mechanismu, nazality, 

artikulace, srozumitelnosti řeči, hlasu a neverbálního chování (Klenková 2006, s. 145). 

Cílem terapie je minimalizovat rozštěpovou vadu a dosáhnout optimálního výsledku v este-

tickém vzhledu, dentálním statusu, komunikační, psychické a sociální způsobilosti při fungo-

vání ve společnosti (Klenková 2006, s. 145). 

Prevence palatolalie spadá do rukou medicíny, zejména genetiky. Ta se zaměřuje na předchá-

zení vzniku vývojové vady. Důležitý je zde i včasný chirurgický zákrok a včasná logopedická 

péče. Prevence je zaměřena hlavně na vznik odmítavého postoje matky dítěte. Proto je důleži-

té ještě v porodnici co nejdříve kontaktovat psychologa, který ji převede přes období šoku 

a klinického logopeda, který nastíní perspektivu vývoje řeči a soubor fotografií dětí 

v časovém sledu po prodělaných operací (Škodová, aj. 2003, s. 253, 254). 

3.6 Narušení plynulosti řeči 

Koktavost (Balbuties) 

Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících 

na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým, nedobrovolným (tonickým, 

klonickým) přerušováním plynulosti procesu mluvení (Lechta in Klenková 2006, s. 154). 

Jedná se o jedno z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Je-

dinec trpící touto poruchou má často snížené sebevědomí a nedokáže se správně adaptovat do 

školní, pracovní ani sociální oblasti (Škodová, aj. 2003, s. 257). 

Etiologie koktavosti není dosud spolehlivě prokázána. Nejčastější příčinou balbuties je dědič-

nost, která se odhaduje na 40–60 %. Dále se uvádějí negativní vlivy sociálního prostředí 

(dlouhodobá neurotizace v domácím či školním prostředí), psychotraumata, napodobování, 

poruchy metabolismu, nebo vrozená řečová slabost (Klenková 2006, s. 156). 

Symptomy této poruchy lze pozorovat ve všech čtyřech jazykových rovinách např. potíže 

s artikulací, úsilí o co nejkratší věty, narušení koverbálního chování, snaha vyhnout se komu-

nikaci, potíže s navázáním a udržením rozhovoru. Projevy koktavosti se často projevují jen 

v některých situacích, nebo v kontaktu s některými osobami. Projevy se také můžou vázat na 

určitou hlásku a různě se kombinovat dle momentální situace. V řečovém projevu jedince 

můžeme pozorovat problémy s respirací, fonací, artikulací, objevuje se narušení prozodických 

faktorů řeči, slovní vmetky (embolfrázie), či parafrázie. Ve výjimečných případech se může 
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vyskytnout i logofobie (strach z mluvního projevu a vyúsťující do odmítání hovořit), (Klen-

ková 2006, s. 157–159). 

Stěžejním bodem diagnostiky je zjistit příčinu poruchy. Toto však nebývá lehkým úkolem, 

protože takových příčin může být mnoho a mohou se navzájem prolínat. Vzhledem k uvádě-

ným komplikacím při stanovení příčiny je těžiště logopedické péče zaměřeno na symptomati-

ku (Škodová, aj. 2003, s. 261). 

Při diagnostice je dobré pořídit video, nebo audio nahrávku rozhovoru s klientem. Nahrávka 

umožní rozbor chování jedince při vyšetření a pomůže zachytit různé symptomy. U dětí před-

školního věku využíváme k diagnostice popis situačního obrázku. Opět se jedná o meziobo-

rovou spolupráci týmu lékařů a dalších odborníků, kteří za pomoci diferenciální diagnostiky 

vyloučí následující poruchy – neplynulost na podkladě organického poškození mozku, 

breptavost, fyziologickou nemluvnost (Klenková 2006, s. 161). 

Při terapii je rozhodující věk klienta. Zejména předškolní věk je pro rozvoj koktavosti klíčo-

vý. Nejpříznivější prognóza bývá právě u dětí v období posledního předškolního roku. Pře-

vážná část programů je právě koncipovaná na tento věk. Podle výzkumů koktavost v raném 

věku souvisí se sníženou jazykovou kompetencí. Dle Lechty (2000) bývá mimořádně důležité 

při terapii koktavosti u předškolních dětí odlišit příznaky vývojové neplynulosti a koktavosti, 

do níž může vývojová neplynulost přerůstat (Škodová, aj. 2003, s. 269, 270). 

Jednu z nejvhodnějších terapií při počínající koktavosti vytvořila Irwinová (1988). Jedná se 

o terapii vycházející ze dvou principů:  

• Koktavost dětí předškolního věku je závislá na chování nejbližšího prostředí (rodina). 

• Koktavost se fixuje, působí-li na mluvu dítěte stres, když stres ustoupí, koktavost se 

začne vytrácet. 

Je tedy třeba odstranit všechny negativní faktory působící na řeč dítěte. Při terapii se společně 

s rodiči analyzují situace, které by mohly na dítě působit jako přímý či nepřímý stres (Škodo-

vá, aj. 2003, s. 270). 

Breptavost (Tumultus sermonis) 

Nejpoužívanější definicí breptavosti je od Weissové – Jde o narušení komunikační schopnosti 

charakteristické tím, že si ho daná osoba neuvědomuje, má malý rozsah pozornosti, narušena 

je percepce, artikulace a formování výpovědi. Rovněž se jedná o narušení myšlenkových pro-

cesů, programujících řeč na bázi dědičných predispozic. Breptavost je projevem centrálních 
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poruch řeči a působí na všechny komunikační cesty, tj. čtení, psaní, rytmus, hudebnost a cho-

vání (Weissová in Tarkowski in Klenková 2006, s. 170). 

Příčiny vzniku poruchy nejsou zatím úplně známy, podílí se však na nich dědičné faktory, 

organický podklad, charakter neurotický nebo polyfaktoriální. Příznaky se rozdělují na tři 

úrovně. V první úrovni můžeme pozorovat dezorganizaci myšlení, bezobsažnou řeč, neuvě-

domování si problému a slabé chápání výpovědi. Mezi příznaky druhé úrovně řadíme chudou 

a nesprávnou skladbu vět. Třetí úroveň se týká rychlého tempa řeči, opakování hlásek, slabik, 

slov a vět, embolofrázié, chybné artikulace, nepravidelného tempa řeči a monotónnosti řeči 

(Klenková 2006, s. 170, 171).  

Při diagnostice má výpovědní hodnotu EEG (zda se jedná o organický podklad) a EMG vy-

šetření (zda se nejedná spíše o koktavost). Využívá se také rozhovor, a testová vyšetření. 

Ta jsou zaměřena na úroveň mentálního vývoje, jazykové schopnosti a stanovení disproporce 

mezi inteligencí a lingvistickou schopností.  

Jedinci trpící breptavostí si svoji poruchu neuvědomují, proto je dobré při terapii pořídit zá-

znam jejich mluvy, aby se sami slyšeli. Cílem terapie je naučit breptavého správně dýchat, 

jasně a zřetelně artikulovat, upravovat tempo a rytmus řeči. Úspěšná terapie si zakládá na dů-

kladné diagnostice, popisu narušení a zjištění všech projevů (Klenková 2003, s. 171–174). 

V předškolním věku se s breptavostí můžeme setkat jako s nápodobou špatného mluvního 

vzoru rodičů nebo sourozenců. Je tedy důležité, aby se dítě z preventivních důvodů dostalo 

do kontaktu s dalšími lidmi, kteří mluví správně např. vrstevníci a učitelky v MŠ. Správný 

mluvní vzor a správná výslovnost je v tomto věku daleko účinnější než samotná terapie 

v pozdějším věku (Škodová, aj. 2003, s. 300). 

3.7 Narušení článkování řeči 

Dysartrie 

Jedná se o poruchu motorické realizace řeči jako celku vznikající při organickém poškození 

centrální nervové soustavy. Nejtěžším stupněm dysartrické poruchy je neschopnost se jakko-

liv verbálně projevovat, nazývá se anartrie. Dysartrie i anartrie mohou vzniknout 

v kterémkoliv věku i v kterémkoliv období života (Klenková 2006, s. 117). 

Vznik dysartrie způsobují různé příčiny. V období perinatálním se jedná o úrazy matky, into-

xikace, krvácení do mozku plodu při nedostatku vitaminu K, Rh-inkompatibilitu, nedonoše-

nost a další. V perinatálním období mezi nejčastější příčiny řadíme asfyxii během porodu 
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a krvácení do mozku dítěte při porodu. V postnatálním období vzniká kvůli různým onemoc-

něním např. meningitida, encefalitida, horečnatá onemocnění či intoxikace v prvních měsících 

života. V pozdějším věku se vyskytuje u jedinců s cévním onemocněním, zánětlivým one-

mocněním mozku, nádory, metastázami, úrazy, degenerativním onemocněním CNS, roztrou-

šené sklerózy apod. (Klenková 2003, s. 118, 119). 

Organické poškození CNS bývá spojené se vznikem poruch řečové komunikace. V oblasti 

vývojových poruch u dětí se jedná především o dětskou mozkovou obrnu (DMO), traumatic-

ké poškození mozku po úraze a následky nádorových onemocnění v raném věku dítěte. Vy-

skytuje se také u řady neurologických syndromů, vrozených vad, infekčních onemocnění 

mozku a degenerativních onemocnění CNS. Můžeme se setkat také s pojmem vývojová dy-

sartrie. Tento pojem zahrnuje poruchy vzniklé už od počátku vývoje organismu na základě 

organického poškození CNS (Škodová, aj. 2003, s. 306, 307). 

Diagnostika se opět neobejde bez spolupráce odborníků z oboru neurologie, foniatrie, logo-

pedie, oftalmologie či psychologie. Cílem diagnostiky je – zjistit příčinu poruchy, stanovit její 

typ a hloubku postižení a v neposlední řadě stanovit individuální plán (Škodová, aj. 2003, 

s 312).  

Při terapii vývojové dysartrie se zaměřujeme na následující oblasti: 

• Snahu o koordinaci práce se somatickou rehabilitací. 

• Úsilí o navození uvolněné stabilní polohy a relaxace při terapii řečových schopností. 

• Snahu minimalizovat souhyby těla a mluvidel, nevyvolávat pohyby mluvidel za cenu 

vyvolávání výrazně zvýšené spasticity těla či vzrůstu mimovolných neovladatelných 

pohybů (Škodová, aj. 2003, s. 315). 

Často se při terapiích dysartrie využívá propojení logopedické péče s fyzioterapií. Nejvíce se 

využívá Bobathova metodika, Metodika reflexní lokomoce, Kabatova metodika, Metoda Cas-

tilo-Morales a Myofunkční terapie (Škodová, aj. 2003, s. 316). 

Úrazy s poškozením mozku a CNS si vysloužili největší zájem v oblasti prevence. Jedná se 

o nejčastěji vyskytující se příčinu vzniku dysartrie v dětském věku. Trvale stoupající počet 

takto vzniklých traumat CNS – i přes trvalou osvětu a legislativní úpravy v oblasti automobi-

lové dopravy, pracovních a rekreačních činností i výchovné péče o děti a mládež – ukazuje na 

skutečnost, že opravdu komplexní prevenci musí doprovázet snaha o změnu životního stylu 

jedinců a sociálních skupin společnosti (Škodová, aj. 2003, s. 322).  
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Dyslalie (patlavost) 

Je neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek v mluvené řeči podle stanove-

ných norem (Hála 1962 in Škodová 2003, s. 328). Dyslalie je porucha artikulace, kdy je na-

rušena výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou vyslo-

vovány správně podle příslušných jazykových norem (Klenková 2006, s. 99). 

Termín dyslalie označuje několik propojených úrovní. Úroveň fonetická se vztahuje na pou-

žívání jednotlivých hlásek a představuje analytickou stránku řeči. Úroveň fonologická se týká 

elementárních mluvních zvuků slabik, slov a vět, které jsou základem další lingvistické úrov-

ně řeči a to morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické a pragmatické. Poruchy řeči spa-

dající do fonetické úrovně se projevují buď delecí (vynechávání hlásek), substancí (nahrazo-

váním hlásek), nebo distorzí (nepřesným vyslovováním). Poruchy řeči na úrovni fonologické 

jsou charakteristické neplynulostí v řeči, kdy jsou jednotlivé hlásky ovlivňovány předcházejí-

cími, nebo následujícími, také důsledkem pauzy, přízvuku, melodie či rytmu (Klenková 2006, 

s. 99).  

Dyslalie patří mezi nejčastější poruchy komunikačních schopností u dětí. Jedná se o vadu 

vývojovou, vznikající během vývoje výslovnosti. Může přetrvávat a do 7. roku života dítěte, 

kdy se fixuje mluvní stereotyp. Nesmíme si ji však splést s nesprávnou výslovností, která je 

do určitého věku fyziologická. Z hlediska pohlaví se dyslalie vyskytuje více u chlapců a to 

v poměru 60 : 40 % (Klenková 2006, s. 100). 

Z hlediska etiologického sem můžeme zařadit vlivy dědičnosti, pohlaví, poruchy sluchu 

a zraku, poruchy CNS, riziková těhotenství, anatomické odchylky mluvidel, poškození při 

porodu a vlivy prostředí (Škodová 2003, s. 328, 329). 
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V našem prostředí se při klasifikaci využívá Lechtovo dělení: 

• Klasifikace z vývojového hlediska 

o Fyziologická – do 7 let věku dítěte je přirozenou vývojovou záležitostí. 

o Patologická – když si dítě nedokáže osvojit tvoření hlásek nebo jejich skupin. 

• Klasifikace podle etiologie 

o Funkční – objevuje se u dětí se sníženou motorickou, nebo senzorickou schop-

ností. Diagnostika ukazuje na genetické faktory, nebo na špatný mluvní vzor, 

nikoli na orgánové poškození. 

o Organická – vzniká v důsledku poškození dostředivých a odstředivých nervo-

vých drah, při narušení centra řeči, při anatomických a inervačních odchylkách 

mluvidel. Do této skupiny patří i vadná výslovnost důsledkem poruchy sluchu. 

• Klasifikace dle místa poškození dle Dvořáka (1999) 

o Akustickou – při vadách a poruchách sluchu. 

o Centrální – při poruchách CNS. 

o Dentální – při anomáliích zubů. 

o Labiální – při defektech rtů. 

o Palatální – při anomáliích patra. 

o Linguální – při anomáliích jazyka. 

• Klasifikace podle kontext 

o Hlásková – týkající se hlásek izolovaných. 

o Slabiková – dochází k disimilaci. 

o Slovní – vynechávání slabik ve slově, nebo přesmykování. 

• Klasifikace podle rozsahu  

o Dyslalie levis – ve výslovnosti se vyskytuje několik vadných hlásek na jednom, 

nebo na více artikulačních okrscích. 

o Dyslalie multiplex – větší rozsah vadných hlásek při výslovnosti, ale řeč je ješ-

tě srozumitelná. 

o Dyslalie universalis – řeč je zcela nesrozumitelná (Škodová 2003, s. 329–331). 

Při diagnostice posbíráme anamnestická data, provedeme vyšetření sluchové percepce, fone-

matické diferenciace, motoriky celkové a jemné, motoriky mluvidel, laterality, expresivní 

a impresivní složky řeči. Přesná diagnóza se stanovuje ve spolupráci logopeda, foniatra a psy-

chologa. Za základní vyšetřovací metodu považujeme rozhovor, při němž zjistíme stupeň 

a rozsah vadné výslovnosti. Pořadí vyšetřování hlásek je různé, doporučuje se však vyšetřovat 
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podle místa tvoření hlásek, nebo nejdříve vyšetřit explozivy, třené hlásky, sykavky, hlásky 

L, R, Ř, dále Ď, Ť, Ň a shluky VL, BL, PL, STL, STŘ apod. Ve slabikách vyšetřujeme spoje-

ní souhlásek se samohláskami, hlavně výslovnost E, O, U dvojhlásek. K diagnostice se využí-

vají i přístrojové metody např. S-indikátor, N-indikátor apod. (Klenková 2006, s. 106–109). 

Terapie dyslalie by měla proběhnout v předškolním věku, aby bylo dítě připravené na vstup 

do základní školy. Při terapii by měl logoped s dítětem navázat kontakt, získat si jeho důvěru, 

vytvořit pocit pohody, bezpečí a snaží se vyvolat zájem o aktivity. Dobrá motivace je polovi-

na úspěchu při terapii. Při terapii by se měly dodržovat následující zásady – zásada krátkodo-

bého cvičení (2–3 min, 20–30x denně), zásada využití sluchové kontroly, zásada používání 

pomocných hlásek, zásada minimální akce (cvičení provádíme bez přehnaného úsilí a stresu), 

(Klenková 2006, s. 110, 111). 

Prevence je v širším pojetí vnímána jako součást výchovného procesu v rodině, škole, sociál-

ním či jazykovém prostředí od raného věku dítěte (Škodová 2003, s. 354). Všechno, co dítě 

od narození vnímá a prožívá – pozitivní citové vztahy v rodině, podnětné motivační prostředí 

a přiměřený mluvní vzor přispívá nejen k formování jeho osobnosti, ale hlavně k rozvoji jeho 

komunikačních schopností a dovedností (Zahálková 1980 in Škodová, aj. 2003, s. 354). 

3.8 Narušení grafické stránky řeči 

Do této kategorie řadíme specifické poruchy učení (dále SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysorto-

grafie, dyskalkulie, dysmúzie (porucha schopnosti vnímat a produkovat hudbu) a dyspinxie 

(porucha kresebného projevu), (Škodová, aj. 2003, s. 358).  

V populaci se dle výzkumů vyskytuje asi 4–5 % jedinců s některou z výše zmíněných poruch 

s převahou u chlapců (Sauerová, pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně). 

Matějček (1995) uvádí definici SPU: Specifické vývojové poruchy čtení – dyslexie, pravopisu 

– dysortografie a psaní – dysgrafie jsou poruchy projevující se obtížemi při učení při užití 

běžného postupu, za přiměřené inteligence a sociokulturní příležitosti. Jsou podmíněny poru-

chami v základních poznávacích schopnostech (často konstitučního původu), (Matějčk in 

Škodová, aj. 2003, s. 358). 

Symptomy těchto poruch se promítají do různých oblastí. Postižený jedinec například není 

schopen soustředit své mentální funkce do jednoho učebního cíle. Podrobněji si probereme 

jednotlivé SPU v následujících řádcích. 
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• Dyslexie – porucha se projevuje v oblasti čtení, jsou postiženy základní znaky čtenář-

ského výkonu (tempo, rychlost, správnost, technika čtení a porozumění čtenému tex-

tu). 

• Dysortografie – je specifická porucha pravopisu charakteristická obtížemi při osvojo-

vání gramatických pravidel jazyka, projevuje se zvýšeným počtem gramatických chyb 

a jejich chybnou aplikací. 

• Dysgrafie – je porucha psaní postihující grafickou stránku písemného projevu (čitel-

nost a úpravu). 

• Dyskalkulie – porucha matematických schopností, která se projevuje neschopností dí-

těte manipulovat s čísly a číselnými operacemi (Sauerová, pedagogicko-psychologická 

poradna v Novém Jičíně 2018). 

Symptomy SPU se často projevují i v dalších oblastech jako je porucha jemné motoriky, po-

rucha v orientaci, organizaci, objevují se doprovodné sekundární projevy (odmítavý postoj ke 

školní práci, tiky, enuréza, somatické poruchy, agresivita, záškoláctví) a projevy lehké men-

tální dysfunkce (ADHD/ADD), (Škodová, aj. 2003, s. 360–362). 

K základní diagnostice je potřeba vyšetření od neurologa, pediatra, foniatra, logopeda popř. 

psychologa. Při práci s dítětem je nutné navázat dobrý vztah a po získání důvěry lze použít 

diagnostické metody a zkoušky. 

Při terapii začínáme od nejlépe rozvinutých funkcí, pomocí nichž rozvíjíme funkce postižené. 

Při práci používáme různé metody, které dále modifikujeme podle potřeb klienta. Nejtěžším 

bývá udržení jeho zájmu o nácvik po delší dobu, protože se jedná o terapii dlouhodobou. Pro-

to před klienta klademe pouze reálné a splnitelné cíle (Škodová, aj. 2003, s. 373). 

Dítě s SPU ve škole cítí svou odlišnost od ostatních. Proto by bylo dobrým řešením při pre-

venci posunout diagnostiku do předškolního období a včas podchytit alespoň děti s vývojovou 

dysfázií. U těchto dětí se totiž objevují všechny výše zmíněné symptomy již v předškolním 

věku a lze je pokládat za potencionální dyslektiky (Škodová, aj. 2003, s. 382). 

Symptomatické poruchy řeči 

Symptomatické poruchy řeči definujeme jako narušení komunikační schopnosti, doprovázející 

jiné, dominující postižení, případně poruchy a onemocnění (Lechta 2002, s. 52). 

Etiologické faktory symptomatických poruch řeči jsou velmi složité a často bývá obtížné je 

vůbec odhalit. Lechta proto uvádí tři základní modely těchto případů: 
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Vzhledem k tomu, že se symptomatické poruchy řeči projevují nejvíce u dětí s dětskou moz-

kovou obrnou, mentální retardací a postižením zraku, uvedeme si zde tyto tři typy. 

Dětská mozková 

Dětská mozková obrna je charakteristická poškozením mozku, které vzniklo v nejranějším 

vývoji (před narozením, při porodu, nebo brzy po narození). U DMO se často vyskytují kom-

binace dalších postižení, nejčastěji např. poruchy řeči, mentální postižení, poruchy chování, 

epilepsie či smyslová postižení. Vývoj řeči je u většiny jedinců vážně narušený a má nepříz-

nivé důsledky na celkový psychický vývoj. U některých forem hovoříme o opoždění řečového 

vývoje v důsledku dlouhodobé retardace ve vývoji řeči.  O omezeném vývoji hovoříme u nej-

těžších forem při retardaci mentální. Negativní vliv na vývoj řeči mají i další přidružená one-

mocnění jako je epilepsie, porucha sluchu, nebo časté hospitalizace, kdy dítě citově strádá. 

Tím, že je postiženo svalstvo řečových orgánů, jsou postiženy i jednotlivé složky mluvního 

projevu (respirace, fonace, artikulace, plynulost a koordinace řečového projevu). U DMO se 

nejčastěji setkáváme s následujícími symptomatickými poruchami řeči: dysartrií, omezeným, 

nebo opožděným vývojem řeči, koktavostí, breptavostí, hyponazalitou, narušeným koverbál-

ním chováním, mutismem a poruchami polykání (Klenková 2006, s. 185–192). 

Mentální retardace 

Je to vývojová porucha, která se projevuje sníženou inteligencí, kognitivními, řečovými, po-

hybovými a sociálními schopnostmi. Na řeči bývá omezení nejvíce patrné, narušena bývá 

zvuková, gramatická, nebo obsahová stránka řeči. Speciální péči lze dospět k určitým pokro-

kům, ale mentálně retardované dítě není nikdy schopné dosáhnout normy. Rozdíly mezi takto 

postiženými dětmi jsou různé, záleží vždy na stupni mentálního postižení. Nejčastěji se u nich 

vyskytuje dyslalie, huhňavost, breptavost, koktavost, dysprozódie (porucha modulačních fak-

torů) a dysartrie. U mentálně retardovaných dětí je důležité co nejdříve provést diagnostiku, 

aby se mohlo včas začít s terapií. Do tří let se u dítěte vyvíjí mentální funkce, které se během 

dalšího vývoje rozvíjí a zdokonalují. Proto je raná stimulace nejvhodnější (Klenková 2006, 

s.197–201). 

Zrakové postižení  

Na vývoj řeči má vliv období, kdy došlo ke zrakovému postižení. Došlo-li k postižení zraku 

v období po zafixování správné výslovnosti, není postižení řeči tak markantní, jako když 

k tomu dojde před zafixováním správné výslovnosti, tedy v předškolním věku. Mezi nejčastěji 

se projevující symptomatické vady řeči určitě patří dyslálie, dále koktavost, breptavost, 
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huhňavost či poruchy hlasu. U nevidomých se vyskytuje verbalismus (slova, u nichž nevido-

mý nechápe přesný význam). Správnými výukovými metodami jej lze zmírnit. Důležité je 

dětem slova konkretizovat a poskytnout jim velké množství praktických zkušeností, možnost 

manipulovat s předměty, orientovat se v čase a využívat další smysly. U těžce zrakově posti-

žených je rovněž narušeno neverbální chování, které neodpovídá komunikační situaci. Při 

terapii využíváme různé speciální pomůcky a zaměřujeme se na rozvoj všech jazykových ro-

vin (Klenková 2006, s. 204, 205). 

Poruchy hlasu 

Komunikace zvukem vyžaduje možnost tvoření hlasu. Děj, který vede k vytvoření tohoto zvuku, 

se nazývá fonace. Dochází k ní vydechováním vzduchu a přerušováním výdechového proudu 

vzduchu kmitáním hlasivek. Hlas pak můžeme definovat jako zvuk, který vznikne průchodem 

hrtanového tónu vzniklého na hlasivkách rezonančními dutinami nad hrtanem, tzv. násadní 

trubicí (Škodová 2003, s. 427). 

Diagnostika poruch hlasu je týmovou spoluprací – foniatra, otorinolaryngologa, neurologa, 

logopeda, psychologa popř. psychiatra. Již v dětství je dobré dítě učit správně užívat hlas 

a dodržovat hlasovou hygienu (Klenková 2006, s. 177, 178). 

3.9 Kombinované vady a poruchy řeči 

Vyskytuje-li se u jednoho člověka více druhů postižení, neexistuje pro toto označení jednotná 

terminologie, ale nejčastěji se využívá termín kombinované vady, nebo vícenásobná postiže-

ní. Za postižení více vadami však nelze považovat postižení, u něhož další vada vznikla až 

druhotně např. sluchová vada s následnou poruchou výslovnosti (Klenková 2006, s. 181). Za 

kombinované vady a poruchy řeči považujeme např. kombinaci více druhů NKS – kombinaci 

koktavosti, breptavosti a poruchy artikulace. 

Za diagnostiku odpovídá speciálně pedagogické centrum, nebo pedagogicko-psychologická 

porada ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT ČR. V rámci logope-

dické péče je u těchto jedinců využíváno prvků alternativní a augmentativní komunikace 

(Klenková 2006, s. 182). 
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4 Prevence narušené komunikační schopnosti  

V nejširším slova smyslu můžeme prevenci definovat jako předcházení určitým, zpravidla 

škodlivým vlivům (Valenta 2015, s. 155). 

Na prevenci lze také nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit, nebo snížit 

výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se rozvinula prevence užívání návykových 

látek. Stala se tak tvůrcem procesu vývoje prevence jako celku (Milovský in Nevoralová 

2011). 

Smyslem logopedické prevence je vytvoření přirozeného rozvoje komunikace, která pomáhá 

předcházet a minimalizovat vznik logopedických vad (Těthalová 2013). 

V logopedii rozdělujeme dle Hartla a Hartlové tři typy prevence: 

Primární prevence – jejím úkolem je předcházet vzniku ohrožujících situací v celé sledova-

né populaci. Působení na populaci ve smyslu správné výslovnosti a kultury mluveného proje-

vu, osvětová činnost a vzdělávání rodičů (Vacková 2014). Dělíme ji na nespecifickou, ta 

podporuje žádoucí formy chování např. propagování správné péče o řeč dítěte všeobecně, 

a specifickou, zaměřenou proti konkrétnímu riziku, tedy ohrožení NKS např. předcházení 

poruchám hlasu.  

Primární prevenci poruch řeči v předškolním věku se věnují především učitelky mateřských 

škol a logopedické asistentky. Tyto aktivity probíhají většinou formou skupinových aktivit. 

Jedná se o dechová cvičení, která pomáhají např. s arytmií dýchání, mluvení při vdechu, koli-

zí mezi rytmem dýchání a mluvením. Cílem těchto cvičení je prohloubení dýchání a nácvik 

fyziologicky správného vdechu a výdechu při mluvení. Své místo v primární prevenci mají 

i cvičení hlasová. Jsou zaměřena na výcvik mluveného i pěveckého projevu. Jde o ovládání 

fyziologicky správně vytvořeného hlasu při realizaci mluvy. Dítě je schopné učit se vědomě 

používat svůj dech a hlas (hlasové výšky a hloubky, barvu svého hlasu při mluvení nebo zpě-

vu). Procvičování musí vždy probíhat formou her. Využívají se zvuky zvířat, různých před-

mětů, napodobují, nebo předvádějí zvuky nové. Děti nevědomě nacvičují správnou výslov-

nost, procvičují mluvidla i dech během zpěvu, říkanek a her (Beranová 2002, s. 18–20). 

Sekundární prevence – se orientuje na skupinu rizikovou, zvláště ohroženou negativním 

jevem.  Může se např. jednat o děti s vývojovou neplynulostí řeči, u nichž existuje zvýšené 

riziko vzniku incipientní (počínající) koktavosti, nebo o retardaci vývoje řeči u dětí 
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v kojeneckých ústavech, ale také o děti žijící v rodině, kde matka, otec či sourozenec trpí na-

rušenou komunikační schopností apod.  

Sekundární prevenci mohou rovněž vykonávat učitelky v mateřské škole, nebo asistentky 

stejným způsobem, jako u prevence primární. Na místě je v tomto případě praktikovat zvýše-

nou pozornost těmto dětem a spolupracovat s rodinnou.  

Terciální prevence – je zaměřena na osoby, u kterých už se NKS vyskytuje.  Jejím zájmem 

je hlavně předejít dalšímu negativnímu vývoji, resp. dalším negativním důsledkům NKS 

(Hartl, Hartlová in Škodová 2003, s. 42). 

K preventivním metodám můžeme zařadit také včasné odhalování a odstraňování příčiny 

vzniku zdravotních poruch, např. pomocí depistáže či zdravotnické preventivní péče. 

Mezi metody a techniky objasňování, které se při prevenci používají, patří např. přednášky, 

články, letáky, publikace, relace v médiích, internet apod. (Škodová 2003, s. 42).  

V moderní logopedii se také stále více uplatňuje model symetrického poradenství, kdy ro-

dič, příbuzný a osoba s NKS jsou partnery logopeda se všemi právy a povinnostmi (Lechta in 

Škodová 2003, s. 42). 

V této fázi prevence je vhodná pomoc učitelek a logopedických asistentek, které úzce spolu-

pracují s logopedy (Vacková 2014). 

Do oblasti logopedické prevence nepatří pouze péče o správnou výslovnost. Je potřeba zamě-

řit se na celkový rozvoj dětského vývoje, protože jeho oblasti spolu úzce souvisí, jak bylo 

zmíněno v kapitole – Vývoj řeči dítěte (kapitola č. 3). K logopedické prevenci tedy patří – 

rozvoj motoriky, rozvoj smyslů, početní a prostorové představy, senzomotorická koordinace, 

správné dýchání, hlasová hygiena a mluvní dovednosti (Vacková 2014). 

4.1 Předcházení narušené komunikační schopnosti v rodině 

V dnešní době se objevuje čím dál tím více dětí s narušenou komunikační schopností ve věku, 

kdy by již jejich řeč měla být v normě. K tomu, abychom mohli narušené komunikační 

schopnosti předcházet, je důležité zahájit vhodnou logopedickou prevenci. Jakákoliv taková 

prevence má své specifické znaky a metody, které je nutné dodržovat (Kejklíčková 2016, 

s. 129).  

Základ tvoří vhodný citlivý a citový přístup k dítěti a samozřejmě správný mluvní vzor. Je 

důležité, aby rodiče na dítě nemluvili mazlivou řečí, artikulovali přirozeně a pokud možno 
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také bezchybně vyslovovali. Často bývá podceňována výchova právě těch nejmenších dětí. 

Vše, co dítě prožívá již od narození, co na něj působí v širším i užším slova smyslu má svůj 

specifický význam. Dítě, které ještě není schopné komunikovat mluvenou řečí, se s námi do-

rozumívá neverbálně prostřednictvím gest, mimiky apod. (viz. kapitola č. 1). Všechno vnímá, 

pozoruje, přirozeně se soustředí na náš obličej a je jen na nás, jak se k tomu postavíme. Mů-

žeme veškeré naše zážitky během dne okomentovat, společně zhodnotit a sdílet s dalšími čle-

ny rodiny. I když dítě zatím nemluví, tyto aktivity ho rozvíjí, obohacují a vytvářejí radost ze 

společně prožitých zážitků (Kejklíčková 2016, s. 129).  

Důležitou roli zde hraje právě mimika, na kterou se dítě také soustředí. Pozoruje a napodobuje 

pohyby obličejového svalstva, vnímá výšku a modulační faktory hlasu. Z tohoto důvodu si 

dospělí jedinci musí svoji řeč, mimiku i výslovnost uvědomovat a mluvit na dítě jasně, srozu-

mitelně, ve střední hlasové poloze, kterou doplňují přirozenou mimikou obličeje (Kejklíčková 

2016, s. 129). Vhodnými prostředky k prvotní komunikaci jsou ukolébavky, zpěv, rytmická 

říkadla či básně.  

Rovněž je velice důležité současně s řečí rozvíjet i celkovou motoriku. Řeč je vrcholnou po-

hybovou aktivitou. Završuje tedy pohybový vývoj a je to také nejsložitější pohybová aktivita, 

protože je potřeba cíleně ovládat ty nejmenší a nejjemnější svalové skupiny (Logopedie hravě 

s úsměvem 2017). Předpokladem pro zvládnutí pohybů mluvních orgánů je správný pohybo-

vý vývoj větších svalových skupin celého těla (Logopedie hravě s úsměvem 2017). Motorika 

celého těla se rozděluje na hrubou motoriku, jemnou motoriku a oromotoriku. Hrubá motori-

ka je souhra pohybů hlavy, trupu a spolupráce horních a dolních končetin. Po narození se za-

číná vytvářet jako první. Dítě začíná postupně ovládat své končetiny, otáčet a držet hlavu, 

dále lézt, sedět, až do stoje a následné chůze. Vzpřimování tedy probíhá od hlavy až dolů 

k patám. Jemná motorika je jemná práce prstů a ruky. Vývoj jemné motoriky a hrubé jde 

postupně ruku v ruce. Dítě postupně uvolňuje dlaň sevřenou v pěst a začíná ruce objevovat 

ústy. Uchopuje hračky a pohyby stále více zpřesňuje. Především rozvoj jemné motoriky hraje 

důležitou roli v následném rozvoji řeči. Řeč i jemná motorika mají centrum v dominantní he-

misféře mozku (Logopedie hravě s úsměvem 2017).  
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Jemná motorika se nejlépe rozvíjí při hře, pod sociálním vedení matky, nebo pak v mateřské 

škole s učitelkou. Pro její vývin je důležité rozvíjet cíleně úchop, který se vyvíjí postupně 

v následné posloupnosti: 1–6. měsíc – ulnární dlaňový úchop, 6–7. měsíc – radiální dlaňový 

úchop, 8. měsíc – prstový úchop radiální, 9–10. měsíc – spodní klešťový úchop, 11. měsíc – 

vrchní klešťový úchop (Fabiánová 2014, s. 25). Starší děti mohou jemnou motoriku procvičo-

vat s různými stavebnicemi, stříhat, lepit, modelovat, navlékat korálky apod. 

S úrovní rozvoje jemné motoriky souvisí grafomotorika. Jde o zvládnutí grafického projevu – 

kreslení a psaní (Logopedie hravě s úsměvem 2017). Psaní je ve své podstatě písemná forma 

řeči (Logopedie hravě s úsměvem 2017). Poslední zmíněnou motorikou je oromotorika. Jak 

již bylo řečeno výše, jedná se o motoriku mluvních orgánů. Ty se podílejí na tvorbě řeči – rty, 

jazyk, čelisti, měkké a tvrdé patro, tváře, hlasivky a dýchací svaly. Tyto svaly dítě stimuluje 

postupně už od narození tím, jak křičí, saje, přijímá čím dál tím častěji pevnější stravu , olizu-

je si ručičky a předměty, hraje si s mluvidly (viz. kapitola č. 4. 2, 4. 3), (Logopedie hravě 

s úsměvem 2017).  

K procvičování oromotoriky lze využívat zrcadlo – grimasy, napodobování obličejů apod. 

Vhodné jsou přímo cviky pro rozvoj oromotoriky, které cíleně rozvíjejí hybnost mluvních 

orgánů a výrazně tak napomáhají ke správnému vývoji výslovnosti jednotlivých hlásek (Lo-

gopedie hravě s úsměvem 2017).  

U dětí, kde se pohybový a motorický systém rozvíjí s mírným opožděním i v oblasti obličejo-

vých svalů, je vhodné využít orofaciální stimulaci (Kejklíčková 2016, s. 129).  

4.2 Vliv schopnosti polykání a žvýkání na narušenou ko-

munikační schopnost 

Zaměříme se na vývoj pohybů orofaciální soustavy od 3–24 měsíců věku dítěte. Přesněji ře-

čeno na příjem potravy a s tím související vývoj pohybů při polykání a žvýkání, který je důle-

žitým krokem v přípravě mluvidel pro komunikaci verbální (artikulaci), (Fabiánová 2015, 

s. 26). Připomeneme si také některé vývojové kroky v oblasti zrakové a sluchové percepce, 

motoriky a řeči. Správný psychomotorický vývoj je důležitý nejen v rozvoji řeči, ale při har-

monickém vývoji celé osobnosti. 
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Vývoj polykání a žvýkání: 

3 měsíční kojenec 

Mezi druhým a třetím měsícem začíná fixovat objekt. Otáčí hlavu za zvukem a vyhledává 

zdroj zvuku s radostí (Fabiánová s. 12, 13). Vydává jednotlivé hlásky, přesněji řečeno, dlouhé 

samohláskové shluky. Projevuje se prostřednictvím mimiky, nahlas se směje, má proměnlivou 

sílu hlasu a začíná opakovat vlastní vydávané zvuky (Michalová 2007). Často otevírá ruce, ve 

vzpřímené pozici udrží hlavu déle než krátkou chvíli, na konci třetího měsíce zvedá hlavu 

a hruď, když leží na břiše, dává ruce do pusy a třese s ručními hračkami (Kejklíčková 2016, 

s. 31).  

Zatím není schopné nasměrovat přijatou potravu ze lžičky směrem k hltanu a polknout. Jeho 

jazyk vykonává pohyb zepředu dozadu, který potřebuje při sání, proto jídlo z úst vyplivuje. 

Část je transportována k hltanu, pokud se nevybaví polykací reflex, dítě se začne dávit a kuc-

kat a může hrozit riziko aspirace. V tomto věku ještě není žádoucí začít s příkrmy (Zouharová 

2001, s 85). 

4 měsíční kojenec 

Dítě náhodně uchopuje předměty a dokáže je pozorovat delší dobu. Poznává hlas a reaguje na 

něj úsměvem. Hlavu udrží v poloze na břiše v 90° úhlu. Také se dovede přetočit ze zad do 

polohy na břicho.  

Při použití lžíce můžeme ze začátku pozorovat shodné pohyby jazyka a rtů stejně jako při 

sání. Dokud se lžíce nedotkne úst, jazyk zůstává ležet v dutině ústní nehybně. Za nedlouho 

však jedinec pozoruje lžíci zrakem, automaticky na ni otevře ústa a pohyb jazyka se aktivuje. 

Ještě však není schopné uchopit lžíci jazykem a horním rtem (Sampallo-Pedroza 2014). 

V tomto období už je možné podávat příkrmy dítěti, které je krmeno umělou kojeneckou stra-

vou. 

5 měsíční kojenec 

Mezi pátým a šestým měsícem dítě začíná sedět. S předměty manipuluje oběma rukama při 

uvolněném zápěstí (Fabiánová 2014, s. 24). Dokáže rozeznávat barvy a nejistě uchopovat 

předměty (Fabiánová 2014, s. 12). Je schopen v ústech žmoulat pevnější útvary stravy (Zou-

harová 2001, s 85). 
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6 měsíční kojenec 

Je schopen rozpoznat přibližující se lžíci k ústům a v očekávání stravy je otevřít. Jazyk udrží 

v klidu jen tehdy, pokud jsou ústa otevřená. Dále je strava jazykem posouvána směrem 

k hltanu a následnému polknutí. Dítě si hraje rádo se lžicí, strká ji do úst, kouše, a proto by-

chom ho měli nechat, aby ji prozkoumalo. V této fázi se doporučuje začít s dokrmováním. 

7 měsíční kojenec 

Sleduje točící a padající hračky, opírá se o ruce s vystrčeným zadečkem a otáčí se kolem své 

osy (Fabiánová 2014, s. 24). U jídla ještě nemá úplnou stabilitu. Doporučuje se tedy krmit ho 

v polohovatelném dětském sedátku, nebo v klíně s opřenými zády (Zouharová 2001, s 85).  

8 měsíční kojenec 

Zaměřuje se na detaily na obrázkách a hračkách. O měsíc později uchopuje tzv. klešťovým 

úchopem (palec v opozici proti prstům), (Kejklíčková 2016, s.). V tomto období je dítě 

schopné sejmout potravu ze lžičky horním rtem. Je schopné polykat i hustší kaše, nebo roz-

mělnit malá sousta třeba chléb na tzv. „rybičky.“ 

10 měsíční kojenec  

V deseti měsících dokáže obratně lézt po čtyřech (Fabiánová 2014, s. 24). Rozlišuje obrázky 

a začíná se orientovat v místnosti (Kejklíčková 2016, s. ). Je schopný nasávat spodním rtem. 

Strká sám potravu do úst a „ďobe“ malé kousíčky. 

12 měsíců 

Na konci 12. měsíce je dítě schopné chodit. Dokáže rozeznat známé osoby při pohledu 

z dálky, např. z okna. Reaguje na kárání a řídí se jednoduchými výzvami (Michalová 2007). 

V manipulaci se lžicí je ještě neúspěšné a potravu často převrací (Zouharová 2001, s 85). 

15 měsíců 

Používá vrchní řezáky k čištění spodního rtu. Má zájem jíst lžicí samostatně. 
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18. měsíců 

V tomto období už rozumí jednoduchým větám, reaguje na své jméno a chápe, že předměty 

mají určité názvy. Užívá asi 20–30 slov (Michalová 2007). 

Nyní by dítě mělo být schopné sedět u stolu úplně samostatně bez opory. Umí také polknout 

pevná sousta jako je nasekaná syrová zelenina či vařené maso. Lžicí už je schopný jíst samo-

statně. 

24 měsíců 

Dokáže vytvořit obraz ze dvou věcí, staví věž z kostek a představuje si to, co nevidí, svléká 

se, čmárá na papír. Jazyk už je schopný vykonat náročnější pohyby. Dítě používá 200–300 

slov a tvoří dvouslovné věty. Dokáže lokalizovat zvuky z jiné místnosti. Chápe, jednoduché 

otázky např. chceš? (Michalová 2007).  

Dítě může olizovat zbytky potravy ze rtů a také polknout potravu smíšené konzistence, jako je 

polévka. Polkne tekutou část potravy a tuhou rozkouše. Umí kousat se zavřenými ústy a jíst 

zcela samostatně (Zouharová 2001, s 85). 

Výše uvedený přehled umožňuje posoudit aktuální stav rozvoje motoriky a vnímání v oblasti, 

která je pro rozvoj mluvy zásadní. Následující informace poslouží především rodičům dítěte 

a také usnadní rychlou orientaci v logopedické praxi (Kejklíčková 2016, s. 34).  

Správné výživě v dětském věku bychom měli věnovat pozornost nejen kvůli správnému slo-

žení stravy, ale také z hlediska vývoje řeči. V každém vývojovém období by dítě mělo zvlád-

nout následující dovednosti spojené s příjmem potravy proto, aby byla dostatečně procvičena 

orofaciální oblast. Jedná se totiž o mluvní orgány, které díky zpracovávání potravy získávají 

na síle. Jedinec je pak schopen ve správný okamžik začít používat mluvenou řeč. Lechta pou-

kazuje na fakt, že primární funkcí sání a žvýkání je příjem potravy, ale zároveň tyto aktivity 

také připravují „trénink“ mluvidel z hlediska vývoje řeči (Klenková, Bočková, Bytešníková 

2012, s. 25). 
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4.3 Výživa jako prevence narušené komunikační schopnosti 

Klíčovou roli v procesu výživy a výchovy ke správným stravovacím návykům hraje rodina 

(Vincentová 2006, s. 224). I když si dítě přináší vrozené předpoklady nabýt samostatnosti ve 

stravování, má zde nezastupitelné postavení výchovný a sociální prvek (Zouharová 2001, 

s. 85). Záleží tedy na rodičích, jak naučí dítě jíst, aby byly uspokojeny jeho biologické, soci-

ální a emocionální potřeby (Zouharová 2001, s. 85). 

Výživu dětí od narození do tří let, můžeme rozdělit na následující období: 

• 1. období výhradně mléčné – mateřské mléko, nebo umělá kojenecká výživa. 

• 2. období přechodné od 6. měsíce do 12. měsíců – zeleninové a ovocné pyré, polévky, 

jogurty, kaše, obiloviny. 

• 3. období smíšené stravy od 12. měsíců do 3. let – „rodinná“ strava upravovaná 

s ohledem na dítě. 

Kojení 

Kojení je z pohledu vývoje řeči po narození první předřečovou aktivitou. Dítě při sání mateř-

ského mléka trénuje orofaciální svaly, které musejí být posíleny před příjmem nové pevnější 

stravy. Dokonce hraje i roli, jestli dítě saje z prsa, nebo z láhve. Sání z prsa je daleko nároč-

nější aktivitou a dítě musí vyvinout větší úsilí nejen tělesné, ale vyžaduje to i duševní soustře-

dění. 

Nemléčné přídavky 

U dětí krmených umělým kojeneckým mlékem je vhodné zavést příkrmy dříve, tedy od 

4. měsíce. Pokud je ale dítě kojeno do 6. měsíce, doporučuje se v kojení i nadále pokračovat. 

Výhradně mléčná strava už kojenci výživově nestačí a také je vhodné začít trénovat mluvidla 

pro budoucí řeč. Jako první příkrm podáváme jemné pyré ze zeleniny jednoho druhu. Vhodná 

je třeba mrkev, dýně, cuketa, brambory či brokolice. Dítě se seznamuje s novými chutěmi 

a začíná pracovat s jazykem jiným způsobem než dosud (kapitola 4. 2). Jedná se o předstupeň 

kousání, díky kterému se postupně zapojí dosud neaktivní obličejové svalstvo. Do stravy dále 

zařazujeme vařené maso, vaječný žloutek a od 7 měsíce také ovocné pyré. Na 9. měsících je 

vhodné zařadit vícesložkové příkrmy, jako je jogurt, sýr, nebo pečivo (Vincentová 2006, 

s. 224, 225). 
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Od 9. měsíce by strava měla být obohacena o malé kousky potravy. Právě při kousání dítě 

procvičuje orofaciální oblast a posiluje svaly, které se zapojují při produkci řeči. 

Důležitá je i správná technika krmení, tedy v klidném nerušeném prostředí. Dítě sedí naproti 

matce, která s ním naváže oční kontakt. Krmíme lžičkou z plastu nebo nerezové oceli. Doba 

krmení by neměla přesahovat 20 – 30 min. Pokrm by měl mít vždy vhodnou teplotu 

a konzistenci. Je dobré mít rovněž na paměti, že dítě násilím do jídla nikdy nenutíme (Vincen-

tová 2006, s. 225)! 

Rodinná strava 

Po dovršení prvního roku života by dítě mělo být schopné přijímat pevnější stravu, která je 

složena z pevnějších kousků, jež nutí ke žvýkání. Postupně se mění vzhled a konzistence jídla 

a dětská strava se začíná podobat stravě určené pro dospělé. 

Dítě potřebuje ke správnému rozvoji pestré a výživné jídlo bohaté na vápník a stopové prvky. 

Nutné je se vyvarovat solení a doslazování, kvůli zvýšené kazivosti zubů a přivyknutí na 

sladkou chuť.  

Věk od 12. měsíců do 3. let je nejdůležitějším pro vytváření správných stravovacích návyků 

(Vincentová 2006, s. 225).  

V tomto věkovém období se snižuje frekvence kojení a stoupá důležitost vytváření návyků na 

pravidelné rozložení stravy v průběhu dne. Jedním z nedostatků české populace je vynechání 

snídaně. Někteří rodiče podávají dětem ještě ve druhém roce k snídani (ale i k večeři) pouze 

mléko z láhve a dítě dostává první hutnější jídlo až na svačinu či oběd. Tento špatný zvyk si 

z dětství odnášíme do dospělosti (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2018). Neprospívá 

nejen našemu zdraví, ale je nevhodný také pro rozvoj řeči. Dítě si fixuje vadné postavení 

mluvidel a vede k ochabování žvýkacího svalu. Společné stolování naopak utužuje dobré 

vztahy v rodině, může se stát místem pro sdělování zážitků a tím i podpoří i rozvoj komuni-

kace.   
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5 Cíl diplomové práce 

V dnešní době se čím dál tím častěji setkáváme s dětmi, které trpí nějakou formou narušené 

komunikační schopností. Právě proto bychom měli dbát na to, aby rodiče měli dostatek in-

formací, jak svého potomka mohou vývojově ovlivňovat. Nedostatek informací komplikuje 

porozumění situacím, které se v životě mohou běžně vyskytnout. Správný a cílený zásah do 

vývoje dítěte pak pomůže předejít zbytečným stresům s dopadem na všechny členy rodiny. 

Cílem této diplomové práce tedy je: Zjistit vliv rodičů na prevenci narušené komuni-

kační schopnosti svých dětí a jejich informovanost o možnostech jejich předcházení. 

6 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky 

1. Jaká část rodičů používá podnětnou výchovu u dětí s narušenou komunikační schop-

ností? 

2. Jaká část dětí s narušenou komunikační schopností přešla na tuhou stravu déle než 

v 9. měsíci věku? 

Hypotézy 

H1: Rodiče podávají svým dětem pevnou stravu častěji po ukončeném 9. měsíci věku 

než v doporučeném 9. měsíci věku. 

H2: Rodiče intenzivněji využívají pohádky z TV, počítače, tabletu či chytrého telefo-

nu než četbu pohádek z knih. 

H3: Rodiče získávají informace o prevenci narušené komunikační schopnosti častěji 

z internetu než z odborné tištěné literatury. 

7 Metody sběru dat 

Jako metodu sběru dat jsme zvolili dotazník vlastní konstrukce, který byl vytvořen přímo pro 

účely této diplomové práce (příloha č. 1). V úvodu dotazníku byly uvedeny informace týkající 

se jeho účelu. Úvod obsahoval také vysvětlení termínu – narušená komunikační schopnost 

a termínu prevence. Respondenti byli seznámeni s tím, že se jedná o anonymní formu spolu-

práce a že získaná data poslouží zcela účelům této diplomové práce.  

Dotazník obsahoval 28 otázek charakteru zjišťovacího. Respondenti odpovídali na otázky 

otevřené i uzavřené. V první části dotazníku byly pokládány otázky, které měly za úkol zjistit 



67 

 

některé osobní údaje o dětech s NKS. Dále otázky týkající se stravování, podnětné výchovy 

(tento termín je vysvětlen při vyhodnocení 1. výzkumné otázky), informovanosti rodičů 

o narušené komunikační schopnosti a o schopnosti získávání těchto informací.  

8 Popis výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek sestával z respondentů (rodičů) dětí předškolního věku s narušenou komu-

nikační schopností. 

Respondenti zapojeni do výzkumného vzorku nebyli omezeni věkem ani pohlavím, pouze 

předškolním věkem svých dětí. Jednalo se o respondenty z Libereckého kraje, jejichž děti 

navštěvovaly mateřskou školu, nebo docházely ke klinické logopedce. Dotazníky byly rozdá-

ny 160 (100 %) rodičům k vyplnění. Návratnost byla 110 (69 %) dotazníků z celkového po-

čtu. Pouze 14 (9 %) jich bylo vyřazeno pro nekompletní údaje. Celkově použitelných dotaz-

níků je tedy 96 (60 %). 

Položky č. 1., 3., a 23. se týkají základních informací o respondentech.  

Položkou č. 1 jsme zjistili, že z celkového počtu dotazovaných respondentů tvoří 60 % chlap-

ci s NKS a 40 % dívky s NKS. Tento výsledek jsme spíše očekávali, protože je všeobecně 

známo, že chlapci bývají zpravidla cca o 2 roky vývojově pozadu.  
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Položka č. 2 zjišťuje věk dětí respondentů. Největší věkovou skupinu z výzkumného vzorku 

tvoří děti ve věku 6 let (47 %), dále 5 let (38 %), 4 let (11 %) a děti 3. leté (4 %). V dnešní 

době se narušená komunikační schopnost objevuje stále častěji ve věku, kdy už by dítě mělo 

mít většinu hlásek osvojených. Pokud se nejedná o vývojové poruchy např. vývojovou dysfá-

zii apod. lze vzniku NKS přecházet správnou podnětnou výchovou. Vývojové poruchy mů-

žeme samozřejmě ovlivňovat také, ale ne do té míry, aby dítě dosáhlo opět normy, jako 

u omezeného, nebo odchylného narušení vývoje řeči (kapitola č. 2.1) 

 

Graf č.  1: Věk dětí s NKS 
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Položkou č. 3 jsme zjišťovali složení rodiny. Respondenti žijí převážně v 88 % v rodině úpl-

né, v 10 % v rodině neúplné a pouze 2 % tvoří rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči. U této 

položky jsme předpokládali, že počet neúplných rodin bude daleko větší. Podílet se na tomto 

výsledku však mohou různé faktory.  

   

Graf č.  2: Složení rodiny 

Položka č. 23 se věnuje pohlaví respondentů. Dotazníky vyplňovalo 94 % matek a 6 % otců. 

Tuto převahu žen jsme očekávali. Matka většinou bývá ta, která si pamatuje první příkrmy, 

první slova a další důležité události v životě dítěte. Někdy se ale mohou role obrátit a na ma-

teřské dovolené se o potomka stará otec. K takové výměně rolí přistoupí častěji pár z důvodu 

ekonomického, kdy partnerka do rodinného rozpočtu přináší více finančních prostředků 

a partner je schopen se o dítě adekvátně postarat. 

9 Průběh výzkumu 

Výzkum probíhal na libereckých mateřských školách v logopedických i běžných třídách 

a v ordinaci klinické logopedky. Po domluvě s ředitelkami příslušných mateřských škol, jsem 

rozdala dotazníky do jednotlivých tříd učitelkám. Ty pak předaly dotazníky rodičům, kteří jej 

měli vyplnit přímo v mateřské škole. Tímto jsem chtěla zajistit co největší návratnost, která 

nakonec předčila mé očekávání.  

V logopedické ordinaci už byla návratnost nižší, přestože se postupovalo stejným způsobem. 

Klienti pravděpodobně nesplňovali kritérium předškolního věku, který je pro vyplnění dotaz-

níku stěžejní. Další komplikací bylo vyplňování dotazníků otci, kteří často netušili konkrétní 

informace o zavádění stravy dítěte ani o realizování pohybových aktivit. 
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Při převzetí dotazníků mi často učitelky i logopedka sdělovaly, že bylo příliš mnoho položek 

a rodiče nad vyplňováním trávili hodně času. 

Dále byly získané informace od respondentů zpracovány v programech Microsoft Word 

a Microsoft Excel. Některá data jsou také pro lepší přehlednost uvedena ve výsečových, ne-

bo sloupcových grafech a tabulkách.  

Pro získání odborných informací jsem absolvovala seminář týkající se komplexního vývoje 

dětské osobnosti pod vedením Mgr. Aleny Vlkové z PPP Hodonín. Časová dotace semináře 

byla 16 hodin. Paní lektorka zde popisovala důležitost zařazení vhodné pevné stravy od 

9. měsíce věku dítěte. Právě zde jsem získala impulz k tomuto výzkumu. Lektorka upozorňo-

vala také na podnětnou výchovu ze strany rodičů a učitelek v mateřských školách. Seznámila 

všechny účastníky s praktickými ukázkami rozvoje řeči dítěte, pohybovými dovednostmi 

a s vývojem jemné motoriky od nejranějšího věku až do předškolního období. Autorka práce 

tak získala spoustu zkušeností, metodických materiálů a cenných rad z této oblasti.  

10 Analýza a interpretace dat 

Vyhodnocení položky č. 1. Pohlaví dětí respondentů. 

Tuto položku jsme podrobněji popsali v části o výzkumném vzorku. 

Tabulka č.  1: Pohlaví dětí respondentů 

 Chlapci Dívky 

Výsledek 60 % 40 % 
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Vyhodnocení položky č. 2. Věk dětí s narušenou komunikační schopností 

(NKS). 

Také tuto položku jsme podrobně popsal v části o výzkumném vzorku. 

Tabulka č.  2: Věk dětí s narušenou komunikační schopností 

 Tříleté děti Čtyřleté děti Pětileté děti Šestileté děti 

Výsledek 4 % 11 % 38 % 47 % 

 

Vyhodnocení položky č. 3. Složení rodiny. 

Tato položka je opět popsána v části o výzkumném vzorku.  

Tabulka č.  3: Složení rodiny 

 Úplná rodina Neúplná rodina Střídavá péče 

Výsledek 88 % 10 % 2 % 
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 Vyhodnocení položky č. 4. Odstranění dudlíku.  

Tato položka napomáhá k zodpovězení 1. výzkumné otázky – Jaká část rodičů používá 

podnětnou výchovu u dětí s NKS? 

Největší část respondentů uvedla, že dudlík dítě nepoužívalo nikdy a to v 30 % případů. 17 % 

rodičů ho odstranilo do 18 měsíců věku dítěte. Logopedové doporučují, aby byl dudlík od-

straněn nejpozději do 12 měsíců věku dítěte (Červenková 2016). Pokud bude jeho používání 

přetrvávat déle, hrozí nesprávné postavení orofaciální oblasti (zkrácené a ochablé svalstvo), 

dochází k deformaci při růstu zubů, k nesprávnému postavení při klidové poloze jazyka 

a k tvoření hlásek na špatném artikulačním okrsku. Vždy záleží, jak dlouhou dobu přes den 

i přes noc má dítě dudlík v ústech. Ideální je, pokud se ho dítě naučí používat pouze při usíná-

ní.  

 

Graf č.  3: Odstranění dudlíku 
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Vyhodnocení položky č. 5. Zavedení příkrmů. 

Položka č. 5 slouží k zodpovězení výzkumné otázky č. 1. Rodiče při vyplňování odpovídali 

různě, proto jsme vytvořili následující kategorie. Nejvíce dětí dostalo první příkrmy v 6. mě-

síci (27 %), ve 4. měsíci 19 % dětí. V 5. měsíci také 19 %, v 7. měsíci 17 %, v 8. měsíci 

4 %, v 9. měsíci 2 %, v 10. měsíci také 2 %, v 11. měsíci 0 % a ve 12 měsíci 8 %.  Zbývající 

2 % respondentů uvedla, že si už tuto skutečnost nedokáží vybavit. Na zavádění příkrmů vět-

šinou upozorňuje pediatr při pravidelných preventivních kontrolách. První příkrmy se dopo-

ručuje zavádět od 4. do 6. měsíce (kapitola č. 3.3). 

  

Graf č.  4: Zavedení příkrmů 
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Vyhodnocení položky č. 6. Přechod z tekuté stravy na pevnou. 

Položka č. 6 nám zodpovídá výzkumnou otázku č. 2 a zároveň potvrzuje hypotézu č. 1. 

Kde jsme předpokládali, že rodiče podávají svým dětem pevnou stravu častěji po ukončeném 

9. měsíci věku než v doporučeném 9. měsíci věku, který je uváděn jako vhodný z hlediska 

prevence NKS.  

Pouze 8 % rodičů uvedlo, že dítěti podávali pevnou stravu v doporučeném 9. měsíci věku. 

Další 4 % v 10. měsíci, 52 % ve 12. měsíci, 10 % v 18. měsíci, 3 % ve 24. měsíci věku dítěte 

a 23 % rodičů si tuto skutečnost již nevybavuje. Dnešním moderním trendem je zkoumat pří-

činu vzniku NKS už od počátků přijímání potravy. Doporučuje se proto začít se zaváděním 

pevné stravy nejpozději v 9. měsíci věku dítěte (kapitola č. 3.3).  

 

Graf č.  5: Přechod z tekuté stravy na pevnou 
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Vyhodnocení položky č. 7. Zavádění pohybových aktivit v období 0–3 roky. 

Tato položka nám zodpovídá výzkumnou otázku č. 1. Z celkového počtu dotazovaných 

uvedlo 69 %, že žádné pohybové aktivity nerealizovali. Zbylých 31 % uvedlo následující pří-

klady. Pohybové kroužky pro děti s odborným vedením provozovalo 66 rodičů (např. plavání 

pro kojence a batolata) a pohybové aktivity bez odborného vedení 30 rodičů (odrážedlo, dět-

ská hřiště, výlety).  

Tabulka č.  4: Zavádění pohybových aktivit v období 0–3 roky 

 ne ano 

Výsledek 69 % 31 % 

 

Vyhodnocení položky č. 8. Učení básní, říkadel, písní. 

Položka č. 8 potvrzuje výzkumnou otázku č. 1. Celkem 62 % rodičů se básně učí společně 

s dětmi. Tento výsledek je pro nás opět velkým překvapením. Tyto aktivity, jako je zpěv 

a recitace pomáhají v prevenci narušené komunikační schopnosti. Obsahují totiž rytmus 

a melodii, které jsou při rozvoji řeči velice důležité. Kutálková se ve své knize Průvodce vý-

vojem dětské řeči zabývá prevencí narušené komunikační schopnosti a právě říkadla a básně 

uvádí jako jednu z metod prevence. 

 

Graf č.  6: Učení básní, říkadel, písní 
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Vyhodnocení položky č. 9. Čtení pohádek. 

Celkem 35 % respondentů uvádí, že čtou svým dětem denně pohádky. Dalších 17 % rodičů 

čte 4x–5x do týdne, stejný počet rodičů čte 2x–3x do týdne, 19 % rodičů čte alespoň 1x–2x do 

týdne a 12 % zbývajících nečte vůbec. Tento výsledek nás velice příjemně překvapil. Většina 

rodičů se snaží své děti vést k četbě.  

Čtení pohádek je z našeho pohledu důležitou součástí tzv. podnětné výchovy, proto i tato 

položka zodpovídá výzkumnou otázku č. 1.  

 

Graf č.  7: Čtení pohádek 
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Vyhodnocení položky č. 10. Strávený čas s médii. 

V položce č. 10 měli rodiče za úkol odhadnout, kolik minut jejich děti denně tráví 

s elektronickými médii. Rodiče uváděli čas, který děti tráví na jednotlivých médiích jako je 

TV, tablet, PC a mobilní telefon. Cílem nebylo zjistit, které médium využívali nejvíce, ale 

chtěli jsme docílit toho, aby byla započítána média všechna. Odpovědi jsme rozdělili do ná-

sledujících 3 kategorií: 

Po dobu 15 až 60 min sledují média 37, 5 % dětí, 61 až 120 min využívá média 37, 5 % a 121 

až 240 min využívá média 25 % dětí. 

Tato položka nám zodpovídá výzkumnou otázku č. 1.  

  

Graf č.  8: Strávený čas s médii 
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Vyhodnocení položky č. 11. Rozbor pohádek sledovaných prostřednictvím 

médií. 

Nadpoloviční většina rodičů (54 %) uvádí, že se svými dětmi rozebírají pohádky sledované 

prostřednictvím médií. Zbylých 46 % rozbor neprovádí. Tato položka nám i částečně odpoví-

dá na výzkumnou otázku č. 1. Právě rozbor je pro malé dítě důležitou součástí každé pohádky 

a pro sledování prostřednictvím médií to platí především.  

Tabulka č.  5: Rozbor pohádek sledovaných prostřednictvím médií 

 ano ne 

Výsledek 54 % 46 % 

 

Vyhodnocení položky č. 12. Čtené pohádky či sledované prostřednictvím 

médií 

V této položce rodiče dávají přednost pohádkám čteným. Jedná se o 61 % rodičů, kteří svým 

dětem raději čtou a 39 % rodičů, kteří raději pouští pohádky prostřednictvím médií. Tato po-

ložka nám vyvrací hypotézu č. 2, kdy jsme předpokládali pravý opak.  

Tabulka č.  6: Čtené pohádky či sledované prostřednictvím médií 

 ano ne 

výsledek 61 % 39 % 
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Vyhodnocení položky č. 13. Povídání si o každodenních událostech. 

Tato položka nám zodpovídá výzkumnou otázku č. 1. Rodiče v 46 % uvádí, že si se svým 

dítětem povídají maximálně 30 min. Což je z našeho pohledu velice málo. Pokud si ale 

s dítětem povídají, důležitou roli hraje správný mluvní vzor rodičů. 

 

Graf č.  9: Povídání si o každodenních událostech 
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Vyhodnocení položky č. 14. Používání prvních slov. 

První slova jako je máma, táta, bába se začínají objevovat kolem prvního roku života. I v tom-

to případě rodiče uvádějí, že do 12 měsíců se první slova objevila u 27 % dětí. 

Děti mezi 12.– 8. měsícem začaly používat první slova v 35 % případů. Ostatní od 24 měsíců 

v 17 %, od 2,5 roku ve 13 % a od 3.–4. roku ve 4 %. Jedná se tedy celkem o 38 % dětí, jejichž 

první slovní projevy neodpovídají obecnému vývoji řeči (kapitola č. 1.2). Pokud jedinec za-

čne používat první slova déle než je z vývojového hlediska obvyklé, řeší tento stav jako první 

zpravidla pediatr. 

  

Graf č.  10: Používání prvních slov 
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 Vyhodnocení položky č. 15. Informovanost rodičů o začátku rozvíjení řeči. 

Každý rodič by měl mít alespoň základní informace o tom, jak se má dítě správně vyvíjet. Jak 

na něho může působit, aby se harmonicky rozvíjela celá jeho osobnost. Tyto informace 

o předcházení narušené komunikační schopnosti by měly být důležitou součástí života každé-

ho rodiče.  Celkový psychomotorický vývoj sleduje pediatr a každé dítě při pravidelných pre-

ventivních prohlídkách testuje. Součástí vyšetření bývá i orientační vyšetření řeči při dvanác-

timěsíční prohlídce. Je proto velice smutné, když rodiče na tuto otázku odpovídali špatně, 

nebo vůbec nevěděli. Správně odpověděli rodiče, kteří si myslí, že by se řeč měla začít rozví-

jet v období do 12 měsíců (13 %) a do 18 měsíců věku dítěte (19 %). Zbytek si chybně myslí, 

že vhodným obdobím je věk od 2 do 3 let (27 %), dále od 3 do 4 let (6%) a od 4 do 5 let věku 

dítěte (6%). Každé dítě se samozřejmě vyvíjí svým tempem a stejně tak i jeho vývoj řeči. My 

se však v tomto výzkumu držíme platných norem, které uvádějí odborníci. Celkem velkou 

skupinu tvoří rodiče, kteří vůbec tyto základní informace netuší (29 %). 

 

Graf č.  11: Informovanost rodičů o začátku rozvíjení řeči 
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Vyhodnocení položky č. 16. Nástup do zařízení pro děti předškolního věku. 

Děti navštěvující jesle od dvou let tvoří pouze 4 %, o něco více je dětí navštěvujících mateř-

skou školu od 2 let (12 %). Největší skupinou jsou však děti, které do MŠ nastoupily ve věku 

3 let (63 %). Od 4 let pak 21 %. Z našeho pohledu je tento stav obvyklý.  

.  

Graf č.  12: Nástup do zařízení pro děti předškolního vzdělávání 

 

Vyhodnocení položky č. 17. Názor rodičů na zlepšení úrovně řeči po pobytu 

v kolektivním zařízení. 

V této položce se 85 % rodičů domnívá, že se po zařazení jejich dětí do kolektivních zařízení 

(MŠ a jesle) řeč zlepšila. Naopak 15 % rodičů si myslí, že na rozvoj řeči kolektiv nemá žádný 

vliv. Pravděpodobně vycházeli ze své vlastní zkušenosti. Někomu mohl pobyt prospět např. 

dětem s opožděným vývojem řeči a někomu naopak uškodit. Děti v kolektivních zařízeních 

totiž napodobují mluvu ostatních a občas se stane, že se jim zalíbí právě koktající, nebo chyb-

ně vyslovující kamarád. V logopedických ordinacích tvoří právě děti s dyslalií největší počet 

případů. 

Tabulka č.  7: Názor rodičů na zlepšen úrovně řeči po pobytu v kolektivním zařízení 

 ano ne 

Výsledek 85 % 15 % 
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Vyhodnocení položky č. 18. Názor rodičů na odhalení nedostatků v řeči dí-

těte. 

Respondenti v 55 % uvádí, že poznají nedostatky v řeči svých dětí, naopak 45 % tento stav 

nepozná. Pro některé rodiče může být odhalení narušené komunikační schopnost složité. Ně-

kdy jsou naopak projevy tak dominantní, že rodič, který se jen trochu o vývoj svého dítěte 

zajímá, je musí odhalit. 

Tabulka č.  8: Názor rodičů na odhalení nedostatků v řeči dítěte 

 ano ne 

Výsledek 55 % 45 % 

 

Vyhodnocení položky č. 19. Snaha rodičů získávat informace o NKS svých 

dětí. 

Převážná část respondentů v 77 % odpověděla, že se snaží získávat informace o narušené ko-

munikační schopnosti. Zbylých 23 % respondentů informace nevyhledává.  

Tabulka č.  9: Snaha rodičů získávat informace o NKS svých dětí 

 ano ne 

Výsledek 77 % 23 % 
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V následujícím grafu vidíme dvě shodně velké skupiny (60) rodičů, kteří nejčastěji 

k vyhledávání informací využívají internet a logopeda. V tomto případě je však nesprávné 

uvádět logopedy jako prevenci rozvoje slovního vyjadřování. Spíše by bylo vhodnější uvádět 

jako zdroj informací např. praktického lékaře, ke kterému rodiče dochází na preventivní pro-

hlídky. Další z odpovědí byla literatura – knihy a časopisy se 14 respondenty. Pokud chce 

rodič vyhledat odborné informace, je lepší, když zvolí ověřenou a doporučenou literaturu. 

Skupina10 rodičů uvedla, že informace o prevenci NKS získává v mateřské škole. Alespoň 

část z nich by měla být schopna rodičům v této oblasti poradit. Zdroj informací – Centrum 

Lira uvedli 4 rodiče. Jedná se o ranou péči určenou dětem s poruchami autistického spektra od 

narození do 10 let věku.  

 

Graf č.  13: Zdroje o NKS vyhledávané rodiči 

  



85 

 

Vyhodnocení položky č. 20. Způsob získávání informací o prevenci NKS. 

Tato položka nám potvrzuje hypotézu č. 3. Rodiče získávají informace o prevenci narušené 

komunikační schopnosti dítěte častěji z internetu, než z odborné tištěné literatury v 56 %. Ta-

to odpověď se dala očekávat, protože internet je velkým zdrojem veškerých informací. 

V tomto případě je však důležité kritické myšlení rodičů, protože na internetu se dá najít velké 

množství různých zdrojů od různých autorů. Nejčastěji rodiče uváděli Google, potom blogy 

a fóra.  

Odbornou tištěnou literaturu využívá 11 % rodičů. Využívají například tyto logopedické kni-

hy – Budu správně mluvit, chodíme na logopedii (Dana Kutálková), Dítě s narušenou komu-

nikační schopností ve škole (Petra Bendová), Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči (Eva Ko-

lesová) a Komunikace dětí předškolního věku (Ilona Bytešníková). Často uváděnými autor-

kami byla právě Dana Kutálková a Ilona Bytešníková. Jiné zdroje pak využívá 33 % rodičů, 

kteří získávají informace od odborníků, jako je logoped, praktický lékař či foniatr.  

 

Graf č.  14: Způsob získávání informací o prevenci NKS 
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Vyhodnocení položky č. 21. Názor rodičů na ovlivňování vývoje řeči. 

U této položky měli rodiče za úkol zvolit pouze 3 možnosti, které mají podle nich pozitivní 

účinek na ovlivnění řeči dítěte. Rodiče zastávali různé názory. Všech 96 rodičů se shodlo na 

komunikaci. Určitě s nimi musíme souhlasit. Komunikace je důležitou položkou při rozvoji 

řeči. Dále označilo celkem 76 rodičů práci s knihou. Obrázkové knížky slouží nejenom ke 

hře, ale rozšiřují znalosti dítěte a rozvíjejí přesnost zrakového vnímání. Jako třetí se rodičům 

jeví jako nejvíce podnětné prostředí pro jejich potomka – pobyt v kolektivu dětí např. MŠ 

v celkovém počtu 66 rodičů. Kolektiv může být pro rozvoj řeči určitě prospěšný. Neplatí to 

však paušálně na všechny děti s NKS např. s mutismem. Dostatek lásky a citových podnětů je 

potřeba z pohledu 30 rodičů. Každý potřebuje kromě zajištění základních fyziologických po-

třeb a jistoty cítit také lásku, ocenění a možnost seberealizace. Tak je to uvedeno 

v Maslowově pyramidě lidských potřeb. Správný mluvní vzor je důležitý z pohledu 24 rodičů. 

Sledování TV má dle 14 rodičů pozitivní vliv na rozvoj řeči. Samozřejmě, že i zde TV nabízí 

dětské programy, které mají rozvíjet řeč. Jenže pokud dítě nebude mít možnost o takovém 

programu hovořit se svými nejbližšími, dojde bohužel jen k pasivnímu příjmu informací. 

  

Graf č.  15: Názor rodičů na ovlivňování vývoje řeči 
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Vyhodnocení položky č. 22. Nejdůležitější podněty při rozvoji řeči 

z pohledu rodičů. 

Respondenti se v této položce domnívají, že nejdůležitější při rozvoji řeči je četba (74), dále 

komunikace (74), říkanky a písně (62), hry na rozvoj slovní zásoby (44), správný mluvní vzor 

(30), pobyt v kolektivu (54), logopedie (52), pohyb (30), pochvala (26) a artikulace u zrcadla 

(12).  

 

Graf č.  16: Nejdůležitější podněty při rozvoji řeči z pohledu rodičů 

Vyhodnocení položky č. 23. Pohlaví respondentů 

Podrobnější popis výsledků položky 23 jsou uvedeny v části o výzkumném vzorku. 

Tabulka č.  10: Pohlaví respondentů 

 matka otec jiná osoba blízká 

Výsledek 94 % 6 % 0 
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Vyhodnocení položky č. 24. Informovanost rodičů o nejčastěji se vyskytující 

NKS. 

Většina, tedy 75 % rodičů netuší, která je nejčastěji se vyskytující narušená komunikační 

schopnost. Zbylých 25 % uvedlo dyslalii (6), opožděný vývoj řeči (8), dysfázii (6), autismus 

(2) a koktavost (2). Pravděpodobně vycházeli z NKS, které má jejich vlastní dítě. 

Tabulka č.  11: Informovanost rodičů o nejčastěji se vyskytující NKS 

 ano ne 

Výsledek 25 % 75 % 

 

 

Graf č.  17: Nejčastěji se vyskytující NKS u dětí dle rodičů 
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Vyhodnocení položky č. 25. Vyskytující se NKS. 

Celkem 100 % rodičů uvedlo, že jejich dětí mají nějakou narušenou komunikační schopnost. 

59 % rodičů uvádí dyslálii, 27 % opožděný vývoj řeči, 6 % dysfázii, 4 % opoždění vývoje řeči 

z důvodu autismu a 4 % koktavost. Nejvíce pacientů v logopedických poradnách tvoří větši-

nou děti právě s dyslálií a s opožděným vývojem řeči. Tyto poruchy jsou pro předškolní věk 

nejtypičtější a jejich prognóza je i zároveň velice příznivá. 

 

Graf č.  18: Vyskytující se NKS 
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Vyhodnocení položky 26. Impulz k vyhledání první pomoci. 

Z celkového počtu dotazovaných jich 67 % uvádí, že si narušení komunikační schopnosti 

u svého dítěte všimli sami. Lékař rodiče na tento fakt upozornil v 19 % případů. Učitelky 

z MŠ rodiče na problém upozorňují v 8 % případů, přátelé ve 4 % případů a ve 2 % rodina. Je 

možné, že si rodiče všimli určitého rozdílu na společných setkáních s dalšími rodiči, kde se 

daly srovnávat a sledovat řečové projevy ostatních dětí. Impulz k řešení mohl v některých 

případech poskytnout i přítel, nebo někdo blízký z rodiny. Pokud na tuto skutečnost upozornil 

lékař, jednalo se s největší pravděpodobností o pediatra, který má za úkol tuto stránku vývoje 

řeči také hlídat. Učitelky v MŠ by také měly sledovat řečový vývoj dětí a na jakékoliv nedo-

statky rodiče upozornit.  

 

Graf č.  19: Impulz k vyhledání první pomoci 
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Vyhodnocení položky č. 27. Zajištění logopedické péče. 

V této položce uvedlo 42 % rodičů, že mají logopedickou péči zajištěnou u učitelky v MŠ. 

37 % nedochází v rámci terapie NKS nikam. 17 % navštěvuje logopeda v SPC a 4 % rodičů 

dochází k logopedovi. Některé učitelky z MŠ mají vysokoškolské vzdělání v oboru a vedou 

při škole i logopedickou poradnu. Zarážející je skupina rodičů, která ví o NKS svého dítěte, 

ale nedochází k žádnému odborníkovi. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významnou 

část respondentů, je tento fakt až zarážející. 

 

Graf č.  20: Zajištění logopedické péče 

Vyhodnocení položky č. 28. Nejčastěji praktikované aktivity rodiči pro 

zmírnění NKS. 

Rodiče měli v této položce označit 3 možnosti, které sami praktikují pro zmírnění NKS. 

93 rodičů uvedlo, že s dítětem cvičí doma. Každý den se logopedickým cvičením s dětmi vě-

nuje 43 % rodičů, 3–4 x do týdne cvičí 18 % rodičů, 4–5 x týdně 4 % rodičů, 2–3 x týdně 

31 % rodičů a 1 x týdně také 4 % rodičů. 

Celkem 89 respondentů se se svými dětmi učí básně, říkadla, nebo si zpívají. S dětmi na po-

byty zaměřené na eliminaci NKS jezdí 46 rodičů. Jedná se zpravidla o prázdninové tábory 

a příměstské tábory, víkendové pobyty, pobyty pro děti i dospělé. Celkem 36 rodičů s dětmi 

navštěvuje logopedické kroužky. Tyto kroužky mohou být realizovány prostřednictvím sku-

pinových terapií např. pro děti s dyslálií, koktavostí, myofunkčními poruchami, atd. Celkem 

18 respondentů uvedlo, že vyhledávají různé materiály z internetu, v knihách či časopisech.. 

Je možné najít spousty vhodných materiálů, které dětem usnadní cvičení při NKS. Mezi oblí-
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bené patří např. Klárka hezky povídá (Michaela Černická), Logopedické pohádky (Jana 

Havlíčková) či Šimonovy pracovní listy apod. Poslední skupinou je 8 rodičů, kteří uvedli, že 

pro zmírnění NKS nedělají nic a vše nechávají na odbornících. Tento přístup bychom se moh-

li snažit změnit. Například zvýšením informovanosti rodičů pomocí letáčku se základními 

jednoduchými informacemi, nebo prostřednictvím sledování odborných pořadů na Čt 1 a Čt 

24.  

 

Graf č.  21: Doba cvičení s dítětem pro zmírnění NKS 

 

Graf č.  22: Nejčastěji praktikované aktivity rodiči pro zmírnění NKS 
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11 Vyhodnocení výzkumných otázek a hypotéz 

Výzkumné otázky 

1. Jaká část rodičů používá podnětnou výchovu u dětí s NKS? 

Tato výzkumná otázka byla v dotazníku vyhodnocena za pomocí několika následujících polo-

žek, které jsme sestavili na základě dat o prevenci NKS získaných od odborníků na tuto pro-

blematiku. Jedná se o odbornou literaturu hlavně od Kutálkové, Škodové, Kejklíčkové a Fabi-

ánové. V první řadě bylo nutné specifikovat podnětnou výchovu. Tento termín specifikují 

položky č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 13. Přesněji řečeno tedy získané odpovědi z těchto položek, 

které se shodují s názory odborníků v oblasti preventivního působení proti vzniku NKS. Níže 

si podrobně rozebereme výsledky jednotlivých položek. 

 

Graf č.  23: Rodiče používající podnětnou výchovu 

 Ze všech výše zmíněných položek a jejich uvedených dat jsme vytvořili bodový systém. Za 

každou „správně“ zodpovězenou výše zmíněnou položku rodič získal 1 bod. Ty jsme násled-

ně sečetli a z celkového počtu dotazníků jsme zjistili, že podnětnou výchovu používá 19 % 

rodičů se 7 body, 23 % rodičů s 6 body, 25 % rodičů s 5 body, 19 % se 4 body, 4 % se 3 body, 

2 % se 2 body a 8 % s 1 bodem. Plný počet 9 ani 8 bodů nezískal nikdo. Nadpoloviční většina 

rodičů (s 5 a více bodů) se zajímá o podnětnou výchovu svých dětí. Jsou si pravděpodobně 

vědomi narušené komunikační schopnosti, kterou děti mají a snaží se tyto vadné řečové pro-

jevy odstranit, nebo alespoň zmírnit. Zbytek rodičů, kteří získali 4 a méně bodů asi nejsou 
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nedostatečně informovaní o tom, jak by se měla podnětná výchova realizovat. Dalším důvo-

dem může být také nedostatek času či jejich pohodlnost. 

Výzkumná otázka č. 2. Jaká část rodičů dětí s narušenou komunikační schopností přešla 

na tuhou stravu déle než v 9. měsíci? 

Výzkumná otázka č. 2 byla zodpovězena takto. V položce č. 6 respondenti uváděli měsíce, ve 

kterých přešlo dítě z tekuté stravy na pevnou. Pouze 8 % rodičů zařadilo pevnou stravu v do-

poručeném 9. měsíci věku dítěte. Nejčastěji stravu, obsahující malé pevné kousky zařadilo 

52 % rodičů až ve 12 měsíci. Což je už z našeho pohledu i z pohledu odborníků velice pozdě.  

Dále rodiče volili 10. měsíc ve 4 % případů. Ještě později zařadilo pevnou stravu 10 % rodičů 

v 18. měsíci a 3 % ve 24. měsíci. Zbytek, tedy 23 % rodičů si na tuto skutečnost již nevzpo-

míná. Z těchto získaných dat tedy vyplývá, že téměř 2/3 rodičů (69 %) zařazuje pevnou stravu 

déle, než doporučují odborníci. Tato skutečnost přispívá k výskytu NKS, jako je např. opož-

děný vývoj řeči, nebo dyslálie. Mluvní orgány (rty, jazyk, čelisti, měkké a tvrdé patro, tváře, 

hlasivky a dýchací svaly), nejsou dostatečně procvičeny. Tuto problematiku zmiňujeme také 

v kapitole č. 4. 1. a 4. 2. Tento výsledek jsme spíše očekávali, protože rodiče nemají informa-

ce o tom, proč je důležité zařadit vhodnou stravu v odpovídajícím věkovém období.  

Hypotézy 

H1:Rodiče podávají svým dětem pevnou stravu častěji po ukončeném 9. měsíci věku než 

v doporučeném 9. měsíci věku, který je uváděn jako vhodný z hlediska prevence NKS.  

Rodiče v 8 % případů uvedli, že dětem podávali pevnou stravu v doporučeném 9. měsíci věku 

a v 92 % až po ukončení 9. měsíce věku. Procentuální výsledky hovoří ve prospěch podávání 

pevné stravy déle než v 9. měsíci věku dítěte. Ověříme, zda je tento rozdíl statisticky vý-

znamný. 

Můžeme formulovat následující statistickou a nulovou hypotézu: 

H0: Četnosti podávání pevné stravy v 9. měsíci je stejně velká jako četnost podávání po 

9. měsíci života. 

HA: Četnosti podávání pevné stravy po 9. měsíci je větší než četnost podávání v 9. měsíci 

života. 

K ověření statistické významnosti použijeme test dobré shody chí-kvadrát. Test významnosti 

provedeme na hladině významnosti α = 0,01.  
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Při výpočtu očekávaných četností vynecháme rodiče, kteří si již nevzpomínají na měsíc pře-

chodu z tekuté stravy na pevnou a proto upravíme očekávané četnosti na 38 u obou skupin. 

Celkový počet rodičů, kteří uvedli měsíc přechodu na pevnou stravu je 76.  

Období Pozorovaná 

četnost P 

Očekávaná 

četnost O 

P - O (P - O)2 (P - O)2/O 

V 9. měsíci 

života 

8 38 -30 900 23,684 

Po 9. měsíci 

života 

68 38 30 900 23,684 

 ∑ 76 ∑ 76   ∑ 47,368 

Tabulka č.  12: H1 test dobré shody chí-kvadrát 

Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát je χ2= 47,368.  

Tabulka četností má v tomto případě 2 – 1 = 1 stupeň volnosti, kritická hodnota testového 

kritéria pro hladinu významnosti 0,01 je χ2
0,01(1) = 6,635. Je zřejmé, že vypočítaná hodnota 

testového kritéria je větší než hodnota kritická, proto musíme odmítnout nulovou hypotézu 

a  přijmout hypotézu alternativní. Četnosti podávání pevné stravy po 9. měsíci jsou statisticky 

významně častější než četnost podávání pevné stravy v 9. měsíci života 

Tato hypotéza byla potvrzena. Jak již zmiňujeme ve výzkumné otázce č. 2, většina rodičů 

zařazuje pevnou stravu v nesprávném věku dítěte. Rodiče, kteří své děti krmí dětskou stravou 

ve formě skleniček (např. Hami, Hipp) a dodržují doporučení dle věku, mají v této oblasti 

svým způsobem vyhráno. Tato dětská strava obsahuje malé kousky, které jsou vhodné právě 

od již zmiňovaného 9. měsíce věku dětí. Navíc jsou od vyššího věku stále náročnější na zpra-

cování ústy právě proto, aby se dětem právně posilovala orofaciální oblast. 
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H2: Rodiče intenzivněji využívají pohádky z TV, počítače, tabletu či chytrého telefonu 

než četbu pohádek z knih.  

Většina rodičů (61 %) svým dětem raději pohádky čte, než pouští prostřednictvím médií 

(39 %). Při pouhém procentuálním porovnání odpovědí je zřejmé, že tuto hypotézu můžeme 

odmítnout a proto upravíme statistické hypotézy. Ověříme, zda je tento rozdíl statisticky vý-

znamný. 

Můžeme formulovat následující statistické hypotézy: 

H0: Četnost využívání pohádek z TV, počítače, tabletu či chytrého telefonu je stejně velká 

jako četnost četby pohádek z knih. 

HA: Četnost využívání pohádek z TV, počítače, tabletu či chytrého telefonu je menší než čet-

nost četby pohádek z knih. 

 

K ověření statistické významnosti použijeme test dobré shody chí-kvadrát. Test významnosti 

provedeme na hladině významnosti α = 0,01.  

Druh pohá-

dek 

Pozorovaná 

četnost P 

Očekávaná 

četnost O 

P - O (P - O)2 (P - O)2/O 

Pohádky 

z TV, počí-

tače, tabletu 

či chytrého 

telefonu 

37 48 -11 121 2,521 

Četba pohá-

dek z knih 

59 48 11 121 2,521 

 ∑ 96 ∑ 96   ∑ 5,042 

Tabulka č.  13: H2 test dobré shody chí-kvadrát 

Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát je χ2= 5,042.  

Tabulka četností má v tomto případě 2 – 1 = 1 stupeň volnosti, kritická hodnota testového 

kritéria pro hladinu významnosti 0,01 je χ2
0,01(1) = 6,635. Je zřejmé, že vypočítaná hodnota 

testového kritéria je menší než hodnota kritická, a proto musíme přijmout nulovou hypotézu. 

Četnost využívání pohádek z TV, počítače, tabletu či chytrého telefonu je stejně velká jako 

četnost četby pohádek z knih. 
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Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena.  

H3:Rodiče získávají informace o prevenci narušené komunikační schopnosti častěji 

z internetu než z odborné tištěné literatury.  

Většina rodičů (56 %) vyhledává informace o prevenci narušené komunikační schopnosti na 

internetu. Dalších 33 % vyhledává informace u odborníků jako je logoped, foniatr, pediatr či 

neurolog. V odborné tištěné literatuře tyto informace vyhledává zbylých 11 % rodičů. 

Můžeme formulovat následující statistické hypotézy: 

H0: Četnosti získávaných informací o prevenci narušené komunikační schopnosti z internetu 

jsou stejně velké jako četnosti získávání informací z odborné tištěné literatury. 

HA: Četnosti získávaných informací o prevenci narušené komunikační schopnosti z internetu 

je větší než četnosti získávání informací z odborné tištěné literatury. 

K ověření statistické významnosti použijeme test dobré shody chí-kvadrát. Test významnosti 

provedeme na hladině významnosti α = 0,01.  

Zdroj infor-

mací 

Pozorovaná 

četnost P 

Očekávaná 

četnost O 

P - O (P - O)2 (P - O)2/O 

Internet 54 32 22 484 15,125 

Odborná 

tištěná litera-

tura 

10 32 -22 484 15,125 

Jiné zdroje 32 32 0 0 0 

 ∑ 96 ∑ 96   ∑ 30,25 

Tabulka č.  14: H3 test dobré shody chí-kvadrát 

Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát je χ2= 30,25.  
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Tabulka četností má v tomto případě 3 – 1 = 2 stupeň volnosti, kritická hodnota testového 

kritéria pro hladinu významnosti 0,01 je χ2
0,01(1) = 9,210. Je zřejmé, že vypočítaná hodnota 

testového kritéria je větší než hodnota kritická, proto musíme odmítnout nulovou hypotézu 

a přijmout hypotézu alternativní. Četnost získávání informací o prevenci narušené komuni-

kační schopnosti z internetu je na statisticky významní úrovni vyšší, než četnost získávání 

informací z odborné tištěné literatury. 

H3 byla potvrzena. Tento výsledek jsme spíše předpokládali, protože už na základní škole se 

děti učí vyhledávat informace prostřednictvím internetu. Je tedy pravděpodobné, že tento způ-

sob získávání informací budou upřednostňovat i v dospělosti. 
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12 HODNOCENÍ ODPOVĚDÍ Z DOTAZNÍKU 

Ráda bych se v této kapitole podrobně zaměřila na některé položky z dotazníku a hlavně na 

odpovědi rodičů, které mne nejvíce zaujaly či zarazily.  

V položce č. 2 tvoři nejpočetnější skupinu rodiče, jejichž děti se dosáhly 6 let věku. Děti 

v tomto období většinou nastupují do povinné školní docházky. Pokud ale zůstávají dále 

v předškolním zařízení, jedná se o děti, které dosáhly tohoto věku buď až po 1. září v roce, 

kdy by měly nastoupit do základní školy (ZŠ). Nastoupily by tedy do základní školy ještě 

v 5 letech. Z tohoto důvodu se doporučuje nechat děti v mateřské škole o rok déle. Pokud ale 

dítě vykazuje známky připravenosti, není důvod, aby do ZŠ nenastoupilo. Odborníci však 

nástup v tomto věku doporučují, pouze v mimořádných případech. Další možností je odklad 

školní docházky z důvodu školní nezralosti. Jedním z důvodů k odkladu bývá právě i ne-

správná výslovnost.  

Položka č. 7 se zabývá zaváděním tělesných cvičení v období 0–3 roky věku dítěte. Prv-

ním tělesným cvičením začínáme dítě učit už v kojeneckém věku např. zvedání hlavičky 

v poloze na břiše. Postupem času je vhodné přidávat pohybové hry spojené s řečí např. „Kolo, 

kolo mlýnské“, nebo básně s dramatizací např. „Koulela se ze dvora, takhle velká brambora“. 

Pro rozvoj hrubé motoriky je vhodné také kojenecké plavání, v předškolním věku pak dětská 

jóga, která komplexně rozvíjí dětské tělo, zklidňuje a učí správnému dýchání (Logopedie hra-

vě s úsměvem 2017). 

Položka č. 8 zjišťuje, jaké procento rodičů si s dětmi zpívá či recituje. Každý rodič by měl 

vědět, že říkadla a básně nelze ničím nahradit. Jsou zdrojem příjemných pocitů z rytmu, těles-

ného kontaktu rozvíjejícího veškeré dovednosti, nutné k dobrému rozvoji řeči a paměti. 

Zejména lidové básničky člení text ideálně na krátké mluvní celky, takže umožňují i při dra-

matizaci správně dýchat i mluvit zároveň. Vhodná jsou i rozpočítadla, kde je zřejmý právě 

rytmus. Při nástupu do mateřské školy už by dítě mělo mít s učením básní zkušenost 

z domova. Protože ve věku tří let jsou jeho rozumové schopnosti na vyšší úrovni a je schopné 

zvládnout aktivity posunuté o řadu výš, než jsou základní básně typu „Paci, paci“ nebo „Měla 

babka čtyři jabka“. Dítě už musí být schopné umět se naučit krátkou rýmovanou básničku 

třeba s maminkou. Vždy se musí učit zábavnou formou a ne jen monotónně opakovat verše. 

Doporučuje se např. předčítat básně nahlas a nechat dítě doplňovat, zařadit dramatizaci, nebo 

hru na tělo (Kutálková 2009, s. 71, 72).  
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Intenzitou čtení pohádek se zabývá položka č. 9. Celkem 88 % rodičů svým dětem čte pohád-

ky minimálně jednou do týdne. Zhruba kolem dvou let, je dítě dost staré na to, aby bylo 

schopné vnímat krátkou pohádku před spaním. Vhodné je také pohádky různě upravovat 

a vymýšlet podle zájmu či unavitelnosti dítěte. Můžeme v ní i stručně zhodnotit celý prožitý 

den. Pohádka přizpůsobuje svůj jazyk slovní zásobě dítěte, používá slovní spojení a slova ze 

světa dětí. Toto je také důvodem modernizace pohádky, kdy se klasické lidové nebo umělé 

přetvářejí s ohledem na jazykové změny, kterými jazyk a řeč prochází v čase (Valová 2014, 

s. 15). Tříleté dítě už udrží pozornost daleko lépe. Pohádku snese určitě delší a některé celky 

je schopné naučit se i zpaměti. V tomto věku naopak děti špatně nesou jakékoliv pokusy 

o krácení příběhu. Pohádky patří ke kulturnímu dědictví národa a je v nich vyzdvihováno zá-

kladní morální pravidlo, které si dítě ukládá do vědomí v raných etapách vývoje (Kutálková 

2009, s. 69, 70). Prostřednictvím četby si dítě tříbí také jazykový cit a rozvíjí slovní zásobu. 

Vhodné je proto provádět rozbor pohádky, abychom zjistili, zda čtenému textu rozumí a pa-

matuje si děj. 

V položce č. 10 rodiče uváděli čas, který jejich děti denně věnují médiím. Faktem je, že média 

patří ke každodennímu životu dnešní doby. Je dobré ale vědět, že raná dětská CNS ještě není 

na tolik zralá, aby byla schopna přijímat takové množství informací. Saturace (přesycení) hlu-

kem a „hotovými“ informacemi vede k pasivitě v poznávání. Nadbytek informací potlačuje 

fantazii, otupuje paměť i schopnost se soustředit. Do vědomí se ukládají poznatky bez jaké-

hokoli výběru a také bez třídění na důležité, podstatné a na ty nedůležité, zbytečné a škodlivé 

(Kutálková 2009, s. 82). Znalosti načerpané z televize pak ostře kontrastují s nedostatečnou 

vyjadřovací schopností. Slovní zásoba obsahuje plno nepřesně pochopených slov 

a v jazykovém citu najdeme také další nedostatky. Hry dětí „vyrůstajících na televizi“ jsou 

bez fantazie a stereotypní (Kutálková 2009, s. 82).  

Pokud však dítě pohádky v médiích sleduje, je důležité s nimi provádět rozbor. Toto procento 

zjišťuje položka č. 11, kdy nadpoloviční většina (54%) rodičů rozbor provádí. Rodiče by měli 

vědět, na jaké pořady se dívají jejich děti a následně jim vysvětlit nejasnosti. Díky rozhovoru 

bude mít jedinec prostor pro „vypuštění“ nahromaděných emocí z příběhu. S rodičem si může 

nakreslit jednotlivé postavy a povídat si o dobru a zlu. Tyto aktivity směřují k tomu, aby dítě 

nebylo jen pasivním divákem, ale aby se naučilo vnímat základní dějovou linii a bylo schopno 

kritického myšlení (Kutálková 2009, s. 84, 85). 

Čtením pohádek se zabývá také položka č. 12. Zjišťuje, zda u rodičů převládá nedostatek času 

a upřednostňují pohádky z TV či jiných médií, nebo svým dětem raději čtou z knih. Je prav-
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dou, že se čtenářskou pregramotností zabývali některé projekty ESF (Evropského sociálního 

fondu) určené mateřským a základním školám. Cílem bylo vzbudit u dětí zájem o knihy a 

naučit je s nimi pracovat, i když zatím ještě nemusí umět číst. V řadě mateřských škol tak 

například vznikaly speciální čtenářské koutky, kde se děti seznamovaly s novými tituly knih. 

Z této položky také  vyplývá, že se podařil vzbudit zájem o čtení i na straně rodičů. S knihami 

je dobré naučit děti si hrát už od raného dětství. Vyrábějí se speciální černobílá leporela, která 

rozvíjí zrak už od kojeneckého věku. Starší děti už umí leporelo otevírat a zase skládat. Vyrá-

bějí se také knihy s otevíracími okénky a posuvnými stránkami. Ty mají za úkol rozvíjet i 

jemnou motoriku. Pokud však chceme u dětí, které neumí číst, rozvíjet řeč, musí s nimi být 

vždy dospělý, který komentuje ilustrace, tedy děj jednotlivých obrázků.  

V položce č. 13. měli rodiče uvézt konkrétní čas, který věnují dětem při rozboru každoden-

ních událostí. Mnozí z nich měli s tímto odhadem veliký problém. Naštěstí se nenašel nikdo, 

kdo si s potomkem nepovídá vůbec. Jak již zmiňujeme ve vyhodnocení této položky, důležitý 

je hlavně správný mluvní vzor. Kromě výslovnosti je důležitá také hlasitost řečového projevu, 

protože i tu dítě napodobuje. Pokud se ale doma poslouchá televize, nebo rádio, do toho se 

všichni sejdou a ještě hlasitě mluví, je riziko poškození hlasu u dítěte veliké. Pro rozvoj řeči 

má velký význam i způsob, jakým komunikace v rodině probíhá (Kutálková 2009, s. 77). 

Uvedeme si zde čtyři příklady: 

Monolog 1 

Rodiče při komunikaci s dítětem častěji používají příkazy, nebo z jejich pohledu dobře míně-

né rady. Dítě je stále vychováváno, usměrňováno a vylepšováno. Jeho dotazy jsou zodpoví-

dány s podtextem – jak se můžeš ptát na takovou samozřejmost. Slovní produkce dospělých 

výrazně převažuje. Dítě postupně ztrácí bezprostřednost, časem si rozmyslí, zda má projevit 

svůj názor a zvykne si názory přijímat pasivně (z televize, od kamarádů, od dospělých). Ne-

dokáže prodat to, co zná a umí, protože má strach z neúspěchu (Kutálková 2009, s. 77). 
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Monolog 2 

Rodiče nemají na komunikaci čas, nebo neprojevují zájem. Dítě je odstrkováno se slovy – 

nemám teď čas, běž si hrát. Dítě časem začne hledat náhradní partnery – televizi, tablet apod. 

Protože má jedinec málo příležitostí k přiměřenému sociálnímu kontaktu, bývá velmi nezku-

šený v sociálních vztazích. Málo příležitostí poznat myšlení a vyjadřování členů rodiny vede 

ke ztrátě důvěry, lásky a autority.  

Dialog 1 

S postupující schopností dítěte komunikovat a vyjadřovat svůj názor se rodiče nechají vmané-

vrovat do nekonečných diskuzí o tom, co se má a nemá, co budeme dělat, kam půjdeme a co 

si oblečeme, zdůvodňují i věci samozřejmé, vysvětlují svá rozhodnutí (Kutálková 2009, 

s. 77). Tyto diskuze mívají počátek v období negativismu. V zájmu rychlého řešení rodiče 

častěji ustoupí. Pokud jsou podobné komunikační souboje časté, dítě ztrácí schopnost přijímat 

racionální argumenty a citlivě vnímat to, co mu sdělují druzí. Vyjadřovací schopnosti bývají 

v tomto případě velmi dobré, ale chybí schopnost naslouchat druhým.  

Dialog 2 

Při rozhovoru, při hře, nebo nad knížkou rodiče dítěti průběžně odpovídají na otázky, společ-

ně hledají odpověď na problémy, názory dítěte jsou vyslechnuty, a pokud je třeba tak i zkori-

govány. Přednost má hledání přiměřeného řešení než příkaz. Ve vztahu rodič – dítě není cítit 

výrazná nadřízenost ani podřízenost. Dítě má možnost předkládat své nápady a formulovat 

myšlenky a nebojí se chybovat. Zásadní věci jsou však předkládány, jako fakta, o kterých 

nelze diskutovat. Dítě má jasně vytyčené hranice a cítí proto jistotu, která usnadňuje i komu-

nikaci, nejen doma, ale i v neznámém prostředí (Kutálková 2009, s. 78). 

V položce č. 18 uvedlo 55 % rodičů, že nedostatky ve slovním vyjadřování svých dětí pozna-

jí. Zbytek tvrdí pravý opak. Pro některé rodiče může být odhalení narušené komunikační 

schopnost složité. Někdy jsou naopak projevy tak dominantní, že rodič, který se jen trochu 

o vývoj svého dítěte zajímá, je musí odhalit. Mezi takovou narušenou komunikační schopnost 

patří třeba opožděný vývoj řeči prostý, vývojová dysfázie, která se může za opožděný vývoj 

řeči vydávat, nápadnou bývá také koktavost. Na druhou stranu třeba breptavost rodič odhalit 

nemusí. Breptavé děti většinou pochází z rodin, kde se tato NKS vyskytuje a rodič byl 

v tomto případě špatným mluvním vzorem. Breptavost je charakteristická tím, že si ji dotyčný 

neuvědomuje. Při dyslálii už odhalení také nemusí být tak jednoduché, protože rodič si na styl 

řeči svého dítěte zvykne a drobné nuance mu mohou uniknout.  
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Prostřednictvím položky č. 22 rodiče uváděli následující podněty, které jsou z jejich pohledu 

nejdůležitější při rozvoji řeči: Na prvních příčkách se umístila komunikace a četba. Dále pak 

Říkanky a básně, ty mají při rozvoji řeči významnou úlohu. Jednoduchými říkankami je 

vhodné rozvíjet nejmenší děti od narození. Postupně zařazujeme složitější básně, ale vždy 

respektujeme mentální věk dítěte. Písně jsou stejně důležitou součástí při rozvoji dítěte jako 

již výše zmíněné básně a říkadla. Kromě obsahu a rytmu obsahují ještě melodii a tempo. Při 

výběru písniček pro dítě bychom se měli řídit jeho věkem. Čím mladší dítě, tím volíme jed-

nodušší melodie a menší hlasový rozsah. Při zpěvu je důležité dbát na hlasovou hygienu. Ne-

přepínat hlasivky, aby se nepoškozoval hlas (Kutálková 2009, s. 73). 

Pohyb s řečí rovněž úzce souvisí, protože řeč je pohybová aktivita sama o sobě. Důležité je, 

rozvíjet i celkovou motoriku – hrubou i jemnou. Předpokladem pro zvládnutí pohybů mluv-

ních orgánů je správný pohybový vývoj větších svalových skupin celého těla (Logopedie hra-

vě s úsměvem 2017). 

Hry na rozvoj slovní zásoby mají děti většinou rády. Typickou známou hrou je „Babička při-

jela z Číny a přivezla…“ Děti doplňují, co je napadne a kdo si zapamatuje všechna slova bez 

chyby, vyhrává.  

Jako poslední zde pár rodičů uvedlo artikulaci u zrcadla. Jedná se o běžnou logopedickou 

praxi. Takto cvičit mají dle mého názoru rodiče se svým dítětem při terapii po doporučení 

logopeda. Správná artikulace je určitě důležitá. Dítě může dělat před zrcadlem různé grimasy, 

vtipné obličeje, apod. Má u toho zároveň zpětnou vazbu a vidí, jak vypadá. Toto cvičení je 

velmi vhodné k rozvoji oromotoriky. 

V položce č. 27 mě překvapila skupina rodičů, kteří vědí o NKS svého dítěte, ale na terapie 

nikam nedochází. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významnou část respondentů, je 

tento fakt až zarážející. Opět jsem si zde kladla otázky: „Proč nedochází k odborníkovi?“ Je 

možné, že nemají informace, nebo je vyhledávají z nevhodných zdrojů, jak nám potvrdila 

položka č. 20? Další variantou je nedostatek času rodičů. Mnozí pracují na směny a po splně-

ní všech povinností už nezbývá čas na návštěvu odborníka. Mnohé může odradit i dlouhá če-

kací doba při objednávání do speciálně pedagogického centra (SPC), pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) či ke klinickému logopedovi. V tomto směru mohou pomoci 

např. učitelky z MŠ, které přichází s těmito rodiči více do styku než třeba pediatr a proto zále-

ží hlavně na nich a na jejich komunikační zdatnosti, aby rodiče s dětmi k návštěvě odborníka 

přesvědčily. 
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Toto hodnocení je zde zařazeno kvůli doplnění informací k jednotlivým položkám v dotazní-

ku. Cítila jsem potřebu čtenářům mé diplomové práce dovysvětlit některé nabízené varianty 

v jednotlivých položkách či ještě upozornit na některé zajímavé údaje, které v průběhu vy-

hodnocení vyplynuly.  
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13 DISKUZE 

O problematice prevence narušené komunikační schopnosti se diskutuje na více úrovních, 

například v rámci mezinárodní spolupráce při Dnech logopedie. Jak uvádí Asociace klinic-

kých logopedů, cílem těchto setkávání je posílit prevenci komunikačních poruch prostřednic-

tvím sdílení informací s evropskými logopedy. Každoročně, dne 6. března probíhá setkání 

s evropskými logopedy vždy na určité téma, kde dochází ke sdílení zkušeností a informací 

z dané oblasti logopedie (Klinická logopedie 2018). Diskuzemi nad touto problematikou se 

zabýváme i v České republice na všech úrovních: kraj, okres, město obec, univerzita a škola. 

Z důvodů potřeby podpořit řešení neuspokojivé situace neustále přibývajících dětí s NKS se 

u nás také realizují projekty EU zaměřené právě prohloubení profesních kompetencí pedago-

gů MŠ v této oblasti. Odborníci z lékařských profesí např. pediatři se mají možnost setkávat 

v rámci seminářů s klinickými logopedy v ČR a diskutovat nad aktuálními tématy. Prevencí 

NKS se samozřejmě zabývají i speciální pedagogové, kteří se mají možnost školit prostřed-

nictvím odborných seminářů a projektů EU.  

V dotazníku jsem zjistila, že o prevenci NKS se zajímá i laická veřejnost (rodiče dětí s NKS). 

V tomto případě, jak již vyplynulo z dotazníku, však ve většině případů dochází k čerpání 

informací z některých internetových zdrojů, které nejsou pro tuto problematiku vhodné.  

Mgr. Monika Weilová na webových stránkách Šance dětem, v článku Vady řeči a prevence 

jejich vzniku uvádí, jaké jsou možnosti logopedické prevence u nejčastěji se vyskytující NKS. 

Zmiňuje zde také důležitost vhodného výchovného působení rodiči na dítě již od jeho nejút-

lejšího věku. Například: nabízení mluvních podnětů, pobyt v kolektivu vrstevníků, klidné, 

vyrovnané prostředí, toleranci, denní režim, hygienu hlasu a správný mluvní vzor. Konkrét-

nější doporučení uvádí přímo u jednotlivých NKS jako je dyslálie, opožděný vývoj řeči, mu-

tismus atd. (Weilová 2018).  

V dotazníku většina rodičů (56%) uvedla, že se snaží získávat informace o prevenci NKS 

z internetových zdrojů. Pokud by někteří z nich vyhledali tento článek, je zřejmé, že zde zís-

kají kvalitní odborné a prověřené informace. S Mgr. Weilovou se v těchto preventivních pří-

stupech shoduji. Uvádí zde i doprovodné symptomy k jednotlivým NKS. Ty mohu být pro 

rodiče určitým vodítkem, které jim pomohou při rozhodování a pochybnostech, zda je nutné 

navštívit odborníka.  
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Dále mne zaujala bakalářská práce Lucie Suchoňové, na téma Postavení dítěte s narušenou 

komunikační schopností v rodině. Autorka zde vytvořila letáčky vhodné pro rodiče dětí 

s různými druhy NKS. Jedná se o hry, které pomohou zábavnou formou rozvíjet slovní záso-

bu, rozvíjí komunikaci, obsahují desatero, které je dobré mít na paměti při procvičování jed-

notlivých druhů konkrétních NKS. Tyto materiály jsou vhodné, pokud rodič vyhledává kon-

krétní aktivity ke zmírnění NKS svých dětí (Suchoňová 2009, s. 55). 

Z dotazníků vyplynulo, že další materiály k procvičování vyhledává 93 rodičů. Tyto přílohy 

v bakalářské práci Lucie Suchoňové bych jim určitě doporučila. 

Další bakalářskou prací na podobné téma se zabývala Bc. Tereza Pakostová. Ve své práci 

s názvem Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje. Zaměřila se na 

získávání informací o narušené komunikační schopnosti ze strany rodičů. Stejně jako v mém 

výzkumu i zde rodiče shodně uvedly, že nejčastěji získávají informace z internetu. Vzhledem 

k tomu, že se často jedná o laicky vytvořené informace, autorka této práce navrhuje, aby tyto 

internetové zdroje neobsahovaly takto pojaté články pro „maminky,“ ale kvalitní shrnutí pro-

blematiky s odkazy na jednotlivá logopedická zařízení a následně byl prostor i pro diskuzi 

(Pakostová 2010, s. 37). Dle mého mínění je toto „paušální“ doporučení těžko realizovatelné. 

Některé odborné webové stránky již takto uspořádané informace poskytují. Záleží na rodi-

čích, kterým internetovým zdrojům dávají přednost. Na internetu je možné najít jak kvalitní, 

ale i laické zdroje. Problém s vyhledáváním kvalitních informací vidím spíše v nedostateč-

né počítačové a mediální gramotnosti naší společnosti a v nízké úrovni kritického myšlení. 
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14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Z analýzy odpovědí rodičů v dotazníku doporučuji následující náměty použitelné v praxi, ne-

bo umožňující další výzkum: 

Za prvé, pro nedostatečnou a zkreslenou informovanost rodičů doporučuji vytvořit jednodu-

chý letáček (skládačku), kde budou běžnými slovy popsány podnětné výchovné metody 

a smysl jejich používání v každodenním přístupu k dítěti. Tyto letáčky šířit, prostřednictvím 

pedagogicko-psychologických poraden, ordinací pediatrů, případně mateřských škol, mezi 

rodiče.  

Za druhé, zajistit s podporou státu, či zdravotních pojišťoven, benefity pro budoucí maminky. 

Jsem si vědoma, že někteří rodiče letáky nečtou a proto bych zacílila na včasnou informova-

nost těhotných žen. Budoucí matky by měly možnost zúčastnit se odborného semináře či be-

sedy na témata prevence narušené komunikační schopnosti při rozvoji řeči dítěte. Na besedy 

by ženy měly docházet právě v těhotenství, aby byly včas motivovány k záměrné, podnětné 

výchově. 

Za třetí, uvedenému tématu se věnovat i prostřednictvím celostátních médií např. kanál ČT 1, 

ČT 24, rádií a tím šířit srozumitelné a odborné informace cílené k rodičům.  

Za čtvrté, k některým složitým případům NKS realizovat kazuistické semináře určené pro 

pedagogické pracovníky případně i veřejnost s cílem šířit relevantní informace o této proble-

matice k rodičům.  

Za páté, vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření doporučuji na vybrané problémy za-

měřit další podrobnější a cílený výzkum např. při doktorandském studiu. Respondenti sice 

dokázali informace dané oblasti vyhledat, ovšem mohou být zkreslené, či špatně pochopené. 

Otázkou zůstává, jak získanou informaci přetvoří v dovednost či postoj k dítěti. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv rodičů na prevenci NKS svých dětí a jejich informo-

vanost o možnostech jejich předcházení. K naplnění cíle jsem připravila dvě výzkumné otáz-

ky. První zněla: „Jaká část rodičů používá podnětnou výchovu u dětí s NKS?“ Druhá zněla: 

„Jaká část dětí s narušenou komunikační schopností přešla na tuhou stravu déle než 

v 9. měsíci věku dítěte?“ Odpovědi na tyto výzkumné otázky jsem získala dotazováním re-

spondentů výzkumného vzorku čítajícího 96 rodičů prostřednictvím 28. otázek obsažených 

v dotazníku vlastní konstrukce. 

K ověření jsem stanovila tři hypotézy: První – Rodiče podávají svým dětem pevnou stravu 

častěji po ukončeném 9. měsíci věku než v doporučeném 9. měsíci věku, který je uváděn jako 

vhodný z hlediska prevence NKS. Druhá – Rodiče intenzivněji využívají pohádky z TV, počí-

tače, tabletu či chytrého telefonu než četbu pohádek z knih. Třetí – Rodiče získávají informa-

ce o prevenci narušené komunikační schopnosti častěji z internetu než z odborné tištěné litera-

tury.  

Stanovený cíl diplomové práce včetně obou výzkumných otázek byl splněn. Veškeré podkla-

dy pro závěry byly získány analýzou odpovědí respondentů z dotazníků. Zajímavé a někdy 

i překvapivé výsledky přineslo ověřování hypotéz. Hypotéza první – Rodiče podávají svým 

dětem pevnou stravu častěji po ukončeném 9. měsíci věku než v doporučeném 9. měsíci věku, 

který je uváděn jako vhodný z hlediska prevence NKS, byla potvrzena. Více než dvě třetiny 

rodičů ze zkoumaného vzorku zařazuje pevnou stravu ve výživě dítěte v jiném věku, než je 

doporučený. Zařazení stravy v doporučeném věku dítěte 9 měsíců je důležité z hlediska roz-

voje orofaciální oblasti. Hypotéza druhá – Rodiče intenzivněji využívají pohádky z TV, počí-

tače, tabletu či chytrého telefonu než četbu pohádek z knih, nebyla potvrzena. Při vyhodnoce-

ní bylo zjištěno, že výzkumný vzorek dosáhl shody, čili shodná část rodičů pohádky dětem čte 

a stejně velká část nechá děti sledovat médii. Třetí – Rodiče získávají informace o prevenci 

narušené komunikační schopnosti častěji z internetu než z odborné tištěné literatury, byla po-

tvrzena. Téměř 3/5 respondentů uvedlo, že informace o prevenci narušené komunikační 

schopnosti vyhledává na internetu. Zbývající 2/5 rodičů uvedlo, že informace k tomuto tématu 

vyhledává u odborníků jako je logoped, foniatr, pediatr či neurolog, případně v odborné litera-

tuře. Rodiče informace získané z internetu považují za relevantní a v duchu těchto zdrojů vy-

chovávají a ovlivňují rozvoj dítěte. Nesprávnými přístupy mu mohou uškodit. S těmito inter-

netovými údaji se spokojí a nemají potřebu si ověřit jejich správnost u odborníků. V průběhu 
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šetření jsem zjistila, že není v silách a časových možnostech odborníků poskytnout komplex-

nější informace, nebo rady. Nejčastěji přijde s rodiči do styku pediatr, který tak má možnost, 

jejich prostřednictvím ovlivnit podnětný vývoj dítěte. Neposkytne-li radu tento odborník, ne-

zbývá často rodičům jiný zdroj informací, než je právě internet.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Dotazník (viz text na s. 94).



 

 

Příloha A: Dotazník. 

Dotazník pro rodiče předškolních dětí 

 

Vážení rodiče, 

obracím se na vás s prosbou o pomoc při průzkumné části mé diplomové práce na téma „Pří-

stup rodičů předškolních dětí k prevenci narušené komunikační schopnosti.“ Prosím Vás 

o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity pouze pro účely di-

plomové práce zpracované na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-

humanitní a pedagogické. U každé položky, prosím, označte křížkem alternativu, která odpo-

vídá skutečnosti.  

Vzhledem k tomu, že se v dotazníku vyskytuje termín „narušená komunikační schopnost 

a prevence“, dovolte mi krátké vysvětlení těchto pojmů. 

Termínem „narušená komunikační schopnost“ označujeme poruchy řeči a komunikace. Bývá 

např. narušena výslovnost některých hlásek, může se vyskytovat opožděný vývoj řeči, kdy 

slovní zásoba neodpovídá věku dítěte, huhňavost či koktavost apod. 

Prevence je opatření, které má předcházet vzniku nežádoucích jevů. V našem případě „naru-

šené komunikační schopnosti“. 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

Bc. Jitka Kovářová 

E-mail: jitulekovarovaeznam.cz 

Formulář je určen pouze pro jedno dítě s narušenou komunikační schopností. Máte-li 

v rodině více dětí s narušenou komunikační schopností, vezměte si tolik dotazníků, kolik 

máte dětí s narušenou komunikační schopností, a vyplňte za každé dítě samostatný do-

tazník. 



 

 

1. Mé dítě je: 

a) dívka 

b) chlapec 

 

2. Jak staré je Vaše dítě s narušenou komunikační schopností?  

(např. 5 let a 4 měsíce) _______________________________________________ 

 

3. Dítě žije: 

a) v úplné rodině       

b) v neúplné rodině      

c) dítě máme ve střídavé péči 

 

4. V kolika měsících (či letech) dítě přestalo používat dudlík? 

a) v ______________________________________________________________ 

b) nedokáži si vybavit 

 

5. V kolika měsících jste zavedli příkrmy?  

a) __________________________________________________________________ 

b) nedokáži si vybavit 

 

6. V kolika měsících přešlo z tekuté (mixované) stravy na pevnou (jedná se o kaši obsa-

hující malé, pevné kousky)? 

a) __________________________________________________________________ 

b) nedokáži si vybavit 

 

7. Realizoval/a jste s dítětem nějaké pohybové aktivity v období 0–3 roky? 

a) ne 

b) ano (uveďte) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8. Učíte se s dítětem nějaké básně, říkadla, či písně? 

a) ano 

b) ne 

c) učí se je pouze v MŠ 

 



 

 

9. Jak často s dítětem čtete, nebo mu vyprávíte pohádky? 

a) denně  

b) 4–5 x do týdne  

c) 2–3x do týdne 

d) 1–2x do týdne  

e) nečteme si, nevyprávíme pohádky 

 

10.  Jak dlouhou dobu přes den dítě tráví s médii (Uveďte odhad v minutách)? 

a) TV/DVD________________________________________________________ 

b) PC ____________________________________________________________ 

c) tablet _________________________________________________________ 

d) mobil _________________________________________________________ 

e) jiné médium ___________________________________________________ 

 

11.  Provádíte s dítětem rozbor pohádek sledovaných v médiích a vysvětlujete mu nejas-

nosti? 

f) ano 

g) ne 

 

12.  Označte, co intenzivněji využíváte.  

a) čtení pohádek z knih 

b) sledování pohádek v TV, počítači, tabletu, chytrém telefonu apod. 

 

13.  Kolik času se svým dítětem trávíte povídáním si o každodenních událostech? 

________________minut/den 

 

14. V kolika měsících začalo Vaše dítě aktivně používat první jednoduchá slova – máma, 

táta, brm, baf, ham atp.  

a) ___________________________________ 

b) nedokáži si vybavit 

 

15.  Do kolika měsíců by se u dítěte měla, dle Vašeho názoru správně rozvinout řeč? 

a) ___________________________________ 

b) nevím 

 



 

 

16. Od kolika let dítě navštěvuje jesle, MŠ? 

a) jesle navštěvuje od ______________________________________________ 

b) MŠ navštěvuje od _______________________________________________ 

c) nenavštěvuje žádné zařízení 

d) navštěvuje jiné zařízení pro děti předškolního věku – prosím, uveďte jaké: 

______________________________________________________________ 

 

17. Všimli jste si zlepšení úrovně řeči od doby, kdy dítě navštěvuje kolektivní zařízení 

(jesle, MŠ apod.)? 

a) ano 

b) ne 

 

18. Poznali byste nedostatky v řečovém projevu svého dítěte? 

a) ano  

b) ne 

 

19. Snažili jste se získat informace o tom, jak na dítě preventivně působit při rozvoji 

slovního vyjadřování? 

a) ano (kde/jak) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) ne           

 

20. Jakým způsobem získáváte nejčastěji informace o prevenci narušené komunikační 

schopnosti? 

a) z internetu (uveďte, odkud konkrétně) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) z odborné tištěné literatury (uveďte, odkud konkrétně) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) jinde 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 



 

 

21. Co může dle Vašeho názoru pozitivně ovlivnit vývoj řeči dítěte? Označte max. 3 mož-

nosti, které mají, dle Vašeho názoru, největší vliv. 

a) práce s knihou (čtení, prohlížení) 

b) sledování TV 

c) pobyt v kolektivu ostatních dětí (např. MŠ) 

d) komunikace 

e) správný mluvní vzor 

f) dostatek lásky a citových podnětů v rodině 

g) něco jiného 

_________________________________________________________ 

22. Co všechno můžete z pohledu rodiče dělat k podpoře rozvoje slovního vyjadřování 
Vašeho dítěte? Uveďte 5 dle Vašeho mínění nejdůležitějších podnětů/aktivit. 

_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

23. Na dotazník odpovídá: 

a) matka 

b) otec 

c) jiná osoba blízká 

 

24. Víte, jaká je nejčastější narušená komunikační schopnost u dětí? 

a) ne 

b) ano – uveďte ____________________________________________________ 

 

25. Má Vaše dítě nějakou narušenou komunikační schopnost? Pokud ano, uveďte jakou. 

a) ne 

b) ano, uveďte jakou ________________________________________________ 

 

26. Kdo Vás na narušení komunikační schopnosti upozornil? 

a) všiml/a jsem si sám/sama 

b) rodina 

c) přátelé 

d) učitelka v MŠ 

e) lékař 

f) někdo jiný (uveďte) ___________________________________________ 

 



 

 

27. Kde je zajištěna logopedická péče Vašeho dítěte?  

a) logoped 

b) logoped ve speciálně pedagogickém centru 

c) učitelky v MŠ 

d) nedocházíme na logopedickou péči 

e) někdo jiný, uveďte kdo ____________________________________________ 

 

28. Co sami praktikujete pro zmírnění obtíží při narušené komunikační schopnosti Vašeho dítěte? 

Označte max. 3 možnosti, které mají, dle Vašeho názoru, největší vliv. 

a) nedělám nic, věřím odborníkům 

b) cvičím s dítětem doma (uveďte, jak často) 

_________________________________________________________________ 

c) vyhledávám další materiály (knihy, internet, časopisy) 

d) učíme se básně, říkadla, písně 

e) navštěvuji s dítětem logopedické kroužky 

f) jezdíme na pobyty zaměřené na eliminaci narušené komunikační schopnosti  

g) jiné aktivity (uveďte) ___________________________________________ 

 

 

 

 

 


